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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

1

Cartea de faţă reprezintă cea dintâi traducere integrală a
Florilor Răului d e C h a r l e s B a u d e l a i r e în viziunea
unui singur tălmăcitor. E necesar să amintim aici că autorul
interpretării româneşti de astăzi are o îndelungată
familiarizare cu poezia marelui poet francez, că primele sale
tălmăciri datează din anul 1952 şi că fiecare poezie a fost
tradusă în mai multe variante. Amânarea tipăririi se explică
şi prin ezitarea sa între o variantă şi alta.

2

Am folosit ca text de bază ediţia din 1861, ultima apărută în
timpul vieţii lui Baudelaire şi corijată de el. Ca formulă de
editare, am optat pentru aceea a ediţiei: Les Fleurs du Mal
par Charles Baudelaire, texte de la deuxième édition, publié
avec une introduction de Paul Valéry et décoré de vingt
dessins de Baudelaire, Payot, Paris, 1926, având la bază
textul din 1861. Astfel, cele şase piese osândite în urma
procesului intentat autorului Florilor Răului, şi pe care
diferiţi editori le-au tipărit ulterior într-un capitol aparte, au
fost reintroduse în locul pe care-l ocupau în prima ediţie
(1857). De asemenea, am completat volumul cu poeziile
adăugate în ediţia a treia (1868), respectând ordinea impusă
de aceasta.

3

În Note şi comentarii, poeziile care nu au titlu sunt citate
după număr, adăugându-li-se, între paranteze drepte,
capoversul, pe care l-am notat şi la Cuprins.

4

Pentru a putea aproxima data elaborării fiecărei poezii, am
menţionat, la Note şi comentarii, publicaţia în care ea a
apărut întâia oară. Pentru poeziile ce n-au fost publicate în
presă, am precizat ediţia din Florile Răului unde au fost
tipărite pentru prima dată.
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5

În capitolul Supliment la Florile Răului, existent şi în ediţia
lui P a u l V a l é r y , am renunţat la numerotarea textelor,
atât pentru că am omis câteva din poeziile unite sub acest
titlu, cât şi pentru faptul că rânduirea lor a fost, într-o
oarecare măsură, aleatorie. Am introdus în acest capitol
multe poezii din Epavele (1866).

6

Pentru Proiectele de prefaţă redactate de B a u d e l a i r e ,
am urmat, părându-mi-se mai logică, ordinea lor din
volumul: Baudelaire, Œuvres complètes, Bibliothèque de la
Pléiade, texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec, édition
révisée, complétée et présentée par Claude Pichois, Éditions
Gallimard, 1961.

C.D.Z.
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Poetului impecabil,
neîntrecutului magician al literelor franceze,
preaiubitului şi preaveneratului meu
MAESTRU ŞI PRIETEN

THÉOPHILE GAUTIER
cu sentimentele
celei mai adânci smerenii
îi închin
ACESTE FLORI MALADIVE
C.B.
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CITITORULUI

Zgârceniei, prostiei, greşelii şi-altor vicii
Le dăm sălaş în suflet şi câmp de luptă-n trup,
Hrănim regrete care alină şi nu rup,
Aşa precum păduchii şi-i cresc pe ei calicii.
Căinţele ni-s laşe, păcatele căpoase;
Vrem plată mărturiei din plin, nevolnici juri,
Şi-încredinţaţi că plânsul abject ne scoate puri,
Ne-abatem iarăşi veseli pe drumuri noroioase.
În perna răutăţii Satana Trismegistul
Ne leagănă în voie, maestru-n aţipit,
Şi al voinţei noastre metal nepreţuit
În abur ni-l preface cu vraja-i, alchimistul.
Diavolul în suflet cu sforile-i ne mişcă !
Tot ce-i hidos în lume de-o viaţă ne-a atras
Şi zilnic mai întindem către Infern un pas,
Neîngroziţi în bezna ce prin duhoare pişcă.
Aşa cum desfrânatul sărută nebuneşte
Muşcând în chinuri sânul bătrânei târfe-a lui,
Furăm plăceri în treacăt, le stoarcem nesătui,
Cum stoarcem portocala în pumn ca într-un cleşte.
Puzderii de satane ca viermii prind să zburde
Şi-n capetele noastre petrec şi sunt stăpâni,
Iar nevăzuta Moarte ne intră în plămâni
Când respirăm: un fluviu cu vaierele surde.
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Iar dacă într-a sorţii netrebnică urzeală
Nu ne ţesură încă desenul lor hazliu
Violul şi otrava, incendiul, şişul viu,
E fiindcă laşul suflet ne piere de sfială.
Dar printre şerpi, pantere, maimuţe şi căţele,
Şacali şi vulturi, scorpii – dihănii grohăind,
Ce scheaună şi urlă şi se târăsc, ticsind
Murdar menajeria din noi cu vicii grele,
Există o jivină mai hâdă, mai cumplită!
Nu are gesturi ample, nici glas de virtuoz,
Dar bucuroasă-ar face din univers moloz,
Stând gata lumea-întreagă într-un căscat s-o-nghită;
E Plictiseala! – Plină de lacrimi nechemate,
Visează eşafoduri, necontenit fumând.
Tu, cititor, ştii monstrul acesta fin şi blând,
– O, cititor făţarnic, tu semen mie, frate !
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I
BINECUVÂNTARE

Când se ivi prin voia puterilor supreme
Poetul într-al lumii universal plictis,
Înspăimântată, mama, spre Dumnezeu blesteme,
Deşi-o luase-n grijă, zvârlind spre cer, a zis:
„–Decât o stârpitură din trupul meu desprinsă,
Era mai bine dacă năşteam un ghem de şerpi!
Afurisită noaptea când, de plăceri aprinsă,
Viaţă dam pedepsei prin care azi mă fierbi!
Cum din atâtea fete tu m-ai ales nevastă
Spre a-l scârbi pe-acela ce mi l-ai dat stăpân,
Să nu pot arde-n flăcări ca pe-o scrisoare-această
Sfrijită arătare ce-o îngrijesc la sân,
Eu întorcându-ţi ura pe propria unealtă
Prin care răutatea în mine-ai revărsat,
Suci-voi creanga asta să nu mai crească naltă,
Să nu mai scoată-n soare vreun mugure ciumat!“
Astfel în spuma urii ei proprii se îneacă
Şi cum nu înţelege destinul lui etern,
Ea singură-şi aprinde un rug unde-o să zacă,
Ea, mama criminală, în funduri de Infern.
Şi totuşi o aripă de înger străvezie,
Veghind dezmoştenitul sub farmecul solar,
Îl poartă să mănânce, la apă îl îmbie
Şi-ambrozie îi scoate în cale, şi nectar.
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El fuge cu zefirul, spre nouri strigă, râde,
Cântând pe drumul crucii, de bucurie plin,
Iar când îl vede vesel ca pasărea, surâde
În lacrimi heruvimul din urma lui, blajin.
Acei iubiţi de dânsul îl urmăresc în teamă,
Sau, răzvrătiţi de-atâta seninătate, vor
Suspinele să-i smulgă oricum; îl bat să geamă
Făcând cu dânsul proba sălbăticiei lor.
I-amestecă în pâine, îi toarnă-n băutură
Cenuşă-n care-şi lasă murdarul lor scuipat
Şi tot ce el atinge aruncă plini de ură.
Se-învinuiesc, făţarnici, că urma i-au călcat.
Femeia lui striga-va pe la răscruci mulţimii:
„–Cum el atât m-adoră, femeie-între femei,
Spre a luci asemeni zeiţelor vechimii,
Voi pune pe tot trupul să mi se dea polei!
Miresme-aţâţătoare voi răspândi şi plină
De mirt, de linguşire, de cărnuri şi de vin,
Voi şti de am puterea în cel ce mi se-închină,
Râzând, să-i smulg sfiala omagiului divin!
Când farsa fără lege m-o plictisi, voi pune
Pe pieptul lui o mână puternică şi cum
Am unghii de harpie, ce taie de minune,
Spre inimă în grabă îmi voi croi un drum
Şi-am să i-o smulg, mai tare când prinde să palpite,
Asemeni păsăruicii ce tremură în laţ,
Zvârlind-o-apoi în ţărnă căţelei favorite,
În silă, să-i astâmpăr netrebnicul nesaţ !“
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Văzând un tron feeric în cerurile sfinte,
Poetul urcă braţe pios spre înălţimi
Şi fulgerele vaste din limpedea lui minte
I-ascund înfăţişarea pornitelor mulţimi:
„– În veci slăvit fii, Doamne! Tu ai lăsat în lume
Durerea, ea să spele păcatele-omeneşti,
Esenţa cea mai pură şi limpede, ce-anume
Pe tari îi pregăteşte plăcerilor cereşti!
Ştiu că Poetu-n ceruri un loc păstrat îşi are
În rând cu fericiţii şi că de mult i-l ţii,
Spre a-l chema să vină la veşnica serbare
De Tronuri, de Virtute şi-Atotputernicíi.
Ştiu bine că durerea e unica nobleţe
Prin care de ţărână şi iad n-o să mă leg
Şi, ca să-mi faci coroana de-o sacră frumuseţe,
Îţi trebuieşte timpul şi universu-întreg.
Dar ploaia de podoabe a miticei Palmire,
Metale neştiute şi perlele din mări
Destule nu-s ca mâna divină să le-înşire
Pe-această diademă orbind în scăpărări,
Căci va trimite jerbe de raze orbitoare
Din vatra unde arde originarul jar,
În faţa căror ochii, cu-întreaga lor splendoare,
Oglinzi întunecate şi plângăreţe par!“
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II
ALBATROSUL

Adesea marinarii pe bord, spre a petrece,
Prind albatroşi, stăpânii nemăsuratei mări,
Ce urmăresc alene corabia când trece
Peste vâltori amare şi piere-n depărtări.
Abia zvârliţi – şi regii azurului, grămadă,
Zac ruşinaţi pe punte şi se trezesc stingheri,
Arípile lor albe lăsându-le să cadă,
Ca vâslele în apă, sleite de puteri.
O, cât de slut arată, stângaci şi fără vlagă,
Frumosul, altădată domnind pe-al bolţii pisc!
Îi strâmbă câte unul făptura azi beteagă,
Iar altul, cu o pipă, îl sâcâie la plisc!
Poetul e asemeni acestui prinţ din slavă,
Străpunge-n zbor furtuna râzându-şi de arcaş,
Dar surghiunit pe ţărmuri în hulă şi-n gâlceavă,
Se-încurcă-n ale sale arípi de uriaş.
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ÎNĂLŢARE

Peste lacuri şi văi, peste mări sclipitoare,
Peste munţi şi păduri, peste nourii grei,
Mai departe de boltă, de stelele ei,
Mai departe de cer, mai departe de soare,
Te strecoară vioi peste zări pământeşti,
O, tu spirit al meu, veselindu-te-n undă
Şi străbate voios nesfârşirea profundă,
Cu nespuse şi vii voluptăţi bărbăteşti!
Să rămână în urmă bolnava miasmă!
Te purifice aerul cel mai de sus,
Iar văpaia seninului ce l-ai răpus
Să o sorbi ca pe-o sfântă şi pură aiasmă.
După-atâtea dureri şi atâta plictis,
Ce încearcă din greu viaţa noastră ceţoasă,
Fericit cel ce poate, cu-arípa vânjoasă,
În câmpíi de lumini să urmeze un vis,
Ale cărui gândiri, ciocârlii de pe plai,
Dimineaţa prind zborul spre cer să-şi dezlege,
Ce pluteşte pe viaţă uşor şi-înţelege
Tot ce florile spun şi-al tăcerilor grai!
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IV
CORESPÚNDERI

Natura e un templu ai cărui stâlpi sunt vii
Şi-adesea îţi strecoară cuvintele-i confuze
Ce-n codrul de simboluri îţi par vechi călăuze,
Din universul unei adânci prietenii.
Ca amplele ecouri ce-n zare se confundă
Într-un adânc armonic şi sumbru către miez,
Vast precum miazănoaptea şi ziua în amiezi,
Parfum, culoare, sunet se leagă undă-n undă.
Au unele parfumuri fineţe de prunc blând,
Dulceţi de-oboi şi-un verde de pajişti însorite,
– Iar altele-s corupte, bogate, triumfând
Cu libera zvâcnire a stării infinite,
Ca smirna, moscul, ambra, tămâile târzii,
Ce cântă ale minţii şi simţului beţii.
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V

Mi-e dragă amintirea acelor vremuri goale,
Când Phoebus vărsa aur pe marmurele sale.
Bărbatul şi femeia se bucurau de viaţă,
Vioi, fără minciună şi fără spaimă-n faţă.
Îi mângâia şi cerul cu blânda lui căldură,
Dând forţă sănătăţii din nobila făptură.
Pe-atunci Cybela, plină de roade dând afară,
Nu-şi socotea mulţimea copiilor povară,
Ci, stând ca o lupoaică plăcerea s-o aţâţe,
Cu drag tot universul şi-l apleca la ţâţe.
Bărbatul, zvelt şi tare, era în drept să-şi lege
Mândria de frumoasa ce şi-l voia de rege:
Fruct împlinit şi neted şi fără nici o pată,
A cărui carne fermă îndeamnă-a fi muşcată!
Când vrea Poetul astăzi sub ochi din nou să-i cadă
Splendorile vechimii şi caută să vadă
Bărbatul şi femeia goi ca pe-atunci, şi-atât,
În piept îi dă năvală un frig posomorât,
Privelişte de groază ieşindu-i înainte...
O, stârpituri plângându-şi mizerele veşminte!
O, trunchiuri caraghioase şi vrednice de mască,
O, pricăjite trupuri cu burta voastră flască,
Pe care-un zeu, Utilul, neîndurată mamă,
V-a înfăşat din leagăn în scutece de-aramă!
Şi voi, femei sfârşite ca paiul lumânării,
De desfrânare roase, dând hrană desfrânării,
Fecioare ce transmiteţi pe lângă-al mamei viciu
Tot ce-n fecunditate-i hidos şi e supliciu!
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Avem, fără-îndoială, şi seminţii stricate,
Cu frumuseţi străine popoarelor uitate:
De răni ascunse-n suflet se află chipuri roase,
Cu frumuseţi aparte, aş spune languroase...
Dar muza mea târzie, cu-aceste născociri,
N-o să ridice stavili ca şubredele firi
În faţa tinereţii adânc să se închine,
– A tinereţii sfinte şi-a frunţilor senine
Şi a privirii limpezi ca apa curgătoare,
Ce risipeşte, pururi la drum nepăsătoare,
Ca pasărea, azurul şi-ai florilor heralzi,
Fermecătoare triluri, miresme, fiori calzi!
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FARURILE

Râu de uitare, Rubens, grădini de lenevire
Şi pernă de trup fraged pe care nu iubeşti,
Dar unde viaţa curge, se zbate în neştire,
Ca marea-n mări şi cerul în înălţimi cereşti;
Da Vinci, din adâncuri într-o oglindă sumbră,
Iveşte dulci surâsuri de îngeri ce apar
Din taină nepătrunsă, învăluiţi în umbră
De pini şi gheţuri care stau ţării lor hotar;
Rembrandt, spital de jale cu murmure o ploaie
Şi-o singură podoabă: un crucifix de veci,
Şi unde calda rugă se-înalţă din gunoaie,
Tăiat de-a curmezişul de-o rază-a iernii reci;
Buonarroti, ţărmul nedesluşit în care
Herculi şi Crişti alături înalţă trupul drept,
Fantome uriaşe ce-n zări crepusculare
Cu degete întinse rup giulgiul de pe piept;
Obrăznicii de faun şi de boxer mânie,
Tu care frumuseţe în bădărani lăsaşi,
Orgoliu, suflet mare, pal trup fără tărie,
Puget, un melancolic stăpân peste ocnaşi;
Watteau, un bal feeric de suflete ilustre
Roind scăpărătoare ca fluturii şirag,
Decor al frăgezimii primind lumini de lustre
Ce varsă nebunie-n nocturnul vălmăşag;
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Goya, coşmar ce stranii închipuiri perindă
Şi foetuşi care-n miezul sabaturilor fierb,
Copile, babe goale şi-aşază în oglindă
Ciorapii, ca s-atragă diavolul superb
Şi Delacroix, lac roşu sub aripa Satanii,
Umbrit întotdeauna de-un codru conifer,
Şi unde sub cer sumbru în veci fanfare stranii,
Ca un suspin din Weber, înăbuşite pier;
Blestemele aceste, extazuri, lacrimi sfinte,
Te Deum-uri şi plângeri şi strigăte în vânt
Sunt un ecou ce creşte din mii de labirinte
Şi-n inimi muritoare ajuns e opiu sfânt!
E-un strigăt care trece prin mii de santinele
Şi ordinul ce-l strigă un corn de mii de ori,
E farul ce zvâcneşte spre mii de citadele,
Chemarea ce-o înalţă pierduţii vânători!
Într-adevăr, o, Doamne, aceste vii suspine
Stau demnităţii noastre drept mărturii de dor
Ce curg rostogolite din veac în veac spre Tine
Şi-ajunse la hotarul veciei Tale mor!
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VII
MUZA SUFERINDĂ

Ce ai, sărmană Muză? Azi ochii tăi îmi par
Că-n cearcăne-ascund încă nălucile nocturne
Şi văd pe rând răsfrânte în pielea ta de var
Teroarea şi delirul – gheţare taciturne.
Îţi revărsară spaimă şi dragoste şi har
Verzi iele şi diavoli trandafirii din urne?
Cu pumnu-i ce răstoarnă, despoticul coşmar
Te-a înecat în fundul unui visat Minturne?
Aş vrea doar sănătate să răspândeşti şi-n piept
Să-ţi bată numai gândul cel viguros şi drept
Şi inima creştină-n ritm plin să se ridice,
Ca felurimea vastă-a silabelor antíce,
În care-i zeu Apolo al lirelor şi Pan
Cel mare, domn pe turme, pe codri şi pe lan.
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VIII
MUZA VENALĂ

Avea-vei tu, când iarna dă Crivăţului zor,
O, muza mea iubită, care visezi castele,
În timp ce seara ninge plictisurilor mele,
O sobă să-încălzească lividul tău picior?
La razele ce noaptea străbat prin jaluzele,
Al umerilor paros zvâcni-va iar a zbor?
Fiindu-ţi goale burta şi punga, rugător
Vei înălţa privirea la aurul din stele?
Se cade, pentru-o pâine şi-un trai ce vrei să-l schimbi,
Ca un copil de strană cădelniţa s-o plimbi,
Să murmuri psalmi făţarnic sau farmecele Evei
Să le expui, asemeni unui bufon flămând,
Şi plânsul ascunzându-ţi să te arăţi râzând,
Ca să tresalte falnic de râs osânza plebei.
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IX
CĂLUGĂRUL NEVREDNIC

În vremuri vechi, icoane cu Adevăruri sfinte
Împodobeau pereţii imenşi din mânăstiri,
Cucernica simţire făcând-o mai fierbinte
Şi domolind răceala severelor zidiri.
Dădea în floare holda creştinelor cuvinte
Şi-asceţi celebri, astăzi rar scoşi din amintiri,
Lucrând în cimitire, trudeau printre morminte,
Cu simplitate Morţii cântându-i proslăviri.
–Mi-e sufletul, biet schivnic ce sunt şi eu, cavoul
În care-ascult în mersu-mi doar paşilor ecoul;
Oribil schit ce n-are podoabe cu scântei.
O, leneş pustnic! Şti-voi să fac printr-un miracol
Din al vieţii triste sărăcăcios spectacol
Lucrare mâinii mele şi har în ochii mei?
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X
DUŞMANUL

Furtună tinereţea mi-a fost, întunecată,
Cu soare ici şi colo ivindu-se-n prăpăd
Şi într-atât de tunet şi ploaie frământată,
Că în grădină fructe puţine mi se văd.
Şi iată, intru-n toamna gândirii, şi-o lopată
Îmi trebuie, şi-o greblă, cu ele să astup
Adâncituri cât groapa în ţărna inundată
De apele ce surpă, de apele ce rup.
Dar florile visate găsi-vor ele oare
Misterioasa sevă ce-o să le dea vigoare,
Într-un pământ de ploaie spălat şi-adânc pătruns?
– Durere! O, cum Timpul viaţa ne-o mănâncă,
Iar Dúşmanul, ce-n inimi ne roade în ascuns,
Din sângele ce pierdem cum ia puteri de stâncă!
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XI
NENOROCUL

Nu urc povară cum urci tu,
Sisif, nu-ţi semăn în ispravă!
Oricât mi-e inima de bravă,
E lungă Arta, Viaţa – nu.
Fugind de criptele celebre,
Spre-un dosnic cimitir mă-îndrept
Şi-n inimă, o tobă-n piept,
Mocnit aud măsuri funebre.
– Şi-atâtea giuvaere sunt
Uitate-n bezna din pământ,
De târnăcop necercetate;
Atâtea flori pierd cu regret
Parfumul blând ca un secret,
În cea mai grea singurătate.
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XII
VIAŢA ANTERIOARĂ

Printre portice vaste trăii în altă viaţă,
Sub flacăra marină a soarelui înalt
Şi unde seara pare o grotă de bazalt,
Printre subţiri pilaştri ce-o fac şi mai măreaţă.
Oglindă bolţii, marea, în repetat asalt,
Amesteca solemnă şi sacră şi semeaţă
Tot ce cânta puternic sonora-i fortăreaţă
Cu-apusul, prins în ochi-mi, de care şi-azi tresalt.
Înconjurat de valuri, azur şi de splendoare,
Eu am trăit acolo în voluptăţi de zei,
Iar sclavi în pielea goală şi cu miresme-n ei
Stârneau cu frunze late spre fruntea mea răcoare,
Cu grija singulară de-a prinde cât de cât
Ce taină dureroasă mă lâncezeşte-atât.
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XIII
ŢIGANI LA DRUM

Porni la drum ieri tribul profetic, o avere
De prunci în cârcă... Ochii trimit fulgerături,
În vreme ce apleacă spre-înfometate guri
Comoara la-îndemână a ţâţei în cădere.
Cu arme sclipitoare, bărbaţii în tăcere
Merg însoţind căruţa cu-ai lor. Din ochii puri
Şi-împovăraţi, ei plimbă spre cer căutături
Mâhnite sub regretul pierdutelor himere.
Iar greieru-n căsuţa-i din dună, mai cu drag
Le ţârâie cri-cri-ul privindu-i în şirag;
Sub ochi le creşte iarbă Cybela iubitoare,
Flori scoate în pustiuri şi ape vii din stânci,
Lor, cărora în faţă li se desfac adânci
Ştiutele imperii de bezne viitoare.
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XIV
OMUL ŞI MAREA

În veci iubi-vei marea, om liber şi hoinar!
În valul ce de veacuri rostogolit colindă,
Îţi vezi întregul suflet, răsfrânt ca în oglindă,
Iar spiritul nu-ţi este hău mai puţin amar.
Îţi place să te soarbă figura ta din undă;
Cu ochii plini de poftă, cu braţele-o cuprinzi,
Iar inima, în hula sălbaticei oglinzi,
Ades de propriu-i freamăt încearcă să se-ascundă.
La fel sunteţi de sumbri, la fel de nepătruns:
Om, n-are să-ţi pătrundă adâncurile nime,
Ţi-s neştiute, mare, comorile intíme,
Atât de temătoare ţii tot ce ai ascuns!
Şi iată zboară veacuri de când în vrăjmăşie
Voi mila n-o cunoaşteţi, de remuşcări nu ştiţi,
Aşa de mult măcelul şi moartea le iubiţi.
O, fraţi fără-împăcare, duşmani pe veşnicie!
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XV
DON JUAN ÎN INFERN

Când Don Juan ajunse în văi subpământene,
Lui Caron dându-i vechiul obol, un cerşetor,
Întunecat şi mândru-n priviri ca Antistene,
Se repezi la vâsle cu braţ răzbunător.
În rochii desfăcute şi sâni căzuţi, în urmă
Spre el, sub cerul negru, se răsuceau femei,
Cum, hărăzită jertfei, se zvârcoleşte-o turmă,
Urcând un muget jalnic şi lung deasupra ei.
Iar Zganarel voiosul îi pretindea simbrie,
În vreme ce pe ţărmuri, în tremur, Don Luís
Îşi arăta feciorul ca morţii toţi să-l ştie,
Feciorul ce de anii lui mulţi şi-a râs deschis.
Văzând Elvira, castă şi slabă şi-n durere,
Perfidul soţ ce-i fuse şi-amant pe vremi, s-a frânt;
Părea, înfiorată, surâsul că i-ar cere,
Spre-a-şi aminti de vraja din primu-i jurământ.
Un cavaler în zale, cioplit în piatră parcă,
Tăia din cârmă valul, imens şi negru spic;
Dar, rezemat în spadă, eroul calm din barcă
Privea la dâra apei nevrând a şti nimic.
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XVI
PEDEAPSĂ A TRUFIEI

În vremuri minunate, pe când Teologia
Creştea înfloritoare cu toată frenezia,
Se spune că un doctor, ba dintre cei mai mari
— Şi care-înduioşase în piepturi inimi tari,
Mişcându-le-n adâncuri întunecate scorii;
El, după ce parcurse, către celeste glorii,
Un drum fără de seamăn, chiar lui necunoscut,
De Spiritele pure probabil străbătut,
Ca omu-ajuns pe creste când groaza stă să-l pască,
Strigă, mânat de-o neagră trufie diavolească:
— „Isuse mic, Isuse! Te-am înălţat prea sus!
Că de-ar fi fost cu tine eu mintea să-mi fi pus,
Ruşinea ţi-ar întrece oricare altă faimă
Şi-ai fi o stârpitură de-al lumii râs şi spaimă!“
Îndată după asta gândirea-l părăsi.
Un doliu strălucirea de soare i-o cerni;
Se prăbuşi un haos în cugetarea-i goală –
Un templu, altădată bogat şi-n rânduială,
În care-adânci plafoane văzură-atâta fast.
Căzu în el o pace şi-un întuneric vast,
Ca-ntr-un cavou cu cheia pierdută pe vecie.
De-atunci încolo vită de rând părea să fie,
Iar când mergea pe câmpuri, orb şi buimac drumeţ,
Făr’ să deosebească zăduful de îngheţ,
Murdar, urât şi fără de noimă ca o zdreanţă,
Stârnea-n copii o crudă şi rea exuberanţă.
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XVII
FRUMUSEŢEA

O, muritori, sunt mândră ca plăsmuită-n rocă,
Iar sânul meu, de care toţi v-aţi strivit pe rând,
Poetului inspiră iubiri ce orişicând
Materia eternă şi mută o evocă.
Tronez, un sfinx de taină, mai sus de orice nor;
Îmbin simţiri de gheaţă cu spumele herminii,
Urăsc mişcarea – sâmbur de tulburare-n linii
Şi nu râd niciodată, iar plânsul îl ignor.
Poeţii ce se-afundă-n impresia măreaţă,
Împrumutată celor mai falnice zidiri,
Vor pierde-n studii aspre întreaga-le viaţă;
Căci am, spre subjugarea cuminţii lor oştiri,
Oglinzi ce dau splendoare la tot ce prind în ape:
Adâncii ochi ce-mi poartă vecia sub pleoape!
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XVIII
IDEALUL

Splendorile desprinse din meştere viniete,
Beteşugeli scornite de veacul derbedeu,
Picioare în coturne ori mâini cu castaniete
Nu pot să mulţumească un suflet ca al meu.
Lui Gavarni rămână-i, poet pictând cloroze,
Ciripitoarea turmă cu zâne de spital,
Căci eu nu pot să aflu în aste pale roze
O floare să răspundă la roşu-mi ideal.
Ce-mi trebuie în suflet, acolo-n adâncime,
Sunteţi voi, Lady Macbeth, creată pentru crime,
Un vis al lui Eschile deprins în uragan;
Ori tu, imensă Noapte buonarrotiană,
Ce răsuceşti domoală, bizară, suverană,
Sâni scoşi de daltă pentru săruturi de Titan!
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XIX
URIAŞA

Mi-ar fi plăcut pe vremea când verva şi elanul
Naturii năşteau monştri în fiecare zi,
Să stau c-o uriaşă alături, ca motanul
Ce voluptuos la poala reginei ar dormi.
Mi-ar fi plăcut făptura-i s-o văd cum dă în floare,
Cu sufletul şi trupul în jocul ei cumplit
Şi-a inimii ascunsă şi tulbure vâlvoare
Prin umedele neguri din ochi s-o fi ghicit.
Cutreierând în voie magnificele-i forme,
Să urc suişul neted al pulpelor enorme,
Iar pe câmpie, vara, când soarele-arzător
O culcă, zăpuşeala nemaiputând să-înfrunte,
Sub sânul ei la umbră să dorm nepăsător,
Ca un sătuc în tihnă la margine de munte.
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XX
GIUVAERELE

Iubita era goală... Ştiind pe ce pun preţ,
Îşi atârnase numai sonorele podoabe
Ce-i dăruiau un aer puternic şi semeţ
Ce-n zilele lor bune îl au maure roabe.
Când zvârle-n dansuri zvonu-i zeflemitor şi treaz,
Scăpărătoarea lume de pietre şi metale
Mă-afundă în iubire; mă-înalţă în extaz
Amestecul de sunet şi raze siderale.
Lăsându-se iubită ca-n ora când te culci,
Ea surâdea voioasă, întinsă pe dormeză,
Iubirii mele vaste asemeni mării dulci
Suind spre ea ca marea ce urcă spre faleză.
Fixându-mă, un tigru-îmblânzit şi fără hăţ,
Schimba, pierdută-n visuri vagi, poze după poze
Şi-îngemănarea dintre candoare şi dezmăţ
Da farmec nou acestor străvechi metamorfoze.
Cu braţe, glezne, coapse, cu şolduri ce tresar,
Lucind ulei şi-n unde ca lebedele grele,
Îmi ispitea privirea ce vede totul clar;
Iar pântecul şi sânii, ciorchini ai viei mele,
Mai blânzi ca răii îngeri veneau val după val
Spre sufletu-mi ce tihna abia şi-o căpătase,
Veneau să-l stânjenească pe stânca de cristal
Pe care singuratic şi calm se aşezase.

https://biblioteca-digitala.ro

39

40

CHARLES BAUDELAIRE

Părea că-al Antiopei şold unduit superb
Printr-un desen fantastic l-ar fi unit hazardul
Cu bustul unui tânăr novice şi imberb.
Pe brunu-i chip sălbatic ce mândru-i era fardul!
– Şi lampa resemnată murea câte puţin,
Iar eu priveam cum jarul văpaia şi-o răsfrânge,
Din când în când odaia arzând-o c-un suspin
Şi înecând făptura-i de chihlimbar în sânge.
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XXI
MASCA
STATUIE ALEGORICĂ ÎN GUSTUL RENAŞTERII
Lui Ernest Christophe, sculptor
Priveşte la comoara fineţii florentine:
În unduirea fermă a trupului vânjos,
Splendoarea şi Puterea răsar, surori divine;
Acest trup de femeie, vădit miraculos,
Robust dumnezeieşte şi minunat în graţii,
Făcut e să domnească în patul somptuos
Şi prinţii să-i vrăjească în voie, ori prelaţii.
Surâsul de asemeni; subtil şi voluptuos,
În care se adoră De-sine-îndestularea,
Viclenii ochi, şi galeşi şi batjocoritori,
Şi chipul scump de voaluri umbrit, ca-n ceţuri marea,
—

Îţi spun deopotrivă atotbiruitori:
„Mă cheamă Voluptatea, Iubirea mă-încunună!“
Fiinţa înzestrată atâta de măreţ,
Ce vrăji aţâţătoare în gingăşie-adună!
Să-i contemplăm splendoarea şi ce-are mai de preţ.
O, blestemată artă, surpriză infernală!
Sus, trupul de femeie atotpromiţător
Sfârşeşte într-o sumbră oroare bicefală!
Dar nu! E doar o mască, un truc seducător,
Figura de-o subtilă grimasă luminată;
Ia uite să vezi colo, crispată fioros,
Adevărata faţă cum sincer se arată,
Ascunsă după chipul ce minte-aşa frumos.

—
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Sărmană frumuseţe imensă! Vasta apă
A lacrimilor tale îmi curge în simţiri;
Minciuna ta mă-îmbată iar sufletu-mi se-adapă
Din râul ce Durerea ţi-l scoate în priviri!
Dar plânge frumuseţea ce ar putea s-adune
Puhoiul omenirii la poale, biruit;
Ce tainic vierme trupul atletic i-l răpune?

—

Ea, plânge, zdruncinată, fiindcă a trăit!
Şi pentru că trăieşte! Dar răul ce se cască,
Fiorul ce-o străbate pân’ la genunchii moi
Stă-n faptul că şi mâine se cade să trăiască,
Poimâine, răspoimâine şi pururea – ca noi!

—
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IMN FRUMUSEŢII

Ieşi oare din prăpăstii sau vii din înălţime,
O, Frumuseţe! Ochiul tău sumbru si senin
Aruncă la-întâmplare mărinimii şi crime,
De-aceea ţi se află asemănarea-n vin.
Privirea-i deopotrivă amurg şi auroră,
Miresme porţi ca vântul prevestitor de ploi,
Sărutul tău e vrajă şi gura ta amfóră,
Făcând fricoşi vitejii, din slabi făcând eroi.
Ieşi din vâltoarea neagră ori ai căzut din astre?
Destinul, ca un câine, de poală te-a urmat,
Tu semeni fericire de-a valma cu dezastre,
Stăpână eşti şi seamă la nimeni nu ai dat.
Un giuvaer ţi-e Groaza, nu fără strălucire.
Calci peste morţi de care în treacăt îţi baţi joc,
Se bucură pe pântec de cinste şi iubire,
Dintre podoabe, Crima, cel mai iubit breloc.
Şi fluturi înspre tine aleargă, lumânare,
Te binecuvântează şi-n urmă se aprind!
Iubitul, când îşi strânge frumoasa-n braţe, pare
Un om intrat în moarte, mormântul mângâind.
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Ce-mi pasă, Frumuseţe, din iad sau rai, ce-mi pasă
De unde vii, o, monstru naiv, enorm, temut,
Când zâmbetul şi ochii, când pasul tău mă lasă
În Infinitul mie iubit şi neştiut?!
Mireasmă, ritm, sclipire, o, singura-mi regină,
Eşti Diavol ori eşti înger, nu-mi pasă nici atât,
Când tu faci clipa noastră din tulbure senină
Şi universul nostru mult mai puţin urât!
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XXIII
PARFUM EXOTIC

În calde seri de toamnă, pierdut în reverie,
Când sorb mireasma dulce a sânului tău cald,
Văd ţărmuri fericite sub jarul de herald
Al soarelui ce arde c-o grea monotonie;
O insulă a lenei în care mă îmbie
Cu fructe savuroase rari arbori de smarald,
Bărbaţi cu trup subţire, elastici ca un fald,
Femei cu ochii sinceri şi plini de voioşie.
Mireasma ta mă poartă spre fermecatul larg
Şi văd un port ticsindu-l catarg lângă catarg,
Atâtor drumuri încă simţindu-le povara,
În timp ce tamarinzii din verzile pletóre
Trimit spre cer parfumul ce, dilatându-mi nara,
Se-amestecă în suflet cu arii de pe prore.
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XXIV
PĂRUL

O, plete unduioase pe umeri desfăcute !
O, bucle cu mireasma eternei nepăsări!
Spre-a-împodobi alcovul cu amintiri pierdute,
Ce dorm în părul negru cu vremile trecute,
Aş vrea să le tot flutur ca pe-o năframă-n zări!
O Asie-a langorii, o Africă-înfocată,
Un univers ce piere departe ca un fum,
Adâncul tău le-învie, pădure-înmiresmată!
Aşa după cum alţii în muzică înoată,
Eu vreau să-înot, iubito, în blândul tău parfum.
Voi merge-n ţara unde, sub arşiţele grele,
Stau toropiţi şi arbori, stau şi bărbaţii tari!
Păr falnic, fii prielnic talaz plecării mele!
În marea-ţi ebenină porţi visuri de vântrele,
De flăcări, de odgoane, catarge, lopătari!
Un port sonor în care fiinţa mi-o îmbată
Mari valuri de mireasmă, de sunet, de culori!
Pe-întinderi aurite corăbii se arată
Şi-n braţele deschise prind bolta fără pată,
Pătrunsă de căldură eternă şi fiori.
Scufunde-mi-se capul cu setea-i de beţie
În părul oceànic ce-ascunde-alt ocean,
Iar sufletu-mi, pe care-l mângâie apa vie,
Va şti să te găsească, fecundă lenevie,
Înmiresmat şi dulce, vast leagăn diafan!

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

Păr albăstrui, drapele de bezne fluturate,
Tu-mi dărui tot azurul rotund şi necuprins,
În puful ce dă drumul şuviţei inelate,
Mă-îmbată arzătoare arome-amestecate,
De mosc, ulei de cocos şi de catran încins.
Mereu! Întotdeauna ! Safire sclipitoare
În părul tău voi pune, şi perle, şi rubin,
Ca să nu fii la doru-mi cândva nepăsătoare!
Tu, oază a visării, nu eşti carafa, oare,
Din care sorb pe-încetul al amintirii vin?
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XXV

Te-ador ca pe cereasca privelişte nocturnă,
O, amforă-a tristeţii, o, mare taciturnă,
Şi te iubesc, frumoaso, pe cât îmi fugi, pe cât
Pari giuvaerul nopţii ce n-a mai coborât,
Amplificând ironic imensa depărtare
Ce braţele-mi separă de-albastre culmi stelare.
Pornesc să dau asaltul, de tine mă agăţ,
Ca de un leş nemernic al viermilor dezmăţ
Şi îţi iubesc, o, fiară cumplit de nemiloasă,
Pân’ şi răceala care te face mai frumoasă!
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Ai vrea tot universul în budoar să-ţi vină,
Femeie întinată şi din plictis haínă.
Spre-a-ţi întări, în jocuri bizare, dinţi nerozi,
Râvneşti în iesle zilnic o inimă să rozi.
Lumini revarsă ochii tăi mari – dughene treze
Ori torţe mişcătoare-n aprinsele chermeze,
Ce folosind obraznic puteri de împrumut,
De legea frumuseţii lor proprii n-au ştiut.
Maşină oarbă, surdă, regina schingiuirii,
Unealtă ce-ar visa-o vampirul omenirii,
Cum de nu ţi-e ruşine şi cum de nici nu ai
Văzut că scazi în vrajă pe la oglinzi când stai?
Măreţul rău în care te crezi de mult savantă
Te-a opintit vreodată-n a spaimei bruscă pantă,
Când firea, oricum mare-n ascunsul ei proiect,
De tine se slujeşte, o, animal abject,
– De tine, ca de genii să fii zămislitoare?
Sublimă josnicie! Mocirlă în splendoare!
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XXVII
SED NON SATIATA

Bizară zeitate cu chip întunecos,
Întreagă parfumată în mosc şi în havană
Lucrare-a vreunui obi – un Faust de savană,
Copil de miezul nopţii, vrăciţă de-abanos,
Prefer oricăror vinuri şi opiului voios,
A gurii tale mândre năucitoarea mană;
Dorinţele spre tine când merg în caravană,
Din ochii tăi, izvoare, plictisu-mi bea setos.
Din negrii ochi prin care lăuntrul îţi suspină,
O, demon crud, revarsă-mi văpaie mai puţină;
Eu nu sunt Styx, ocolul să-ţi dau de nouă ori,
Şi nu pot, Zgripţuroaică-înfrăţită cu păcatul,
Spre a-ţi sfărma elanul, adusă la strâmtori,
Ca-n tartar Proserpina, să-împart cu tine patul!
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XXVIII

O undă-n vânt îi este veşmântul sidefiu
Şi-ai crede că dansează când iese la plimbare,
Ca şerpii ce-n cadenţă se caţără mlădiu
Când dervişu-i îndeamnă spre băţ pe fiecare.
Ca dunele mâhnite şi-azurul din pustiu,
Ce-n faţa suferinţei nu ştiu de îndurare
Şi-asemeni cu al mării vast şi prelung ruliu,
Ea-şi plimbă-n lumea largă deplina nepăsare.
Lucioşii ochi şi-arată metalul fascinant
Şi-n plina de simboluri, în strania ei fire,
Hibrid de sfinx cu înger străin de prihănire,
În care totu-i aur, oţel şi diamant,
Luceşte pe vecie, ca steaua inutilă,
Răceala de femeie măreaţă şi sterilă.
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XXIX
ŞARPELE CARE DANSEAZĂ

O, draga mea nepăsătoare,
Simt mereu un jind,
Să-ţi văd, un voal mişcat de boare,
Pielea strălucind!
Deasupra pletelor măiastre,
Cu parfumul dur,
Talazuri hoinărind albastre
Într-un ocean obscur,
Vai, sufletu-mi un cer aşteaptă,
Mai înalt, mai sfânt:
Corabia ce se deşteaptă
În zori la primul vânt.
Iar ochii, fără zări amare
Ori prietenoase-n ei,
Ivesc – reci perle – fiecare
Fier, aur şi scântei.
Când trupul ţi se balansează
Şi-n nepăsare mergi,
Îmi pari un şarpe ce dansează
Din vârful unei vergi.
Şi sub povara lenei tale,
Legeni cap de prunc,
Aşa precum şi-l poartă-agale
Elefantul junc.
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În mers, făptura ţi se-îndoaie
Ca gingaşul vas
Ce, clătinându-se, îşi moaie
Vergile-n talaz.
Un val topit sub foc, de jur că
E din gheţari cudalbi,
Licoarea gurii când se urcă
La dinţii tăi cei albi,
Îmi pare vin din văi Boeme,
Amar, viteaz, deştept,
Un cer lichid ce-l sorb cu geme
De Căi Lactee-n piept!

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

XXX
UN STÂRV

Iubito, aminteşte-ţi de nişte zori de vară
Cu cerul dulce şi profund,
Când la o cotitură dădea pe dinafară
Un hoit scârnav pe-un pat de prund!
Cu gambele spre boltă, ca desfrânata goală,
Arzând otravă în sudori,
Îşi desfăcuse cinic şi fără sinchiseală
O burtă plină de duhori.
Iar soarele deasupra se înteţea, vrând parcă
La timp să coacă acest leş,
Ca însutit Naturii măreţe să-i întoarcă
Ce ea unise fără greş.
Privea plecat şi cerul superba scârnăvie,
Un mugur desfăcut de crin,
Iar împrejur putoarea era aşa de vie,
Că te-ai temut de un leşin.
Din pântec, printr-a muştei hidoasă bâzâială,
Curgeau în voie viermării,
Oştire năclăită într-o imensă bală,
De-a lungu-acestor zdrenţe vii.
Ea cobora în iarbă, apoi, părând că scurmă,
Urca din nou fâşâitor,
De parcă, sub un suflu, această tristă urmă
Trăia-înmulţindu-se de zor.
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În jur se-înfiripase o muzică ciudată:
Un vânt ori o apă-n susur,
Ori, dintr-un ciur, grăunţa când cade vânturată
Şi sună prinsă în alt ciur.
Mai stăruia o umbră din fostele tipare,
Aşa, ca o schiţă de rând
Pe care-un pictor lesne o pierde în uitare
Şi-o întregeşte doar din gând.
De după stânci o javră, neliniştilor pradă,
Ne fulgera c-un ochi turbat,
Pândind o clipă-n care din nou să se repeadă
În stârvul ei abia lăsat.
– Şi totuşi semăna-vei mizeriilor grele,
Din stârvu-acela ce duhnea,
Tu, ochilor mei astru, tu, soare firii mele,
Tu, înger! Pasiunea mea!
Aşa o să fii mâine când, tu, cea graţioasă,
După-îngrijirile de veci,
Purta-vei mucegaiu-ţi sub flori şi iarba grasă,
Albind printre ciolane reci.
Atunci să spui, splendoare, spre viermii ce-n haíne
Săruturi te vor fi răpus,
Că am păstrat esenţa şi formele divine
Iubirii ce s-a descompus!
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DE PROFUNDIS CLAMAVI

Stăpâne-îndreaptă-ţi mila, Tu, singura-mi iubire,
Priveşte hăul negru în care am căzut.
Posac e orizontul şi noaptea străbătut
De glasurile groazei purtând afurisire.
Un soare fără viaţă pluteşte şase luni
Şi alte şase noaptea peste pământ se-abate;
Ca-n stepele polare e doar pustietate;
– Nu-s râuri, nu-i verdeaţă, păduri, sălbăticiuni!
Nu ştiu în lumea asta o groază ce întrece
Cruzimea şi fiorii acestui soare rece
Şi noaptea nesfârşită ca Haosul străbun;
Eu pizmuiesc pe-acele jivine ce apun
În somnul tâmp ce pare vieţii crepuscúlul,
Aşa de leneş vremea îşi desfăşoară sculul!
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XXXII
VAMPIRUL

Tu, ce-ai intrat ca un pumnal
În inima tristeţii roabă
Şi-ai năvălit demenţial,
Ca dracii, toată o podoabă,
În al meu spirit ruşinat
Sălaşul să-ţi găseşti şi patul;
–Infamă ce mă ţii legat
Ca de ghiulea întemniţatul
Şi ca de cărţi un cartofor,
De sticlă un beţiv ca scaiul
Şi ca de vierme putregaiul,
–Blestem asupra ta cobor !
Rugat-am, ca să scap de chinuri,
O spadă iute ca un brici
Şi-am spus perfidelor veninuri
Să-ajute bietei mele frici.
Dar, vai! Şi spada şi otrava
Răspunsu-mi-au într-un dispreţ:
„Tu nu eşti vrednic de izbava
Robiei tale fără preţ,
Neghiobule! Noi cimitirul
L-am da acelei ce-o iubeşti,
Dar tu cu sărutarea eşti
În stare să-ţi învii vampirul!”
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LETHE

Hai, monstru drag, cu farmece fatale,
Hai, tigrule nepăsător şi lung !
Vreau degetele-adânc şi îndelung
Să-mi tremure-n desişul coamei tale.
În fustele ce-ţi fură din parfum,
Să mi se-îngroape fruntea chinuită
Şi să respir, ca floarea vestejită,
Iubirii ce s-a dus dulceagul fum.
Vreau somnul, somnul! Viaţa nu mă cheamă !
În somn confuz, cum e al morţii hău,
Vreau să-ţi sărut fără păreri de rău
Frumosul trup cu luciu de aramă.
Râvnesc abisul tău din aşternut.
Înghită-mi dar suspinele confuze !
Puternica uitare-ţi stă pe buze
Şi râul Lethe-ţi curge în sărut.
Iar soarta, ce-mi va fi de-acum deliciul,
Mi-o voi urma ca un predestinat...
Martir docil, ocnaş nevinovat,
Cu propriu-i zel întreţinând supliciul,
Voi suge dar cucuta cu temei,
Spre-a-mi stinge pizma, din gurguiul magic
Al sânilor tăi scumpi cu rostul tragic
De-a nu avea o inimă sub ei.
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XXXIV

Stam într-o noapte-alături de o evreică slută,
Cum zace un cadavru cu alt cadavru-n rând,
Dedat visării lângă vândutu-i trup şi-n gând
Cu trista frumuseţe de sufletu-mi pierdută.
Reînviam în minte splendoarea-i înnăscută,
Privirea găsind armă în graţii şi-n tării
Şi casca parfumată a coamei albăstrii,
A cărei amintire iubirii mele-ajută.
Căci ţi-aş fi-aprins cu sfinte săruturi sacrul trup
Şi din călcâiul fraged la noaptea ta din plete,
Aş fi vărsat comoară de mângâieri secrete,
De-ai fi putut, cu lacrimi ce lesne îţi irup,
O seară doar, regină şi crudă şi măreaţă,
Să-ţi tulburi strălucirea din ochii tăi de gheaţă.
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XXXV
REMUŞCARE POSTUMĂ

Când vei dormi-n vecie, iubită tenebroasă,
Sub marmurile negre pierdută în afund,
Când n-o sa te mai aibă alcovul, ci un scund
Cavou rănit de ploaie şi-o groapă găunoasă,
Când apăsa-va piatra pe inima fricoasă,
Pe şoldul tău de graţii şi nepăsări rotund,
Când n-o să ai voinţă în piept, nici puls fecund,
Nici cum s-alergi în cursa mereu aventuroasă,
Mormântul, ce în visul etern mi-i confident
(Căci pe poet mormântul l-a înţeles de-a pururi),
În nopţi de insomnie ţi-o spune insistent:
„La ce bun, curtezană mâncată de cusururi,
Că n-ai ştiut ce morţii deplâng în sumbrul hău?!“
– Şi viermii te vor roade ca lungi păreri de rău.
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XXXVI
PISICA

Pisică, vin la pieptu-mi iubitor,
Ascunde gheara-n laba moale
Şi lasă-mă să mă scufund uşor
În ochii de agate şi metale.
Pe-al tău elastic spate când petrec,
Uşoară, mâna-n mângâiere
Şi când din trup fiori electrici trec
Şi mă îmbată de plăcere,
Îmi văd în gând femeia.Ochii ei,
Ca şi ai tăi, o, dulce fiară,
Despică tot şi-împrăştie scântei,
Şi lin, de sus şi până jos,
Făptura brună i-o-înfăşoară
Subtil parfum primejdios.

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

63

XXXVII
DUELLUM

Se luptă doi războinici neîmpăcaţi, iar arma
Le-împroaşcă tot văzduhul cu sânge şi scântei.
Zăngănitura, jocul şi toate-acestea-s larma
Unei juneţi încinse şi a iubirii ei.
Azi spadele sunt rupte! Ca junii ce-am fost, dragă!
Dar unghii ascuţite şi dinţi, neiertător,
Au să răzbune frânta şi trădătoarea dagă.
O, inimi pârguite şi-n rană de amor!
În râpi cu râşi, cu pardoşi, înlănţuiţi de ură,
Ni se rostogoliră eroii încleştaţi,
Că spinii, rupând pielea, flori roşii desfăcură.
– Gheena-i hău-acesta plin de amici şi fraţi!
Să ne-aruncăm într-însa, cumplită amazoană,
Eternizând şi ura şi crunta-ne prigoană!
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XXXVIII
BALCONUL

Ocean al amintirii, regină-între regine,
O, tu, plăcerea toată şi toată grija mea!
Splendoarea mângâierii în minte-o vei reţine?
La fel căminul dulce, apusul ce vrăjea,
Ocean al amintirii, regină-între regine!
În serile când soba ne lumina din jar,
Ori pe balcon rozi aburi când ne vesteau de noapte;
Ce dulce sân! Ce suflet şi bun şi plin de har!
Noi ne spuneam adesea nepieritoare şoapte,
În serile când soba ne lumina din jar.
În serile de vară, o, ce fantastic soare!
Şi ce adânc e cerul şi sufletul bărbat!
Plecându-mă spre tine, odor între odoare,
Părea parfum din sânge că ţi-aş fi respirat.
În serile de vară, o, ce fantastic soare!
Creştea în preajmă noaptea asemeni unui fort
Şi ochii mei pupila ţi-o nimereau prin beznă,
Sorbeam suflarea-ţi caldă, otravă şi confort!
În mâinile-mi fraterne culcam subţirea-ţi gleznă.
Creştea în preajmă noaptea asemeni unui fort.
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Am arta evocării de clipe fericite
Şi îmi revăd trecutul la poala-ţi cuibărit.
Căci galeşa splendoare în zări nedesluşite
S-o caut, şi nu-n trupul şi sufletu-ţi iubit?
Am arta evocării de clipe fericite!
Săruturi fără număr, făgăduinţi, parfum,
Renaşte-vor din hăul ce-i mut la întrebare,
Ca soarele mai tânăr suind pe-înaltu-i drum,
Când faţa şi-a spălat-o în adâncimi de mare?
– Săruturi fără număr, făgăduinţi, parfum!
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XXXIX
POSEDATUL

Cum soarele-n zăbranic s-a-înfăşurat pe cer,
Tu, Luna vieţii mele, te-înfofoleşte-n umbră,
Dormi ori fumează-n voie, tăcută fii, fii sumbră,
Scufundă-te-n adâncul Plictisului eter;
Îmi placi aşa! Şi, totuşi, de vrei, cum un stingher
Şi enigmatic astru se trage din penumbră,
În valea Nebuniei răsfaţă-te şi umblă,
Ei, bine! Ieşi din teacă fermecător jungher!
Ia-ţi flăcări în pupilă din lustra suverană!
Aprinde jind în crunta privire bădărană!
Mi-s dragi la tine toate, de-înalţă ori corup;
Fii noapte de cărbune, fii roşie-auroră;
Nu-i fibră să nu strige-n tremurătoru-mi trup:
O, Belzebut, iubite, o, sufletu-mi te-adoră!
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XL
O FANTOMĂ
I
BEZNA
În cripta de-o tristeţe fără nume
În care un Destin m-a relegat,
În care nici o rază n-a intrat
Şi gazdă mi-e doar Noaptea sumbrei hume,
Sunt ca un pictor pus de-un Zeu hazliu
În beznă să picteze şi să-şi fiarbă
El însuşi inima şi să şi-o soarbă –
Un bucătar cu gustul fistichiu.
Încheagă vag din când în când neantul
O stafie cu graţii şi luciri
Şi paşi de vis ce amintesc Levantul.
Iar când ajung s-o-învălui în priviri,
Ştiu cine-i musafira mea frumoasă:
E Ea! Şi-i neagră, însă luminoasă.
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II
PARFUMUL
Vreodată, cititor, ai respirat
Cu lentă şi-ameţită lăcomeală
Un fir de smirnă ce-umple-o catedrală
Ori moscul dintr-un săculeţ uitat?
Cu vrăji năucitoare dă năvală
Trecutul în prezent reînviat!
Tot astfel sorbi din trupul adorat
Parfumul ce-amintirea îl exală.
Din păru-i greu, elastic şi obscur,
Viu săculeţ, cădelniţă-n budoare,
Iese-o mireasmă neîndurătoare.
Şi-s pline toate, voaluri sau velur,
De tinereţea ei fără prihană
Şi răspândesc un dur parfum de blană.
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III
RAMA
Frumoasa ramă-înalţă o pictură,
Chiar dacă-i de-un celebru autor,
Prin nu-ştiu-ce bizar şi-încântător
Cât şi prin izolarea de natură.
Astfel podoabele-i fără măsură
Pun în acord splendoarea ei cu-a lor
Şi-a mobilei... Nimic supărător,
Şi toate-i sunt chenar pentru făptură.
Chiar bănuieşti c-ar crede uneori
Că toate o iubesc... Ea, cu fiori,
Îneacă trupu-i gol în dezmierdări
Şi-n sărutarea dulce-a mătăsuţei,
Înfăţişând la orişice mişcări
Copilăreasca graţie-a maimuţei.
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PORTRETUL
Se-alege scrum, prin Moarte şi prin Boală,
Din flacăra ce arse pentru noi,
Din ochii dulci, cu patimi în răscoală
Şi-al gurii, ce m-a înecat, altoi,
Din vraja sărutărilor păgâne
Şi din avântul sacru, disc solar...
E groaznic, suflete! Ce va rămâne?
Doar, din trei linii, un desen precar,
Murind ca mine în singurătate,
Pe care Timpul, stricător unchiaş,
Cu aripi aspre-l freacă şi-lstrăbate.
Tu, de Viaţă şi-Artă ucigaş,
Nu vei ucide-n mintea mea pe-aceea
Ce mi-a fost jocul, gloria, ideea!
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XLI

Îţi dau aceste versuri ca dacă, prin cuvânt,
Ajunge-voi ferice în vremuri viitoare,
Făcând să cadă-n visuri fiinţe gânditoare,
Corabie împinsă de un prielnic vânt,
Icoana ta de vagă legendă schimbătoare
Ca un clavir să-l lase pe cititor înfrânt
Şi printr-un ochi puternic de lanţ frăţesc şi sfânt
De rimele-mi semeţe s-atârne sclipitoare...
Fiinţă blestemată! Din cer şi până-n hău,
Doar eu răspund chemării ori strigătului tău!
– Tu, care eşti o umbră menită să dispară,
Striveşti sub tălpi uşoare, cu ochii în pustiu,
Pe muritorii mízeri ce te-au simţit amară,
Statuie cu ochi negri, o, înger arămiu!

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

XLII
SEMPER EADEM

Mi-ai spus: „De unde-ţi vine tristeţii ne-înţelesul,
Urcând ca marea-n ţărmul sterp, aspru şi temut?“
– Când inimile noastre şi-au isprăvit culesul,
Viaţa e o boală! E un secret ştiut,
E o durere simplă, deloc misterioasă
Şi-asemeni bucuriei prin care ne orbeşti.
Deci să-încetezi, frumoaso, şi nu fi curioasă!
Oricât de dulce glasul ţi-ar fi, să te opreşti!
Să taci, neştiutoareo! Fiinţă săltăreaţă
Ce râzi ca o copilă! Mai mult decât o Viaţă,
Ades ne ţine Moartea prin fir subtil şi lung.
Revarsă-mi dar în suflet minciună şi-îmbătare
Şi scufundat în ochii frumoşi ca-ntr- o visare,
Să-ţi moţăiesc sub gene, la umbră, îndelung!

https://biblioteca-digitala.ro

73

74

CHARLES BAUDELAIRE

XLIII
ÎNTREAGĂ

Azi a venit Împieliţatul
Sus în odaie timpuriu
Şi, spre-a mă prinde cu păcatul,
M-a întrebat: „Aş vrea să ştiu,
Din tot ce-i farmec şi lumină
Şi frumuseţe şi fior,
Eben şi roze ce se-îmbină
Spre-a-i face-un trup încântător,
Numeşte-mi cea mai dulce parte.“
Ah! Zis-am spre Afurisit:
„Ea-i un întreg, nu se desparte,
I-s părţile balsam topit.
Ce părţi m-ar mai seduce oare,
Când ea mă farmecă prin plin?!
Ca Aurora-i orbitoare
Şi-asemeni Nopţii dă alin.
Iar armonia ei de briză
E prea subtilă ca să poţi
Prin slăbănoaga analiză
Acordurile să-i socoţi.
O, ce metamorfoză sfântă:
Cinci simţuri trec în unu-acum!
Prin respiraţie ea cântă
Şi glasu-i este un parfum!“
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Biet suflet singuratic, diseară ce vei spune,
Tu, inimă, de-asemeni, tu, ce te-ai veştejit,
Fiinţei prea frumoase, prea scumpe şi prea bune,
Ai cărei ochi fantastici te-au şi reînflorit?
– Ne-om pune-întreg orgoliul în laudă, nu-n plângeri:
Nimic nu egalează dulceaţa aspră-a ei;
Spiritual i-i trupul şi cu parfum de Îngeri,
Privirea-i ne îmbracă-n lumini şi în scântei.
Dar fie-n toi de noapte ori în singurătate,
Pe străzi fără de oameni ori în mulţimi ciudate,
Fantoma-i joacă-n aer – văpaie-n apogeu.
Şi uneori ea spune: „Splendoarea mea ordonă,
Să adoraţi Frumosul şi-atât, de dragul meu;
Sunt Îngerul de pază, sunt Muză, sunt Madonă.“
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XLV
TORŢA VIE

În faţa mea merg Ochii, izvoare de lumină,
Magnetizaţi, cert lucru, de-un Serafim savant;
Sunt fraţii mei, fraţi înşişi de-origine divină,
Ce-mi scutură-n privire luciri de diamant.
Ei îmi îndreaptă paşii spre drumul Frumuseţii,
Mă scapă de capcană şi de păcatul grav,
Ascult de-această torţă cu toată vlaga vieţii;
Ei îmi sunt servitorii, la rându-mi le sunt sclav.
Voi răspândiţi, ochi magici, o mistică splendoare,
Asemeni lumânării ce arde în amiezi;
Fantastica ei viaţă nu piere nici la soare.
Ea pe cei Morţi îi plânge, voi îi cântaţi pe Trezi;
Mergând, cântaţi trezirea-mi din suflet şi-învierea,
O, aştri! Nu e soare spre-a vă slăbi puterea!
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XLVI
CELEI PREA VESELE

Un peisaj frumos şi rar
Făptura ta întruchipează;
Pe faţă râsul îţi dansează:
Vânt rece în văzduhul clar.
Orbeşti în cale trecătorul
Cel trist, c-un aer sănătos
Ce se revarsă luminos
Din umerii ce-aşteaptă zborul.
Răsunătoarele culori
Ale veşmintelor îmbie
Poeţii, care-n fantezie
Le văd ca pe-un balet de flori.
Nebuna rochie întreagă
Imită felul tău pestriţ;
Nebuno ce mă scoţi din minţi,
Te duşmănesc pe cât mi-eşti dragă !
Ironic, soarele-ntr-un parc
Prin care îmi târam sleirea
M-a rupt în piept cu îndârjirea
Săgeţii ce-a scăpat din arc;
Lăsându-mă deci primăvara
De umilinţă suferind,
Strivii o floare, pedepsind
Naturii splendide ocara.
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La fel, când sună monoton
În noapte-a voluptăţii oră,
Vreau spre făptura-ţi scumpă, soră,
Laş, să mă caţăr, fără zvon,
Ca, pedepsindu-ţi viaţa vană,
Să spintec sânul tău iertat,
Făcând în trupul brusc mirat
O largă şi adâncă rană,
Şi, ameţit ca de un vin,
Prin aste buze noi şi groase,
Mai sclipitoare, mai frumoase,
Să-ţi torn întregul meu venin!
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XLVII
REVERSIBILITATE

O, înger vesel, ştii tu ce este nebunia
Din spaimă? Ce-s ruşine, plictis şi remuşcări
Şi-ale nocturnei groaze acele-înfiorări
Ce inima ţi-apasă cum ar boţi hârtia?
O, înger vesel, ştii tu ce este nebunia?
O, înger bun la suflet, ştii ce-i aceea ură
Şi plâns de fiere, pumnul în umbră strâns rebel,
Când Răzbunarea-şi strigă drăcescul ei apel
Şi căpitan se face pe-întreaga-ne natură?
O, înger bun la suflet, ştii ce-i aceea ură?
O, înger teafăr, oare ştii tu de-acele Friguri
Ce, ocolind pereţii gălbuiului azil,
Ca surghiunitul paşii îi târâie tiptil
Spre-ai buzelor dorite rari aştri şi nesiguri?
O, înger teafăr, oare ştii tu de-acele Friguri?
O, înger al splendorii, ştii teama-îmbătrânirii
Şi ridurile oare ce sunt? Şi hâdul chin
De a citi oroarea ascunsă-a dăruirii
În ochii ce o viaţă sorbitu-i-ai din plin?
O, înger al splendorii, ştii teama-îmbătrânirii?
O, înger al luminii de sus şi-al voiei bune,
David intrând în moarte, el, regele ebreu,
Ceruse sănătate luminii tale; eu
Te rog să mă ţii minte la ceas de rugăciune,
O, înger al luminii de sus şi-al voiei bune!
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XLVIII
MĂRTURISIRE

O dată doar, femeie cu-atât de dulce fire,
De braţul meu uşor te-ai prins
(În sufletul meu sumbru această amintire
Nici până astăzi nu s-a stins);
Era târziu. Asemeni unei medalii, plină,
Ieşise luna în zenit;
Solemnitatea nopţii curgea, o apă lină,
Peste Parisul adormit.
Sub porţile masive, pe lângă case sumbre
Se strecurau vioi pisici,
Ce s-aşezau la pândă, ori lângă noi, dragi umbre,
Ne însoţeau cu paşii mici.
Deodată-n toiul astei intimităţi sub lună,
În forul palei gingăşii,
Din tine, harfă amplă în care nu răsună
Decât lumini şi voioşíi
Din tine, radioasă şi veselă fanfară
A sclipitoarei dimineţi,
Scăpă o notă care se-împletici bizară,
Frecventă la cei plângăreţi,
Ca o fetiţă slabă, plăpândă şi imundă,
Al hidoşeniei ecou,
Pe care-ai săi, din jenă, privirii s-o ascundă,
Ar fi închis-o-ntr-un cavou.
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Cânta, sărmane înger, durerea ta firească,
Zicând: „Nimic nu-i cu temei
În lumea asta care, oricât şi-ar pune mască,
N-ascunde egoismul ei;
Şi că a fi frumoasă e grea-îndeletnicirea,
Asemeni lucrului de rând
Al recii dansatoare ce, maşinal, simţirea
Şi-o pierde-n zâmbet delirând;
Că e o neghiobie în inimi a te-încrede,
Că pier splendori şi voluptăţi,
Tot, până când Uitarea în coşu-i le repede,
Cărându-le-n eternităţi!“
Am evocat adesea priveliştea vrăjită
Cu luna calmă în fundal
Şi-această confidenţă oribilă şoptită-n
Al inimii confesional.
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XLIX
ZORII SPIRITUALI

La desfrânaţi, când zorii de lapte şi de pară
Pătrund cu Idealul ce macină de zor,
Prin lucrul unui mare mister răzbunător,
Un înger se trezeşte în aţipita fiară.
Spirituale Ceruri cu nepătruns azur,
Spre suferindul care, căzut, visează încă,
Ispititor şi-arată prăpastia adâncă.
La fel, Zeiţă scumpă, tu, Spirit clar şi pur,
Prin fumul ce-l înalţă ruina desfrânării,
Mai limpede, mai roză, cu farmec şi temei,
Te văd în amintire zburând prin ochii mei.
Se-întunecă sub soare lumina lumânării;
Asemeni lui, un astru etern în biruinţi,
Simt sufletul tău, soare cu razele fierbinţi!
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L
ARMONIE DE SEARĂ

E vremea când pe lujer, uşor tremurătoare,
Ard florile ca smirna-n cădelniţi ori căţui;
Parfum şi zvon pe seară pornesc vârtej haihui,
Elegiace valsuri, tristeţi ameţitoare!
Ard florile ca smirna-n cădelniţi ori căţui;
Vioara se-înfioară de parcă-n piept o doare;
Elegiace valsuri, tristeţi ameţitoare!
Un trist altar e cerul, frumos cum altul nu-i.
Vioara se-înfioară de parcă-n piept o doare,
Un suflet cald, neantul urând şi bezna lui!
Un trist altar e cerul, frumos cum altul nu-i;
Se-încheagă-n propriu-i sânge şi piere tristul soare.
Un suflet cald, neantul urând şi bezna lui,
Trecutului culege ruina sclipitoare!
Se-încheagă-n propriu-i sânge şi piere tristul soare...
În mine amintirea-ţi, potir de jar, o sui!
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LI
FLACONUL

Sunt unele parfumuri ce trec prin sticla groasă
Şi pentru care toată materia-i poroasă.
Desferecând o ladă venită din Levant,
A cărei cheie-n broască scrâşneşte delirant,
Ori în vreo garderobă dintr-o pustie casă,
În izul stat, sub colbul ce timpul dus îl lasă,
Găseşti din vremi apuse uitat câte un şip
Din care brusc învie-o fiinţă fără chip.
Dorm duse mii de gânduri, ca pupele funebre,
În dulcea forfoteală prin grelele tenebre
Şi desfăcându-şi aripi din neumblatul colţ,
Se pierd, în roz şi-n aur smălţate, către bolţi.
Şi iată amintirea-şi începe hoinăreala:
Vrăjeşte, cad pleoape, bolţi tulburi; Ameţeala
Apucă-învinsul suflet cu-al mâinilor ei cleşti
Şi îl împinge-n hăul miasmei omeneşti;
Ajunge la o gură de hăuri seculare
Şi-alături Lazăr, giulgiul rupându-şi, îi apare,
Mişcând în exalarea spectralei lui treziri,
Vrăjit şi rânced, hoitul unei străvechi iubiri.
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La fel, când dispărea-voi şi eu din amintire
Şi-ntr-un dulap sinistru voi zace în neştire,
Uitat de toţi, asemeni unui flacon mâhnit,
Murdar, cleios, nemernic, pierdut sub praf, dogit,
Miasmă preaiubită, eu îţi voi fi coşciugul,
Mărturisind puterii ce-o stăpâneşti belşugul,
Otravă pregătită de îngeri! O, licoare,
Prin tine viaţa-mi creşte, prin tine viaţa-mi moare!
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LII
OTRAVA

Prin vin cel de pe urmă bordei se-îmbracă-n straie
De lux miraculos,
Multiplicat, porticul ţâşneşte fabulos
În aburul de-o roşie văpaie,
Ca soarele-n amurguri sub cerul neguros.
Iar opiul măreşte ce-i fără de hotare,
Dă spor în infinit,
Aruncă hău în vreme, în voluptăţi cuţit
Şi cu plăceri amare
În suflet dă să umple un gol deja-împlinit.
Dar nu-întrec amândouă veninul care arde
În ochii tăi cei verzi,
Lagune-n care tremuri şi răsturnat te vezi...
Vin visurile-mi hoarde
Şi-n hăurile-amare se-adapă în grămezi.
Când însă muşti, saliva-ţi întrece-n năuceală
Aceste toate stări,
Îmi dai întregul suflet teribilei uitări
Şi-l duci în ameţeală,
Rostogolit spre moarte şi nu ai remuşcări!
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LIII
CER TULBURE

S-ar zice că-n privire un abur îţi văzui;
Cu ochii tăi de taină (albaştri, verzi, căprui?),
Când visători, când tandri, când guri ce-arată colţi,
Răsfrângi indiferenţa din palidele bolţi.
De zilele suave şi calde aminteşti,
Ce prăbuşesc în lacrimi iubirile-omeneşti,
Când nervii, robi sub răul străin ce le e domn,
Râd aţâţaţi la culme de-al spiritului somn.
Tu semeni câteodată cu splendidele zări
De soare-aprinse-n oră de pâcle şi plecări...
Privelişte de rouă, cum scaperi şi-înviezi,
Sub razele sustrase mâhnitei amiezi!
Femeie a pierzării, climat ce mă îmbeţi,
Voi adora eu oare imenşii tăi nămeţi,
Culege-voi eu iernii, voi smulge de la ger
Plăceri ce-întrec tăişul de gheaţă şi de fier?
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LIV
MOTANUL
I
Cutreieră la mine-n minte,
Ca în sălaşu-i, un pisoi
Puternic, dulce şi vioi.
Când miaună abia se simte,
De tandru şi de tainic ce-i;
Dar vocea lui din piept când sare,
Bogată şi adâncă, are
Un farmec şi-un secret al ei.
Discret pătrunde picurată
În sufletu-mi întunecat,
Ca versul bine cadenţat
Ori băutura fermecată.
Mi-adoarme răul cel mai crud
Şi mi-e izvorul de extaze,
Îmi spune cele mai lungi fraze,
Dar nici o vorbă nu aud.
Mi-e inima ca o vioară
Vibrând sub sacrul tău arcuş;
Desăvârşitu-i lunecuş
Împărăteşte o-înfioară,
Pisoi bizar, pisoi suav
Ce-mi dai, ca îngerii, de veste
De-o lume-n care totul este
Subtil, armonios şi grav!
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II
Pe blana brună şi bălaie
L-am mângâiat o dată doar
Şi m-a pătruns parfumu-i rar,
Precum te mistuie-o văpaie.
Ca duh al casei şi al meu,
Domneşte, judecă, inspiră
Tot ce-n imperiul lui respiră:
O fi vreo zână ori vreun zeu?
În ochii lui ademenirea
Când prinde forţă de magnet
Şi mă întorc supus şi-încet
În mine însumi cu privirea,
În adâncimi văd uluit
Cum ard pupilele lui pale,
Limpíde faruri, vii opale
Fixându-mă la infinit.
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LV
FRUMOASA NAVĂ

Vreau să înşir în voie, domoală vrăjitoare,
Tot ce-ţi dă tinereţii podoabă şi splendoare,
Vreau frumuseţea să-ţi descriu,
Amestec de femeie şi de copil nurliu.
Când mergi în fustă largă şi aerul îl mături,
Pari o frumoasă navă dând orizontu-n lături,
Cu pânze până-n arboret,
Urmându-şi ritmul dulce şi leneş şi încet.
Pe-un gât rotund, pe umeri fermi, plini de tentaţii,
Porţi capul cu mândrie şi cu bizare graţii
Şi-ntr-un triumf molcum,
Copilă maiestuoasă, îţi vezi mereu de drum.
Vreau să înşir în voie, domoală vrăjitoare,
Tot ce-ţi dă tinereţii podoabă şi splendoare,
Vreau frumuseţea să-ţi descriu,
Amestec de femeie şi de copil nurliu.
Iar bustul tău sub ale mătăsurilor ape,
Triumfător şi splendid, aş zice că dulap e,
Tăblii bombând sever,
Ca scuturile care prind fulgere din cer;
Aţâţătoare scuturi cu zmeurii gurguie!
Dulap cu dulci secrete, bogat cum altul nu e
În vin, parfum, licori,
Ce-n minţi trezesc şi-n inimi deliruri şi fiori!

https://biblioteca-digitala.ro

91

92

CHARLES BAUDELAIRE

Când mergi în fustă largă şi aerul îl mături,
Pari o frumoasă navă dând orizontu-n lături,
Cu pânze până-n arboret,
Urmându-şi ritmul dulce şi leneş şi încet.
Volanele-agitate de nobilele glezne
Trezesc dorinţi obscure şi le frământă lesne,
Ca două iele ce în şir
Învârt în fundul oalei un negru elixir.
Iar braţele, de care s-ar bucura Herculii,
Sunt falnicilor boa, crunţi şi lucioşi, emulii,
Făcuţi a încleşta barbar
Iubitul, ca să-ţi lase pe suflet un tipar.
Pe-un gât rotund, pe umeri fermi, plini de tentaţii,
Porţi capul cu mândrie şi cu bizare graţii
Şi-ntr-un triumf molcum,
Copilă maiestuoasă, îţi vezi mereu de drum.
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LVI
INVITAŢIA LA CĂLĂTORIE

Soră, dulcea mea,
Ce-ar fi de-am vedea
Alt ţărm, pornind-o în colindă!
Ne-am iubi cu jind,
Ne-am iubi murind
În ţara ce-ţi seamănă-oglindă!
Soarele jilav
Într-un cer bolnav
Trezeşte-n spirit năucirea
Ce tu mi-o strecori
Din ochi trădători
Prin lacrimi ce le cresc lucirea.
Acolo-i calm, deliciu, fast
Şi totu-i ordonat şi vast.
Vechi mobilier
Ar umple-a mister,
Cu luciul vremii, încăperea;
Flori cum multe nu-s,
C-un parfum nespus,
Spori-vor ambrei adierea.
Somptuoase grinzi,
Oglinzi în oglinzi,
Splendoarea pur orientală,
Inimii vorbesc,
Se mărturisesc
În dulcea ei limbă natală.
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Acolo-i calm, deliciu, fast
Şi totu-i ordonat şi vast.
Pe canale vezi
Vasele grămezi
Visând vagabondări prin spume;
Ţi-au simţit uşor
Cel mai mărunt dor
Şi-au alergat din fund de lume.
Soarele mai blând
Aşterne scăzând
Pe canale, pe-aşezarea-întreagă,
Luciu vioriu;
Toate-adorm târziu
Într-o lumină ce ţi-e dragă.
Acolo-i calm, deliciu, fast
Şi totu-i ordonat şi vast.
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LVII
IREPARABILUL
I
Poţi vechea Remuşcare în piept să n-o mai porţi,
Când ţi se-învârte-n piept, aspida,
Hrănindu-se din suflet ca viermele din morţi,
Ca din stejari imenşi omida?
Poţi vechea Remuşcare în piept să n-o mai porţi?
În care filtru, în ce vin, în ce fiertură
Să-l înecăm pe-acest nimicitor
Vrăjmaş bătrân cu lăcomii de târâtură
Şi ca furnicile de răbdător?
În care filtru? În ce vin? În ce fiertură?
Să-i spui, vrăciţă mândră, de ştii, să nu eziţi,
Acestei inimi îngrozite,
Ce-o duce ca rănitul strivit de alţi răniţi
Şi de-ale cailor copite,
Să-i spui, vrăciţă mândră, de ştii, să nu eziţi
Agonicului care-i adulmecat în haite
De lupi şi corbi pândind pe vânt,
De trebuie soldatul zdrobit să se mai vaite
Că n-are cruce şi mormânt ;
O, jalnicul agonic adulmecat de haite!
Poţi lumina o boltă, mocirlă grea de nori,
Poţi sfâşia tenebre
Mai dese decât smoala, fără apus şi zori
Şi fără fulgere funebre?
Poţi lumina o boltă, mocirlă grea de nori?
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Speranţa, o văpaie la Hanuri în ferestre,
Murit-a pentru veci de-acum!
N-or s-o mai nimerească, lipsiţi de-a lunii zestre,
Martirii unui groaznic drum!
Diavolul a stins-o la Hanuri în ferestre!
Iubeşti, o, vrăjitoare, pe cei căzuţi în hău?
Ştii tu ce chin osânda reprezintă
Şi lancea otrăvită-a Părerilor de rău
Ce-n inimă-şi găseşte ţintă?
Iubeşti, o, vrăjitoare, pe cei căzuţi în hău?
A sufletului tristă clădire-încet ne-o roade
Ireparabilul! Nu-l ştii!
Astfel, ca o termită, zidirile-i schiloade
Le surpă de la temelii.
A sufletului tristă clădire-încet ne-o roade!

II
Vedeam ades pe-o scenă de teatru marginal,
Încins de muzica sonoră,
O zână cum aprinde în cerul infernal
O minunată auroră;
Vedeam ades pe-o scenă de teatru marginal
O zână numai aur, lumini şi voal, uşoară,
Trântind pe marele Satan;
Dar inima mea-n care extazul nu coboară
E-o scenă unde-aştept în van,
Mereu în van, Fiinţa cu-aripi de voal, uşoară!
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LVIII
CAUSERIE

Tu eşti un cer de toamnă, roz, clar şi plin de pace!
Tristeţea însă-n mine, ca marea spre-un atol
Se-înalţă, şi-n retrageri, pe buzele posace
Îmi lasă amintirea amarului nămol.
Tu mâna-întinzi, dar pieptu-mi e pradă suferinţii,
Şi inima o cauţi, prietenă! Târziu!
Cu ghearele femeia a smuls-o şi cu dinţii,
Jivinele-au mâncat-o, iar locul e pustiu.

—

Mi-e inima palatul batjocorit de gloată;
Se-îmbată-n el, se taie, se-încaieră mişei!
— În magice parfumuri grumazul tău înoată!...
Şi tu, o, Frumuseţe, pe suflet bici, mi-o vrei!
Cu ochii tăi de flăcări, o lume în serbare,
Fă scrum aceste zdrenţe cruţate şi de fiare!
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LIX
CÂNTEC DE TOAMNĂ
I
Adio, limpezime a verilor prea scurte!
În bezna friguroasă ne-om scufunda curând!
Aud cum în răsunet, pe lespedea din curte,
Butucii cad funebru şi bubuie pe rând.
Intra-vor iar în suflet fiorii asprei ierne,
Cu groază, trudă, ură, iar inima, şi ea,
Ca soarele când polul oroarea şi-o aşterne,
Va fi un bulgăr roşu din gheaţa cea mai grea.
Ascult cu-înfiorare buştenii în cascade:
Un eşafod de-ai face n-ar da ecou mai sec.
Mi-e sufletul asemeni cu turnul care cade,
Izbit fără odihnă în coaste de berbec.
Într-un sicriu ciocane îmi pare că bat cuie
În grabă, cum mă fură ecoul monoton...
Al cui? – Ieri era vară, azi toamnă albăstruie!
Ca o plecare sună misteriosul zvon.
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II
Eu îţi iubesc lumina verzuie din privire,
Dar, frumuseţe dulce, azi, toate-amare-mi par
Şi nu găsesc marina solară strălucire
În dragoste şi nici în cămin sau budoar.
Şi totuşi, fire blândă, iubeşte-mă, fii soră
Unui nedrept ca mine şi unui rău ce sunt,
Fii mamă sau iubită, fii vraja care-o oră
Mai stă-n amurg şi-n toamna ce piere pe pământ!
Va fi uşor! Flămândă, aşteaptă cripta rece!
Ah, fruntea pe genunchii-ţi îngăduie s-o pun,
Ca, regretând splendoarea din vara care trece,
Să mă-încălzească raze ce galbene apun!
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LX
UNEI MADONE
EX-VOTO ÎN GUSTUL SPANIOL
Vreau să-ţi durez, Madonă ce te ador, altarul
În adâncimea unde m-a prăbuşit amarul,
Scobindu-mi în ungherul cel mai cernit din piept,
Departe de privirea şi zâmbetul inept,
O nişă în albastru, în aur şi în smalţ
Şi-acolo, uimitoare Statuie, să te-înalţ.
Cu Versuri împletite din cel mai pur metal,
Măiestru înstelate cu rime de cristal,
Voi face o Coroană s-o porţi strălucitoare;
Şi-n gelozia-mi cruntă, Madonă muritoare,
O Mantie rigidă îţi voi croi, şi grea,
Câineşte căptuşită cu bănuiala mea,
Ce vrăjile-ţi va-închide asemeni unei gherle,
Cu Lacrimile mele brodată, nu cu Perle!
Drept Rochie purta-vei fremătătoru-mi Dor,
Ce urcă şi coboară ca valul călător,
În cumpănă pe vârfuri, în tihnă-ajuns în vale
Zăpada sărutându-ţi şi rozul cărnii tale.
Pantofi voi face dintr-al Respectului satin,
Spre-a-i umili în voie piciorul tău divin;
Ei, dulce cuprinzându-l ca într-un cleşte moale,
Fidel au să păstreze tiparul urmei tale.
Iar dacă n-oi fi vrednic, oricât de-artist mă simt,
Să-ţi fac la scară trepte din Luna de argint,
Am să-ţi aştern un Şarpe ce-l port în măruntaie,
Să-l calci, Regină mândră, şi râsul tău să-l taie,
Fiind astfel, fecundo în haruri, răzbunat
Pe monstru-acesta, bute de ură şi scuipat.
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Regină-între Fecioare, tu, gândurile mele
Le vei vedea-n altaru-ţi, şir de lumânărele,
Ce răsfrângând în bolta albastră sfântul joc,
Te vor privi de-acolo pe veci cu ochi de foc;
Şi cum te-ador şi-n suflet iubirea-mi n-are frâie,
Se va preface totul în Smirnă şi Tămâie,
Şi veşnic înspre tine, pisc sub nămeţii groşi,
Cu spiritul urca-voi în Aburi furtunoşi.
Iar ca să fii, în fine, desăvârşit Marie
Şi spre-a uni iubirea c-un strop de barbarie,
Păcatele de moarte, călău plin de căinţi,
Le voi preface-n şapte Cuţite iuţi, fierbinţi.
Şi – neagră voluptate! – jongler c-o rece fire,
Luând drept ţintă-n sânu-ţi cea mai de preţ iubire,
În Pieptul plin de spaimă am să le-azvârl pe rând,
În Pieptul ce suspină, în Pieptul sângerând!
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LXI
CÂNTEC DE DUPĂ-AMIAZĂ

Cu sprâncenele ce par
Nu de înger, căci sunt rele,
Ci-ale unor ochi de iele,
Ce-ţi dau aerul bizar,
O, frivolo, nebunia
Patimii spre tine-o-îndrept,
Ca străbunul înţelept
Spre fetiş cucernicia!
A pădure şi-a nisip
Coama aspră îţi miroase;
Prin mişcări misterioase,
Capul dă enigmei chip.
Trupul tău mireasma-l scaldă,
Ca tămâia-n încăperi;
Vii cu vraja dulcii seri,
Nimfă neagră, nimfă caldă.
Filtre-atât de tari nu ştiu
Să-ţi întreacă-n fapt plăcerea
Lenei... Tu, cu mângâierea,
Învii morţii din sicriu!
Coapsele îndrăgostite
Sunt de sâni, şi când te-întinzi
Galeşă să le cuprinzi,
Pernele par ameţite.
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Uneori, cu mii de guri,
Spre-a te potoli, turbată,
Risipeşti îngândurată
Sărutări şi muşcături.
Tu îmi sfâşii, scumpă brună,
Cu surâsul amărui
Pieptul şi în rană pui
Dulci priviri c-un ochi de lună.
Sub pantofii de satin,
Sub piciorul de mătasă,
Îmi pun clipa cea voioasă,
Geniu, glorie, destin,
Îmi pun inima beteagă
Să mi-o vindeci tu prin har,
O, explozie de jar
În Siberia mea neagră!
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LXII
SISINA

Văzut-aţi pe Diana purtându-şi echipajul
Prin codri şi tufişuri, cu dilatate nări,
Cu păr în vânt prin larma ce-îmbată peisajul
Şi supunând bărbaţii teribilei sfidări?
Ori pe Théroigne, ce-adoră masacrul, când curajul
Îl iscă în desculţii celor din urmă stări
Cu ochi şi-obraji în flăcări, jucându-şi personajul,
Cu sabia în mână urcând regale scări?
Aşa-i Sisina! Însă războinica gingaşă
E tot atât de bună pe cât e ucigaşă;
De tobe şi explozii trezit, avântul ei
Îşi leapădă stindardul când cineva o roagă
Şi inima-i, distrusă de foc, e pentru cei
Viteji, izvor de lacrimi, ca apa în zănoagă.
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LXIII
LAUDE FRANCISCĂI MELE *

Pe noi strune-ţi cânt eu ţie,
Tânără ce-alergi zglobie
Printr-a inimii pustie.
Flori, ghirlande-îmbelşugate
Vreau femeii delicate
Ce mă scapă de păcate!
Ca pe un benefic Lethe,
Am să te sărut cu sete,
Sorbind trupul ce magnet e.
Când sub vicii în furtună
Pierdui calea în genună,
Te-ai ivit, Zeiţă bună,
Astru ce aduci salvare
Naufragiilor amare...
Ţi-aştern sufletu-mi pe-altare!
Stăvilar plin de virtute,
Har juneţii absolute,
Redă glasul gurii mute!

_______________
*

Titlul în original este latin: FRANCISCÆ MEÆ LAUDES (N. tr.)
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Prefaci în zăpezi ce-i tină,
Dai asprimii faţă lină,
În slabi forţă şi lumină!
Foamea fă de han s-auză,
Licăreşte-n beznă spuză,
Fii pe viaţa-mi călăuză!
Vlaga fă-o şi mai bravă,
Apa băii mai suavă
Şi parfumurilor sclavă!
Fă în jurul meu să steie
Platoşă care scânteie
În jilave curcubeie;
Scump potir ce raze iscă,
Pâine! Eu sunt cel ce-a zis că
Eşti vin sacru, o, Franciscă!
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LXIV
UNEI DOAMNE CREOLE

În ţara cu miresme şi mângâieri de soare,
Sub leasă purpurie de crengi, am cunoscut,
În ceas când palmierii ţi-aştern pe ochi langoare,
O nobilă creolă c-un farmec neştiut.
Încântătoarea brună, în calda ei paloare,
Purta-n grumaz nobleţe cum nu s-a mai văzut;
Înaltă, zveltă, parcă plecând la vânătoare,
Avea privirea bravă, surâsul reţinut.
De veţi ajunge, Doamnă, cândva-n a faimei ţară,
Pe ţărm de sură Senă ori înverzită Loară,
Podoabă în castele prin munţii legendari,
Veţi face-n cuibul umbrei retrasă ca ereţii,
Să vă închine-n suflet sonete mii poeţii,
Mai sclavi ca negrii voştri supuşi de ochii mari.
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LXV
MOESTA ET ERRABUNDA

Să-mi spui, vreodată gândul îţi zboară el, Agată,
Departe de oceanul oraşului imund,
Spre alt ocean, a cărui splendoare e curată
Asemeni fecioriei, albastru şi profund?
Să-mi spui, vreodată gândul îţi zboară el, Agată?
O, marea, vasta mare ne mângâie de munci!
Dar ce iad vocea aspră i-a dat-o să susţie
A vânturilor orgă cu urlet de spelunci
Şi-a legănării blânde, înaltă măreţie?
O, marea, vasta mare ne mângâie de munci!
Mă du, vagon, departe! Alunecă fregată!
De lacrimile noastre aici noroiu-i plin!
– E drept că spune-adesea mâhnita mea Agată:
De crime, de regrete, de supărări, de chin,
Mă du, vagon, departe, alunecă fregată?
O, rai plin de miresme, o, ce departe eşti!
Sub cerul tău iubire-i şi bucurie caldă
Şi demn e de iubire tot ceea ce iubeşti
Şi-n voluptate pură simţirile se scaldă!
O, rai plin de miresme, o, ce departe eşti!

https://biblioteca-digitala.ro

109

110

CHARLES BAUDELAIRE

Dar paradisul verde al dragostei candide,
Săruturi şi buchete şi arii şi-alergări,
Viorile-n vibrare pe dealurile-avide
Şi seara când beam vinul întinşi lângă cărări,
– Dar paradisul verde al dragostei candide,
Tărâmul inocenţei ce-abundă în plăceri
La fel e de departe ca India şi China,
Şi n-o să prindă viaţă cu plâns de-l chemi şi-l ceri
Şi n-o să-însufleţească nici vocea, cristalina,
Tărâmul inocenţei ce-abundă în plăceri?
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LXVI
STRIGOIUL

Alunecos şi fără şoapte,
Tovarăş umbrelor de noapte,
Voi reveni-n alcovul tău,
Ca îngerii cu ochiul rău.
Săruturi, vrăjitoare brună,
Primi-vei reci ca de la lună
Şi mângâiere de năpârci
Când nu mai stau în groapă zgârci.
Spre vioria dimineaţă,
Vei da de lipsa mea, şi gheaţă
Simţi-vei până seara-n sân.
Cum cearcă alţii prin blândeţe,
Eu vreau pe viaţă şi juneţe
Prin spaimă doar să-ţi fiu stăpân.
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LXVII
SONET DE TOAMNĂ

Mă-întrebi cu limpezimea privirii de cristal:
„Amant bizar, ce merit mă face-a fi iubită?“
– Tu taci şi fii frumoasă! Căci pieptu-mi, ce-l irită
Tot, exceptând candoarea din vechiul animal,
Nu are să-ţi divulge secretu-i infernal,
O, leagăn dulce care la somn lung mă invită,
Şi nici legenda-i neagră cu flăcări tipărită.
În patimă văd răul şi-n spirit un rival!
Să ne iubim în tihnă! Din umbra tăinuită,
Îşi încordează Eros străvechiul arc fatal.
Eu ştiu ce-ascunde zeul acesta-n arsenal:
Omor, delir şi groază!– O, pală mărgărită!
Nu eşti şi tu, ca mine, un soare-autumnal,
O, tu atât de albă şi rece Mărgărită?
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LXVIII
TRISTEŢI ALE LUNII

În seara asta luna visează-n lenevie,
Ca o frumoasă care, cu perne împrejur,
În clipa când s-adoarmă, c-o mână ce-întârzie,
Îşi mângâie absentă al sânilor contur.
Pe giulgiul avalanşei, nici vie şi nici moartă,
Se pierde în leşinuri şi, lâncedă, din nori,
Privirile rotindu-şi înspre azur le poartă,
Spre albele fantasme urcând ca nişte flori.
Când peste globul nostru ea melancolic lasă
O lacrimă secretă ce geana i-o apasă,
Poetul, care veşnic nu doarme de ajuns,
Pios în cupa mâinii ca pe-un opal culege
Şi-ascunde picătura cu irizări dulcege
Într-un ungher de suflet, de soare nepătruns.
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LXIX
PISICILE

Îndrăgostiţii aprigi, savanţii în uitare
Iubesc deopotrivă, în anii solitari,
Mândria casei: mâţe sfielnice şi tari,
Ca ei de friguroase, ca ei de sedentare.
Amice-ale ştiinţei, torc un fior suav,
Dispreţuiesc vacarmul, li-e groază de tenebre;
Ereb le-ar pune hăţuri în cursele-i funebre,
De şi-ar schimba mândria c-un trai umil de sclav.
Visând, ele se-îmbracă în nobile-atitudini
De sfincşi enormi la capăt de vaste solitudini,
Ce poartă masca unui vis infinit pe chip;
Pe şalele fecunde vrăjesc scântei subtile
Şi aurul, o plajă din cel mai fin nisip,
Le înstelează stranii şi mistice pupile.
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LXX
BUFNIŢELE

Stau bufniţele-n rând la pază
Sub ale tiselor cetăţi,
Ca nişte stranii zeităţi,
Cu ochii roşii... Meditează.
Vor sta ca piatra până când
În ora de melancolie,
Murind apusul, au să vie
Tenebrele pe rând, pe rând.
Înţelepciunea lor înseamnă:
Să te fereşti când te îndeamnă
Tumultul, tot ce nu-i molcóm.
Vrăjit de umbra care trece,
E pedepsit sărmanul om
A vrea din orice loc să plece.
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LXXI
PIPA

Sunt pipa unui scriitor;
Puteţi afla, căci am o mină
De etiopă ori cafrină,
Că mi-e stăpânul fumător.
Eu pufăi, când prea multe-l dor,
Ca un bordei fără hodină
Prin horn, chemare pentru cină
Truditului de muncitor.
Dau sufletului său ocolul
Cu valuri azurii în joc,
Suind din gura mea de foc.
Şi c-un balsam, de-a rostogolul,
Revărs în inima-i extaz
Şi-n spiritul trudit răgaz.
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LXXII
MUZICA

Prin muzică mă-înalţ, o mare către cer,
Spre steaua mea pală,
Sub un tavan de nori sau într-un vast eter,
Sui fără escală;
Cu pieptul avântat, trag aeru-n plămâni
Şi-a velei zăbală
Mă urcă pe spinări de munţi ce curg stăpâni
Prin noaptea astrală;
Vibrez cu tot ce sunt, vibrez cu pasiuni
De vas în durere;
Prielnice vânturi, încleştate furtuni
Mă leagănă-n vrere
Prin hău. Iar când se-opresc, mă văd răsfrânt în mări
Cu tot cu disperări!
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LXXIII
MORMÂNT

De-o fi vreun blând creştin pe-aproape
De vechi ruini, în nopţi de tuci,
Slăvitul trup să ţi-l îngroape
În clipa-n care-ai să te duci,
Când aştri jarul bolţii stingu-l
Şi-închid în grabă ochii grei
Şi-şi linge pânzele paingul
Iar vipera odrasla ei,
Ai să asculţi, ca-ntr-o poveste,
De-asupra osânditei ţeste,
Cum urlă lupii ucigaşi,
Vrăciţele cu burta goală,
Bătrâni stricaţi în zbenguială
Şi sfatul negrilor pungaşi.
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LXXIV
O GRAVURĂ FANTASTICĂ

Bizar strigoi, arată vedenia aceasta,
Grotesc împodobindu-i pe oseminte ţeasta,
O diademă cruntă, cu iz de carnaval.
Lipsit de bici ori pinteni, el mână-n spume-un cal,
La rându-i spectru, gloabă de-Apocalips, din şale
Zvâcnind năbădăioasă cu botul plin de bale.
Se-înfundă călăreţul în zări cu cal cu tot,
Călcând nemărginirea c-un îndrăzneţ sabot.
Învârte în văzduhuri o sabie de pară
Peste mulţimea ştearsă făcând-o să dispară,
Străbate, ca pe-o curte ce-o inspectează-un prinţ,
Imense cimitire în care dorm cuminţi,
În frigul fără zare, sub o lumină ternă,
Popoarele din vremea străveche şi modernă.
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LXXV
MORTUL VOIOS

Într-un pământ sălbatic, foşnind de melci şi gras,
Vreau singur să-mi sap groapa, adânc să mă ascundă
Şi-acolo spre odihnă ciolanele să-mi las,
Dormind întru uitare ca un rechin în undă.
Mi-e silă de morminte şi de-al diatei glas;
Decât să cer eu lumii cu lacrimi să-mi răspundă,
Prefer de viu toţi corbii să-i chem la un popas
De masă-însângerată din carnea mea imundă.
O, viermi, tovarăşi negri şi surzi şi orbi şi goi,
Un mort voios şi liber se-îndreaptă azi spre voi;
Cugetători ce-o duceţi în chefuri prin gangrenă,
Făr’ de regret să-mi treceţi ale ruinii porţi
Şi spuneţi de mai este vreo caznă de gheenă
S-o-îndure trupu-acesta bătrân, mort printre morţi!
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LXXVI
BUTOIUL URII

În Ură văd butoiul sleitei Danaide;
Cu braţe tari şi roşii, un Duh Răzbunător
În van găleţi răstoarnă în beznele avide,
Cu-al morţilor de lacrimi şi sânge greu izvor.
Diavolul dă găuri genunilor aceste
Prin care curg milenii de cazne şi sudori,
Deşi, spre-a-i stoarce, Ura cumplită trece peste
Lucrarea ei şi viaţă dă-n morţi de mii de ori.
În Ură văd beţivul ce, rezemând taverna,
Pe veci resimte setea născându-se din vin,
Sporind ca hidra care-şi avea sălaş în Lerna.
–Dar fericiţii nu ştiu, când beau, astfel de chin,
Pe câtă vreme-n Ură stă soarta blestemată
De-a nu putea s-adoarmă sub masă niciodată.
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LXXVII
CLOPOTUL DOGIT

Stând lângă focul care zvâcneşte fumegând,
Ascult în nopţi de iarnă cu o plăcere-amară,
Aducerile-aminte din depărtări de gând,
Când clopotele cântă în ceaţa de afară.
Ferice de-acel clopot cu glasul viguros,
Bătrân, dar cu o voce puternică şi trează,
Ce-înalţă cu evlavii un cânt religios,
Ca un soldat în vârstă sub cortul lui de pază!
Dar de plictis şi mie mi-i sufletul dogit,
Şi când în noaptea rece vreau zvonul să-i trimit,
Se-întâmplă câteodată, slăbind, să pară-asemeni
C-un horcăit ce iese, sub un morman de semeni,
Dintr-un rănit ce-n sânge, lângă supremul port,
Înţepeneşte-n moarte într-un imens efort.
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LXXVIII
SPLEEN

Februarie, ce ura pe-oraşu-întreg şi-o lasă,
Dă drumul la talazuri de frig întunecos
Spre palizii ce-şi află prin cimitire casă
Şi moarte varsă peste foburgul neguros.
Cătând culcuş, pisica-mi nevolnică şi trasă
Încoa şi-încolo-şi mişcă pârlitul trup scămos;
Prin streşini duhul unui poet bătrân apasă
Pe notele mâhnite din glasu-i friguros.
Plâng clopote; buşteanul cu fumul şi cu zvonul
Pendulei răguşite îi ţine fals isonul,
În timp ce-n cărţi soioase ce-un joc lung le-a răpus,
Lăsate de-o umflată la burtă bătrânică,
Un demn valet de cupă şi dama lui de pică
Sporovăiesc sinistru de-amorul lor apus.
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LXXIX
SPLEEN

Parcă trăiesc de veacuri, câte-amintiri frământ.
Un scrin numai hârţoage şi de sertare frânt,
Cu versuri, dulci răvaşe, procese şi romanţe,
Şuviţe de păr grele rulate în chitanţe,
Nu ţine-atâtea taine cât creierul meu trist:
O piramidă vastă, sub care eu exist
Cu morţi ce-întrec în număr chiar gropniţa comună.
— C-un cimitir m-asemăn, ce-i ocolit de lună,
În care ca regretul lungi viermi daţi să-i suporţi
Mi se înverşunează pe cei mai dragi din morţi;
Sunt budoar din vremuri cu lucruri desuete,
Cu roze ofilite ce văd cum plâng portrete
Şi unde numai palizi Boucher, pierduţi în vis,
Respiră exalarea unui flacon deschis.
Nimic nu egalează-n lungime ziua şchioapă,
Când, sub ninsori prin care alb anii o îngroapă,
Plictisul, fruct din creanga posacei împietriri,
Îmbracă vastitatea râvnitei nemuriri.
— Materie în viaţă, de-acum eşti doar o stâncă
De-a pururi străjuită în jur de-o spaimă-adâncă
Şi aţipind în fundul Saharei cenuşii;
Un sfinx bătrân cu taina pierdută prin pustii,
Uitat pe hărţi, ce cântă ca o sălbăticiune
Cu glasu-i aspru numai când soarele apune.
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LXXX
SPLEEN

Sunt ca un prinţ, stăpânul unui ţinut ploios,
Bătrân încă de tânăr, bogat neputincios,
Dispreţuindu-şi curtea ce temenele-i face
Şi omorându-şi vremea cu câini şi dobitoace.
Nimic nu-l mai încântă: nici şoimi, nici vânători,
Nici tu popor nemernic ce sub balcoane-i mori.
Bufonul cu balada-i grotescă nu mai poate
Pe-acest bolnav din cruda posomorâre-a-l scoate.
Sculptat în floare, patul îi este un sicriu,
Iar damele-adorându-l, ca pe-orice prinţ, nu ştiu
Ce rochii deşănţate şi noi să mai găsească,
Să-l facă pe-acest tânăr schelet să le zâmbească.
Nici alchimistul care de aur l-a umplut
Să scoată stricăciunea dintr-însul n-a putut,
Iar băile de sânge romane, ce, cu toţii,
Şi astăzi când sunt gârbovi le pomenesc despoţii,
N-au încălzit cadavrul acesta hăbăuc,
A’ cărui vene-o Lethe cu apă verde duc.
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LXXXI
SPLEEN

Când cerul scund şi sumbru ca un capac se lasă
Pe spiritul ce geme de plictiseală frânt
Şi-închide cercul zării c-o zi întunecoasă,
Mai neagră şi mai tristă ca noaptea din mormânt;
Când lumea-i preschimbată în umedă-închisoare
În care doar Speranţa, biet liliac, în van
Cu aripa sfioasă vrea ziduri să doboare
Şi capul şi-l loveşte de mucedul tavan;
Când ploaia dâre-înalte şi dese desfăşoară
Asemeni unor gratii de puşcării şi când
Infami şi muţi păianjeni ţes pânza lor uşoară
Prin craniile noastre în cârduri alergând,
Deodată furioase prind clopote să sară
Şi înspre cer un urlet îngrozitor abat,
Ca nişte duhuri care aleargă fără ţară
Şi care ar începe să geamă-înverşunat.
– În sufletu-mi trec dricuri şi nimenea nu cântă,
Speranţa doar învinsă se vaietă mocnit,
Când Spaima fioroasă despotic îmi împlântă
Pe craniul ce se pleacă drapelul ei cernit.
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LXXXII
OBSESIE

Mă înspăimânţi, o, Codru, ca vasta catedrală!
Ca orga tunătoare! În blestematul piept,
Cămară-îndoliată vibrând în horcăială,
Răsuni c-un De profundis adânc şi înţelept.
Eu te urăsc, Oceane! Hoinare catapulte
Frământ şi eu în spirit... Şi dau de-amarul sens
Al zâmbetului celui înfrânt, plin de insulte
Şi plânset, într-al mării pornite râs imens.
Cum te-aş iubi, o, Noapte, dar plină eşti de stele,
Ce-mi tot vorbesc prin raze un grai prea cunoscut!
Eu caut hăul, vidul, pustiul absolut!
Dar beznele sunt pânze şi mii de vieţi spre ele,
Din ochiul meu se-îndreaptă fixându-le deplin:
Fiinţe dispărute ce ne privesc blajin.
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LXXXIII
GUSTUL DE NEANT

Fiinţă sumbră, odată pe-asalturi aşternută,
Speranţa, ce din pinten te aţâţa pe loc,
S-a dat din şa! De-acuma te culcă dobitoc,
Mârţoagă ce-n oricare muncel vezi o redută.
Te resemnează, suflet; dormi somnul tău de brută.
O, istovite spirit! Încărunţit escroc,
Iubirea nu te-atrage măcar cât o dispută;
Adio, cânt de-aramă, suspin de alăută!
Plăceri, fugiţi din pieptul ursuz şi fără foc!
O, Primăvară, nu mai deschizi nici un boboc!
Iar Timpul mă înghite minută cu minută,
Ca sub ninsoare trupul de ger frânt din mijlóc;
Privesc de sus planeta şi nu râvnesc un loc,
Un loc pe rotunjimea-i de-a pururea pierdută!
Mă fure, avalanşă, teribila-ţi derută!
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LXXXIV
ALCHIMIE A DURERII

Natură, unu-ţi dă foc sfânt,
Iar altul doliu-i ce te-îngheaţă!
Ce zice unuia: Viaţă!
Şopteşte altuia: Mormânt!
O, Hermes, ce-n ascuns sfială
Îmi izvorăşti pe cât m-asişti,
Cu cel mai trist din alchimişti,
Cu Midas, soarta-mi faci egală;
Prin tine aur schimb în fier
Şi raiu-n iad; astfel, pe cer,
Printre-ale norilor ravagii,
Cadavre dragi găsesc plutind
Şi pe al cerului vast grind
Înalţ imense sarcofagii.
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LXXXV
GROAZĂ PLĂCUTĂ

Din cerul straniu, stând a boală,
Ce ţi se-aseamănă-n destin,
Ce gânduri, creatură goală
Şi uşuratică, îţi vin?
– C-o sete-n veşnică vânzoală
După obscur, vag şi străin,
Eu ca Ovidiu în răscoală
N-oi geme-n vis c-un rai latin.
Bolţi sfâşiate şi rebele,
În voi orgoliu-mi s-a răsfrânt;
Cerniţii nouri dricuri sunt
Ce poartă visurile mele,
Iar razele – din Iad oglinzi,
Spre care suflet al meu tinzi.
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LXXXVI
HEAVTONTIMORUMENOSUL
Lui J-G-F
Te voi lovi fără mânie
Şi ură, ca un măcelar,
Ca Moise în dur calcar
Şi din pleoapa ta pustie,
Pentru Sahara mea de foc,
Ţâşni-va apa suferinţii!
Voi da corabia dorinţii
Pe-al lacrimilor tale scoc
Să iasă-n zarea diafană,
Iar inima, ce în venin
Mi-o umple dragul tău suspin,
Răsune ca o darabană!
Nu-s eu acordul fals, nu eu
Insult divina simfonie
Când nesătula Ironie,
Muşcând, mă scutură din greu?
Prin glasul meu ea se repede!
Otrava-i neagră-n sânge-o am!
Eu sunt oglindă, eu sunt geam,
În care scorpia se vede!
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Eu sunt şi rană şi cuţit !
Eu sunt şi palma şi obrazul!
Eu sunt securea şi grumazul!
Eu sunt călău, eu osândit!
Vampir îmi sunt şi propriu gâde.
– Un ins din marii părăsiţi
La râsul veşnic osândiţi,
Când el nu poate nici surâde!
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LXXXVII
IREMEDIABILUL
I
Un Gând, o Formă, o Fiinţă
Pornind din azur cade fix
În smârcul lividului Styx,
Uitat de Cereasca Voinţă;
Un Înger, semeţ călător
Cu gustul ciudat al stâlcirii,
Înfruntă coşmarul pieirii,
Se zbate, un înotător
În apele spaimei funebre!
Se-opune gigantei vâltori,
Cântând cu-ai smintelii fiori
În piruetă prin tenebre;
Bâjbâind cu paşii lui sterpi,
Un biet fermecat, de aceea
Râvneşte lumina şi cheia,
Să scape din groapa de şerpi;
Un rob coborând fără lampă
Spre-un hău ale cărui duhneli
Arată-n adânc mucezeli
De scări ce dispar fără rampă,
Spre monştri vâscoşi, un prăpăd
Cu ochii de fosfor şi ură,
Ce noaptea o fac mai obscură
Şi-n beznă doar ei se mai văd;

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

La pol o fantastică navă
Captivă-între munţi de cristal,
Căutând defileul fatal
Prin care ajunse-aici sclavă;
—

Sunt toate semne, sunt herb clar
Al sorţii date să te pască,
Ce spun: lucrarea diavolească
În totul plină e de har!
II
Umbrit şi clar, sieşi oglindă
E sufletul! Puţ de-Adevăr,
Senin şi-obscur, unde-n răspăr
Un astru-n tremur se perindă,
Un far ironic peste hău,
Drăceşti splendori incendiare,
Prestigiu unic, uşurare,
— Răsfrântă, conştiinţa-n Rău!
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LXXXVIII
CEASORNICUL

Ceasornic! Zeu sinistru şi fioros şi rece,
„Memento!, cu un deget ne zice-ameninţând:
Prin inima-îngrozită, Durerea în curând
Va săgeta ca glonţul prin ţinta lui când trece;
Plăcerea vaporoasă va dispărea în zări,
Ca o silfidă iute în funduri de culise;
Cu fiecare clipă călătorită ţi se
Răpeşte din averea sortitei desfătări.
Memento ! ca o gâză şopteşte-orice secundă,
De trei mii şase sute de ori pe ceas, temut,
Prezentul spune: Iată, îţi sunt deja Trecut
Şi eu îţi sug viaţa cu trompa mea imundă!
Remember, Esto memor, Memento, fiu prodig!
(Gâtleju-mi din metale cuvântă orice limbă).
E-un minereu minutul, nebune, vezi de-l plimbă
Prin şteamp şi-opreşte-i firul de aur spre câştig!
Adu-ţi aminte: Timpul e jucător: nu-înşală,
Câştigă înainte oricând! E scris în legi.
Memento: noaptea creşte, de ziuă te dezlegi,
Vâltoarea-i însetată, clepsidra-i tot mai goală!
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Curând va bate ora: Virtutea-n ceas pustiu,
Soţia ta fecioară, ori sfânta Întâmplare,
Sau chiar Căinţa însăşi (ea, ultima scăpare!),
Vor zice: «Mori, bătrâne mişel, e prea târziu! »“
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LXXXIX
PEISAJ

Spre-a scrie-n puritatea cerută a eglogii,
Aş vrea s-adorm aproape de cer ca astrologii,
Şi-alături de clopotniţi, de sus, s-aud visând
Solemnele lor imnuri călătorind pe vânt
Şi tocmai din mansardă, cu mâna sub bărbie,
Să văd atelierul în cânt şi vorbărie,
Burlane şi clopotniţi – pilaştri de cetăţi –
Şi cerul ce-ţi trezeşte în vis eternităţi.
Îmi place printre neguri să văd cum se arată
O lampă la fereastră, o stea-n azur deodată
Şi fumul ca un fluviu urcându-se spre cer
Şi luna revărsându-şi anemicul mister.
Eu primăveri vedea-voi şi veri şi toamna rară,
Iar când veni-va iarna cu alba ei povară,
Am să cobor obloane la uşi şi la fereşti,
Ca să înalţ în noapte palate din poveşti.
Un orizont albastru visa-voi iar şi iar,
Grădini cu ape care, plângând, din piatră sar,
Săruturi, păsărele ce-n veci nu contenesc
Şi tot ce în Idilă e mai copilăresc.
În van va bate-n geamuri a Răzvrătirii zloată:
De pe pupitru fruntea-mi s-o mişte n-o să poată,
Căci voi fi dus de valul adâncilor plăceri
De-a evoca splendoarea visatei Primăveri
Şi de a scoate-n lume din pieptul meu un soare
Şi-a încălzi văzduhul prin gânduri arzătoare.
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XC
SOARELE

Prin cartiere-n care magherniţi sub perdele
Ascund o tăinuită destrăbălare-n ele,
Când soarele izbeşte cu suliţele-i vii
Acoperişuri, grâne, oraşe şi câmpii,
Trec singur exersându-mi fantastica mea scrimă,
Adulmecând oriunde întâmplătoarea rimă,
Mă-împiedic de cuvinte ca de-un pavaj stricat
Şi mă ciocnesc de versuri ce timp lung le-am visat.
Părinte ce dă hrană, duşman al veştejirii,
La fel deşteaptă viermii şi creşte trandafirii,
Când grijile din suflet, spre cer zburând, se rup;
El iscă-n creier gânduri şi-adună miere-n stup.
Reîntineriţi, ologii prind zâmbet de fecioară,
Zvârlindu-şi cârja care îi roade-n subsuoară;
El porunceşte holdei al coacerii avânt
În inima eternă cu înflorirea-n gând!
Întocmai cu poetul, când în oraş pătrunde,
Înnobilează soarta făpturilor mărunte,
Intrând, ca suveranul fără alai, discret
Şi în palatul falnic şi-n tristul lazaret.
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XCI
UNEI CERŞETOARE ROŞCATE

Fată cu păr arămiu,
Zdreanţa ta-mi vorbeşte viu
Despre-un trai sărăcăcios
Şi-un trup frumos.
Pentru mine, un biet bard,
Trupul tău ce febre-lard
Are, tot numai pistrui,
Dulceaţa lui.
Cu saboţii tăi cei duri,
N-are zâna din lecturi
În coturnul ei îngust,
Mers mai august...
Dacă-n loc de zdrenţe ai
Îmbrăca regescul strai
Ce-n lungi pliuri ţi-ar cădea
Pân’ la podea,
Şi-ar zâmbi spre-un ochi corupt,
Unde ţi-e ciorapul rupt,
Şiş de aur lucitor
Prins pe picior,
Când şiretul dezlegat
Ar ivi întru păcat,
Ca doi ochi, doi sâni frumoşi
Şi radioşi,
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Când ar fi să te dezbraci,
Dacă te-ai codi în draci,
Izgonind cu pumni păgâni
Pripite mâini;
Nestemate cu halo
Şi sonete de Belleau
Ţi-ar da orişice iubit
Necontenit,
Iară pleava de poeţi,
Liricele frumuseţi,
Căutând spre încălţări
Când urci pe scări.
Câţi paji oare şi câţi barzi
Şi câţi prinţi şi câţi Ronsarzi
N-ar pândi-n păreri de rău
Alcovul tău?!
Sărutări în pat superb
Ai avea câţi crini în herb
Şi-n vrăji ai putea să legi
Valois şi regi!
– Totuşi, tu cerşeşti şi-înduri
Frig prin vechi dărâmături
Şi spre un Véfour apuci
Pe la răscruci...
Tragi cu ochiul spre scântei
Din podoabe de cinci lei,
Dar nu pot, iertare-ţi cer,
Să ţi le-ofer!
Mergi purtând, dintre minuni,
Perla purei goliciuni,
Nu rubin, mosc, peruzea,
Splendoarea mea!
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XCII
LEBĂDA
Lui Victor Hugo
I
Te văd, o, Andromaca! Acest pârâu din vale,
Oglinda tristă unde cândva s-a reflectat
Durerea maiestuoasă a văduviei tale,
Un Simois ce minte, de plânsul tău umflat,
Mi-a deşteptat în grabă memoria enormă,
Când mă-îndreptam alene spre Caruselul nou.
Parisul vechi se duce (el ia o altă formă,
Mai repede ca-n oameni lăuntricul tablou!);
În gând văd înşirate baracă de baracă,
Grămezi de capiteluri schiţate şi balerci,
Mari blocuri înverzite de apa din băltoacă
Şi vechituri la geamuri, cu luciu de ciuperci.
Revăd menajeria pe colo...Revăd zorii
Când întâlnii, în ceasul şi răcoros şi pur
Când se trezeşte Munca şi când măturătorii
Un uragan înalţă în paşnicul azur,
O lebădă ce tocmai din cuşcă evadase
Şi râcâia pavajul cu labele-n zadar,
Târându-şi prin noroaie candida ei mătase
Şi deschizându-şi pliscul spre-un râu imaginar.
Aripile scăldându-şi nervos în prăfăraie,
Se întreba, în suflet cu lacul ei natal:
„Când vei cădea, o, trăsnet? Când vei veni, o, ploaie?“
Eu văd nenorocita, mit straniu şi fatal,
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Eroul lui Ovidiu, spre cerul ei ca iazul,
Spre cerul crud de-albastru, ironic feredeu,
Cum urcă lacom capul şi convulsiv grumazul,
De parcă i-ar trimite mustrări lui Dumnezeu!
II
Parisul meu se schimbă! Dar nu melancolia!
Foburguri vechi şi schele, clădiri, palate noi
Îşi ţes la mine-n suflet uşor alegoria
Şi amintirea scumpă mai grea e ca un sloi.
Ajung la Luvru-n faţă şi-un sumbru gând mă-apasă:
Văd lebăda măreaţă cu gestul ei nebun,
Grotescă şi sublimă, de-un dor puternic roasă
Şi fără de odihnă, ca duşii în surghiun:
Te văd, o, Andromaca, în doliu pân’ la poale
Dup’un soţ mare, smulsă de Pyrrhus temerar,
Şi în extaz plecată de-asupra criptei goale;
Tu, văduvă lui Hector şi lui Helenus dar!
Văd ftizica negresă, sub tălpi când glodu-i fierbe,
Râvnind să afle-n zare, cu aerul buimac,
Absenţii nuci de cocos ai Africii superbe,
Pe după zidul ceţii, gigantic şi opac...
Şi mă gândesc la totul ce-i dat pe veci s-apună,
La sufletele căror’ doar plânsul le-a rămas,
Durerea alăptându-i ca o lupoaică bună,
Şi la orfanii firavi, flori fără apă-n vas!
Vai, surghiunite spirit! Din codrul exilării
O veche Amintire pe glas de corn asculţi!
Şi mă gândesc la bieţii uitaţi în gura mării,
La robi, învinşi, bicisnici!... La încă mulţi şi mulţi!
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XCIII
CEI ŞAPTE BĂTRÂNI
Lui Victor Hugo
Oraş pulsând de visuri, oraş în frământare,
Ce scoţi şi ziua stáfii de mergi puţin pe jos!
Misterul pretutindeni ca seva îţi răsare
Prin strâmtele artere din vajnicul colos.
Treceam în zori pe strada mâhnită, unde case
În pâclă mai înalte păreau, un coridor
Cu ţărmuri între care un fluviu se umflase,
Când, scenă de teatru ca sufletul de-actor,
Prin negura murdară ce inundase burgul,
Cutreieram, cu nervii struniţi ca un erou
Şi-n dialog cu duhul meu obosit, foburgul
Vibrând sub tomberoane c-un înfundat ecou,
Deodată-un moş asemeni cumplitelor vedenii,
În zdrenţe de culoarea tomnatecelor ploi,
Ce-ar fi făcut cu halu-i să curgă milostenii
De nu-i sticlea-n privire al răutăţii sloi,
Îmi apăru în cale. Pupila, fierei pradă,
Sporea prin ochi lucirea celui mai viu polei,
Iar lungii peri ai bărbii lui ţepene, o spadă,
Se înfigeau ca barba lui Iuda prin iudei.
Frânt în unghi drept de spate precum se frânge cotul,
Fără de gheb ori undă de iederă pe-araci,
Îi imprima bastonul, desăvârşindu-i totul,
Deopotrivă mina şi umbletul stângaci
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Al jidovilor schilavi şi-al javrelor oloage.
Se-împiedica-n zăpadă şi în noroi, absent,
Strivind cadavre parcă sub grelele-i şotroage,
Mai mult ostil a toate decât indiferent.
Veni apoi un altul: ochi, barbă, zdrenţe-atroce,
Nici o deosebire, de-acelaşi iad născut,
Cu centenarul geamăn... Şi spectrele baroce
Păşeau în mers identic spre-un ţel necunoscut.
În ce complot netrebnic alunecasem oare
Sau ce-întâmplare crudă mă umilea astfel?
Căci am trecut de şapte ori prin numărătoare
Multiplicatul, sumbrul, sinistrul moş rebel!
Dar cel ce-mi persiflează nelinişti şi durere,
Pe care nu-l străbate nici un fior fratern,
Gândească-se că totuşi, sub neagra decădere,
Cei şapte monştri groaznici aveau ceva etern!
Mai existam eu oare cu-al optulea-înainte,
Sosie fără milă, ironic sol fatal,
Siloasă Phoenix, sieşi odraslă şi părinte?
– Dar am lăsat în urmă cortegiul infernal.
Ca beatul, vedeam dublu exasperat de toate!
Intrat în casă, tras-am cu groază de mâner,
Bolnav şi fiert de febra ce din ţâţâni te scoate,
De-absurditatea lumii rănit, şi de mister!
De cârmă raţiunea-mi în van trăgea s-o rupă:
I se-opunea furtuna cu-al jocului resort
Şi sufletul în mine dansa, dansa, şalupă
Fără catarg, pe-o mare nebună, fără port!

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

150

CHARLES BAUDELAIRE

XCIV
BĂTRÂNELELE
Lui Victor Hugo
I
Prin încâlceala vastă a vechii capitale,
În care pân’şi groaza cunoaşte-al vrăjii har,
Eu urmăresc, supusul umorilor fatale,
Fiinţe decrepite c-un farmec singular.
Au fost femei odată aceste pocitanii,
Lais ori Eponina! Gheboase, strâmbe, seci,
Să le iubim! Au suflet, nu le-omorâră anii...
În fuste destrămate şi în veşminte reci,
Le biciuie pe stradă şi crivăţul şi-îngheţul,
Când freamătă prin zarvă de omnibuz neuns,
Strângând ca pe-o relicvă la şolduri săculeţul
Brodat cu flori şi strofe cu înţeles ascuns;
Marionete triste, bat străzile-ntr-o doară,
Se târâie cu mersul de animal rănit,
Dansând fără de voie, bieţi zurgălăi cu sfoară
De care trage-un Demon hain! Aşa cumplit
Cum ele-arată, ochiul străpunge ca burghiul,
Cu luciul unor ape ce peste noapte dorm,
Au ochiul de fetiţă divin, râzând zglobiul,
De orişice sclipire mirându-se enorm.
– Aţi observat că multe sicrie de bătrâne
Se-aseamănă în parte cu-acele de copil?
Savantă, Moartea pune-n lădiţele frăţâne
Simbolice seducţii de gust bizar, subtil,
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Iar când zăresc pe stradă vreo firavă nălucă
Trecând prin furnicarul nebunului Paris,
Îmi pare că plăpânda stă gata să se ducă
Spre-un leagăn nou şi dulce, trecând uşor în vis;
Dar, reflectând mai bine asupra geometriei,
Nu-încerc să ştiu, cu-atâtea diverse înălţimi,
De câte ori tâmplarul a trebuit cutiei
Să-i schimbe forma-n care va merge-n adâncimi.
– Un veac de plâns duc ochii lor, puţuri ce nu seacă,
Găoace unde-n aştri metalul a-îngheţat...
De magica lor vrajă nu va putea să treacă
Acela ce, la sânu-i, Năpasta l-a plecat!
II
A stinsului Frascati Vestală-înamorată,
Ori Thaliei fidelă, al cărei nume, vai,
Suflerul dus îl ştie! Ori mare zvăpăiată
În Tivoli, la umbra grădinii lui de rai,
Mă-îmbată toate! Însă-n a lor cohortă fină
E câte una care, sfinţind tot ce-i mizer,
Devoţiunii spune, când aripi îi anină:
O, hipogrif puternic, înalţă-mă la cer!
Pe una, ţara însăşi a dat-o jalei pradă,
Pe alta chiar bărbatul durerii fără frâu,
Madonă alta, fiu-i trecu prin piept o spadă:
Ar fi putut cu toate din plâns să umple-un râu!
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III
Am urmărit adesea bătrânele mărunte!
O văd şi azi pe una, când soarele pe bolţi
Însângera apusul c-o rană cât un munte:
Sta adâncită-n gânduri pe-o bancă la un colţ,
Ca să asculte-acele concerte de fanfară
Ce le trimit soldaţii prin parc în vast ecou,
Făcând în seri de aur simţirea să tresară,
De simte cetăţeanul că-i oarecum erou.
Trăind cadenţa, dreaptă şi mândră şi stăpână,
Sorbea cu lăcomie războinicul avânt;
Lărgind adesea ochii de acvilă bătrână,
Simţea pe piatra frunţii un ram din laur frânt!
IV
Aşa vă duceţi, dârze şi mute înainte
Prin larma citadină de glasuri şi de roţi,
Îndurerate mame, femei uşoare-ori sfinte,
Al căror nume-odată-l aveau pe buze toţi.
Voi care fost-aţi glorii, voi care fost-aţi graţii,
Nu vă mai ştie nimeni! Un beţivan mojic
Vă adresează-n treacăt lascive declaraţii
Şi josnic vă imită în mers un ţânc şoltic.
Sfiindu-vă că sunteţi, voi umbre, ipochimeni,
Plecate vă prelingeţi cu teamă lângă zid;
Bizare existenţe, nu vă salută nimeni!
O, zaţ al omenirii, vecíi ţi se deschid !
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Dar eu, ce de departe duios vă iau în pază,
Neliniştit pe urma atâtor paşi stingheri,
Ca şi cum tatăl vostru aş fi, o, sfântă rază,
Fără să ştiţi, hoţeşte, gust tainice plăceri!
Şi văd în voi iar patimi, când sumbre, când senine,
Vă retrăiesc deodată atâţia ani pierduţi,
Iar viciile voastre prind mii de vieţi în mine
Şi-mi străluciţi în suflet cu jerba de virtuţi!
Ruini ce-mi aparţineţi! Minţi înrudite-aeve!
Vă spun solemn adio în fiece apus!
Vai! Unde veţi fi mâine, octogenare Eve,
Pe care stă cu gheara cumplită Cel de Sus?
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XCV
ORBII

O, suflete, priveşte-i cât sunt de fioroşi!
Ridiculi într-o bună măsură, manechine,
Bizari ca somnambulii sub clarul lunii pline,
Rotind spre nicăirea doi bulbi întunecoşi.
Iar ochii, unde sacra scânteie-a fost să piară,
Stau ridicaţi de parcă-ar privi spre alt tărâm;
Nu-i vezi mai niciodată plecând spre caldarâm,
În visuri scufundată, a frunţii lor povară.
Ei trec astfel prin bezna lipsită de hotar,
Eternei linişti soră. Cetate furnicar!
În timp ce clocotirea îţi râde, cântă, rage,
Dedată desfrânării c-un apetit barbar,
Eu mai buimac mă târâi ca ei şi-întreb amar:
Ce oare către Ceruri pe bieţii orbi i-atrage?
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XCVI
UNEI TRECĂTOARE

Asurzitoare, strada urla jur-împrejur...
Înaltă şi în doliu de-o amplă maiestate,
Zărit-am o femeie... Cu braţele bogate,
Îşi legăna în voie al mânecii ajur.
Nobleţe, vioiciune şi gleznă statuară...
Sorbeam cu sete vie, crispat extravagant,
Din ochiul ei, cer vânăt de uragan gigant,
Dulceaţa ce vrăjeşte, plăcerea ce omoară.
Un fulger... apoi noaptea! – Frumoasă care treci,
Făcând cu o privire să mă mai nasc o dată,
Vedea-ne-vom, vai, numai în lumea cea de veci?!
E prea târziu! Departe! Ori, poate niciodată!
Nu-mi cunoşteai cărarea, nu ştiu ce drum aveai,
Tu, ce-ai fi fost iubită, o, tu, care-o ştiai!
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XCVII
SCHELETUL CARE SAPĂ
I
În planşele de-anatomie,
Decor pe colbăitul splai
Pe unde cărţi zac putregai
În somn de antică mumie,
Desene-n care un artist,
Cu-învăţătură şi aspreţe,
A pus întreaga Frumuseţe,
Cu toate că subiectu-i trist,
Se văd, făcând şi mai cumplite
Aceste tainice orori,
Săpând ca nişte muncitori,
Schelete, Trupuri jupuite.

II
Din ţarina ce-o scormoniţi,
Funebre chipuri resemnate,
Forţând încovoiatul spate
Şi muşchii voştri dezgoliţi,
Culegeţi ce bizare grâne,
Ocnaşi ieşiţi din osuar,
Şi cine peste-acel hambar,
Ce-l umpleţi cu-aşa chin, stăpân e?
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Vreţi oare voi (simbol cumplit
Şi clar al unei aspre soarte)
Să arătaţi că şi în moarte
Promisul somn nu-i liniştit,
C-a ne trăda, Neantul poate,
Că Moartea însăşi, toate mint,
Că-n al veciei labirint,
Vai nouă, trebui-va poate,
Spre-a jupui mâhnitul sol
În ţară încă neaflată,
Să apăsăm pe-o grea lopată
Piciorul sângerând şi gol?!
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XCVIII
CĂDEREA SERII
Coboară seara dulce, iubită de-ucigaşi,
Complice şi cu lupii asemenea la paşi;
Alcov, se-închide cerul şi-înfăţişarea-şi schimbă,
Iar omu-n nerăbdare în fiară se preschimbă.
O, seară, dragă seară, mult aşteptat răgaz
De-acela care spune fără să mintă: azi
Eu am trudit! – Coboară amurgul ce alină
Durerea când în spirit îşi prinde rădăcină,
Împovărata frunte de aspru cărturar
Şi omul frânt de muncă ce-şi vede patul iar.
În aer, demoni gata de-orice murdară faptă,
Ca oamenii de-afaceri, cu trudă se deşteaptă,
Lovind fereşti şi streşini cu aripile lor.
Sub felinare-n leagăn de vânt ameţitor,
Se-aprinde Desfrânarea şi umple trotuarul,
Împrăştiindu-şi pleava pe străzi şi furnicarul;
Tăindu-şi drum oriunde, după nevoi şi plac,
Asemeni cu vrăjmaşul stă gata de atac,
Frământă zilnic tina oraşului adâncă:
Un vierme ce-l lipseşte pe Om de ce mănâncă.
Se-aud pe ici pe colo bucătării în şuier,
Orchestre-n răpăială şi teatre-n zvon şi fluier,
Iar în tripouri unde plăcerea este jocul,
Cocota îşi găseşte complicele: escrocul.
Nu-şi află tihna hoţii nemulţumiţi, nici ei,
Grăbindu-se la treaba de noapte, plini de chei,
Spre a forţa casete, cu gingăşii savante,
Şi-apoi să mai trăiască o vreme la amante.
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Te reculege, suflet, în ceasu-acesta grav,
Urechile astupă-ţi la răgetul grozav!
E ora când durerea în suferinzi mai vie-i,
Căci Noaptea îi sufocă: e ora agoniei,
Destinu-i frânt: cu toţii merg spre obştescul hău!
Spitalul de suspine îşi umple largul său.
Atâţi n-or să mai guste din supa miresmată,
La sobă, seara, lângă fiinţa adorată.
Ba cea mai mare parte din ei n-a bănuit
Ce bucurii aduce căminul. N-au trăit!
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XCIX
JOCUL

În veştede fotolii stau curtezane babe,
Anemice, fardate, c-un ochi calm şi fatal,
Pierzându-se în graţii şi zornăind podoabe,
Cu firava ureche, din pietre şi metal.
Adună masa verde figuri ce nu au buze
Şi buze fără vlagă şi fălci fără de dinţi
Şi degete febrile cu zvâcnituri confuze,
Prin sân scotocitoare şi-n punga făr’arginţi.
Murdarele tavane ţin gălbejite lustre
Şi lămpi enorme care, cu licăriri de zori,
Poeţilor noptatici le scaldă frunţi ilustre,
Când vin să-şi irosească aprinsele sudori.
Şi iată negrul cadru ce-n visele nocturne
Văzutu-l-am cu ochii mei ageri, plini de jind:
Eu însumi la o masă a hrubei taciturne
Stăteam pe coate, rece şi mut şi pizmuind,
Eu pizmuind extazul şi patima tenace
Acestor târfe-n chicot de-un funerar fior,
Ce-şi târguiau în faţa-mi, bătrâne şi locvace,
Când vechea lor onoare, când frumuseţea lor!
Şi m-am trezit cu groază că gelozesc fiinţe
Ce-aleargă înfocate spre un abis căscat
Şi, bete de-al lor sânge, preferă nefiinţei
Chiar iadul, iară morţii durere şi păcat!
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C
DANS MACABRU
Lui Ernest Christophe
Semeaţă şi pătrunsă de nobila-i statură,
Cu flori, mănuşi, batistă, deodată s-a ivit,
Zvârlind o nepăsare şi o dezinvoltură
De firavă cochetă cu aerul trăsnit.
Aţi întâlnit, mai zveltă, vreo talie prin baluri?
În revărsări regale, veşmântu-i, din corset
Spre glezna uscăţivă se năruie în valuri
Peste pantofi cu ciucuri, drăguţi ca un buchet.
Jucându-i între umeri, volanele plisate,
Un râu lasciv ce spuma şi-o râcâie de stânci,
Îi apără sfioase de glume deocheate
Vrăji funerare-ascunse sub cutele adânci.
Orbitele-i sunt peşteri de gol şi de tenebre,
Iar ţeasta, coafată cu flori în stil savant,
Se balansează-alene pe fragede vertebre...
O, vrajă-a unui capiu şi-înzorzonat neant!
Te vor socoate unii înguşti caricatură,
Amanţii beţi de carne şi-n tot deloc profunzi,
Supremă eleganţă pe-a noastră armătură...
Dar tu, schelet, la gustul meu cel mai drag răspunzi!
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Vii tu să tulburi oare cu vajnica grimasă
Vieţii sărbătoarea? Ori, pinteni dând şi vergi,
Dorinţe vechi, credulo, în via ta carcasă,
Te-îndeamnă spre sabatul Plăcerii să alergi?
Cu arii de vioară şi lumânări bălaie
Coşmarul tău ironic să-l stingi din minte speri?
Şi vrei să-ţi răcorească orgiile-n puhoaie
Infernul ce în pieptu-ţi aprinsu-l-au plăceri?
Izvor de neghiobie, greşeli şi de năpaste!
Durerilor străbune perpetuu alambic!
Eu văd, prin arcuirea grilajului de coaste,
Cum nesătulul şarpe te suge pic cu pic.
Spun drept, cochetăria-ţi mă tem că niciodată
N-o să-şi primească preţul cel meritat de ea;
Cu farmecele groazei doar tarii se îmbată!
Cine-înţelege oare această zeflemea?
Prăpastia privirii, dospind cumplite ceţuri,
Exală ameţeala... Câţi dansatori cuminţi
Au să contemple făr’a simţi amare greţuri
Eternul râs al celor treizeci şi doi de dinţi?!
Şi totuşi cine-n braţe n-a strâns schelete? Cine
Nu s-a hrănit cu umbre de mort? Şi ce folos
Poţi trage din parfumul ori haina de pe tine?
Cel ce scârbit se-arată se crede-a fi frumos.
Zi, baiaderă cârnă, fatală slujnicuţă,
Spre dansatorii care iau chip de supăraţi:
„Cu toată pudra, rujul şi boarea din sticluţă,
Duhniţi a mort! Schelete de mândri afectaţi,
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Voi, Antinouşi veştezi, cocheţi cu faţa spână,
Cadavre lăcuite, voi, Don Juani cărunţi,
Macabrul dans, în leagăn astral, vă duce până
În locuri neştiute, pe fermecate punţi!
Din Sena friguroasă la clocotitul Gange,
Vă saltă cârdul vesel făr’a vedea, avan,
Căscată ca o puşcă, sinistră ca o cange,
Trompeta de Arhanghel în borta din tavan.
Iar Moartea te admiră sub soare orişiunde,
Grotescă Omenire în spasme şi cârcei,
Şi-adesea, ca şi tine într-ale smirnei unde,
Îţi tulbură ţicneala cu ironia ei !“
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CI
DRAGOSTEA DE MINCIUNĂ

Când treci, nepăsătoareo, în zvon de instrumente
Ce în tavan se sfarmă ca valurile-n stânci,
Uşoară-n armonia alcătuirii lente,
Plimbându-ţi plictiseala privirilor adânci,
Când focul colorează a frunţii pale proră
Sporindu-i frumuseţea şi farmecul morbid,
Iar torţele de seară aprind o auroră
Şi ochii tăi, icoană, ce-n ei magneţi închid,
Îmi spun: cât de frumoasă-i şi-n frăgezimi bizară!
Cunună, amintirea – monarhic turn gigant –
Şi inima, strivită ca piersica solară,
Şi trupul, împlinite-s pentr-un amor savant.
Eşti oare fruct de toamnă cu-arome suverane?
Vas funerar ce-aşteaptă de mult ochi plângători,
Parfum ce iscă visuri cu oaze diafane,
Îmbietoare pernă ori coş ticsit de flori?
Ştiu că sunt ochi mai galeşi ca ochii din icoane,
Dar nu ascund mistere! Şi, făr’un giuvaer,
Împodobite scrinuri, cum sunt medalioane
Ce n-au relicve! Goale ca tine, vaste Cer!
Dar nu ajunge oare că tu eşti aparenţa,
Pentru-a-încălzi un suflet ce se-amăgeşte-uşor?
Nu vreau să-ţi văd prostia şi nici indiferenţa!
Salut, decor sau mască! Splendoarea ţi-o ador!
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CII

Eu nu am dat uitării, oraşului vecină,
Căsuţa noastră albă, măruntă dar senină,
Pomona ei de ipsos şi-o Venus de demult
Dosindu-şi goliciunea-n boschetu-n parte smult,
Nici vesperalul soare, şiroi măreţ prin ramuri,
Cu jerbele de raze sfărmându-se de geamuri
Şi ochiul lui de veghe pe indiscretul cer
Părând, deasupra cinei tăcute, un străjer,
Ce varsă-îmbelşugarea luminii lui scăzute
Peste frugala cină şi-ale perdelei cute.
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CIII

La doica generoasă ce-o gelozeai în viaţă,
Şi care-şi doarme somnul sub firavă verdeaţă,
S-ar cuveni să mergem cu flori vreo două trei,
Căci morţii au, sărmanii, au mari dureri şi ei...
Octombrie când suflă şi rupe crengi din arbori,
Cu vântul melancolic pe lespezi şi pe marmori,
Desigur că ei află cum dorm, ingraţi, cei vii,
În paturi călduroase, în albe rufării,
Pe când ei, roşi de-o neagră şi grea visătorie,
În racle n-au tovarăşi c-o vorbă să-i îmbie,
Vechi oase reci, muncite de viermii în grămezi;
Ei simt cum iarna scurge zăpezi după zăpezi
Şi secolul cum trece şi-un prieten nu se-arată
Să schimbe vreo fâşie de gratii aninată.
Când şuieră buşteanul şi cântă în cămin,
Dacă-aş vedea-o-n jilţu-i cum se aşază lin,
Ori într-un colţ pitită în cămăruţa noastră
Pe-o noapte de decembre geroasă şi albastră,
Venind din adâncimea sălaşului etern
Să vadă pruncul, mare sub ochiul ei matern,
Ce i-aş putea răspunde fiinţei prea-plecate,
Văzând cum varsă lacrimi pleoapele uscate?
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CIV
NEGURI ŞI PLOI

Sfârşit de toamnă, vară, de primăveri murdare,
Adormitoare zile! Vă cânt fără-încetare,
Că-învăluindu-mi mintea şi sufletul stingher,
Într-un mormânt de pâcle mă faceţi prizonier.
Când vântul rece-n jocuri sfâşie şesul mare
Şi-n lungi nopţi răguşeşte morişca pe hambare,
Simt sufletul în mine, mai lesne ca-n prier,
Aripi de corb imense cum urcă înspre cer.
Nimic nu e mai dulce în suflete funebre,
Ce-n brume şi în chiciuri au ars de la-început,
O, palide-anotimpuri, regine pe ţinut,
Ca persistenţa voastră în searbăde tenebre,
– Afară numai dacă, în doi, pe-un timp noros,
Nu ne-adormim durerea pe-un pat aventuros.
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CV
VIS PARIZIAN
Lui Constantin Guys
I
În zori, priveliştea cumplită,
Cum n-a văzut nicicând vreun ins,
Confuză şi spre zări sfârşită,
Ca vraja-n mine s-a întins.
Ce plin e somnul de miracol!
Dintr-un capriciu-original,
Gonisem din acest spectacol
Dezordonatul vegetal
Şi, pictor plin de semeţie,
Sorbeam din scena de mister
Feerica monotonie
De apă, marmură şi fier.
Un Babilon de scări şi-arcade,
Era un nesfârşit palat,
Plin de bazine şi cascade
Căzând pe aur brun sau mat.
Apăsătoare cataracte,
Perdele de cristal sonor,
Pe ziduri de metal compacte
Se suspendau strălucitor.
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Nu arbori, însă colonade
Stăteau de pază-acelui iaz,
Unde gigantice naiade
Îşi oglindeau un alb obraz.
Albastre, pânzele de ape
Din cheiul roz şi înverzit
Se răspândeau până aproape
De-al universului sfârşit.
Erau bizare nestemate,
Talazuri magice, erau
Oglinzi imense fulgerate
De tot ce-n ele răsfrângeau.
Şi Gangi cu unda taciturnă
Curgeau placizi pe bolţi de vis,
Vărsând comorile din urnă
Într-un diamantin abis.
Clădind feeria după vrere,
Făceam să treacă diafan,
Printr-un tunel de giuvaere,
Domesticitul ocean.
Culoarea neagră chiar luase
Chip irizat şi pur şi blând;
Lichidul slava-şi încastrase
În razele cristalizând.
Nici aştri-n înălţimi celeste,
Nici sori nu luminau deloc
Minunăţiile aceste
Străluminând prin propriul foc!
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Sclipea minunilor havuzul
Iscând (cumplite noutăţi,
Chemând privirea, nu auzul!)
Tăcere de eternităţi.
II
Când m-am trezit, numai văpaie,
În piept adânc m-a săgetat
Îngrozitoarea mea odaie
Şi acul grijii blestemat.
Pendula cu bătăi funebre
Brutal amiaza a vestit,
Iar cerul revărsa tenebre
Pe-un univers trist şi-amorţit.
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CVI
REVĂRSATUL ZORILOR
În curte la cazarmă sunase-a deşteptare
Şi vântul dimineţii sufla în felinare.
Atunci în perna moale adolescenţii bruni
Înveninaţi de visuri se răsuceau nebuni
Şi, ca un ochi de sânge, clătinătoarea lampă
Rănea clipind a zilei abia-îngăimată stampă,
Când sufletul pe care-l apasă trup ursuz
Imită lupta zilei cu-al lămpii slab refuz.
Ca un obraz când plânsul o briză i-lusucă,
Văzduhu-i sub fiorul fantasmelor pe ducă.
Femeia, de iubire, de scris bărbatu-i frânt.
Ici-colo de prin hornuri fum se-împletea pe vânt.
Femeile uşoare dormeau încercănate,
În somn stupid căzute cu gurile căscate.
Calicele târându-şi slăbiţii, recii sâni
Suflau deopotrivă-n tăciunii stinşi şi-n mâini.
Venise ora-n care, în frig şi sărăcie,
Lehuzele durerea o simt cu mult mai vie.
Ca un suspin, de sânge tăiat, cu valu-i roş,
A rupt în zare ceaţa un cântec de cocoş
Şi mări de neguri grele cădeau pe edificii,
În timp ce muribunzii în funduri de ospicii
Suflarea-şi dau în grele horcăituri şi-n spasm.
Se întorceau stricaţii căzând de-atât marasm.
Tremurătoare-n voalul roz-verde, aurora
Urca pe Sena goală... Se-înfiripase ora
Când, scuturându-şi visul, noptatecul Paris,
Bătrân şi harnic, munca şi-o-începe cu dichis.
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CVII
SUFLETUL VINULUI

Cum vinul are suflet, cânta în faptul serii:
„Dezmoştenit om, ţie cu dragoste-ţi închin,
Din puşcăria sticlei, de sub pecetea cerii,
Un cântec de lumină şi de frăţie plin!
Ştiu cât năduf şi trudă pe arsele coline
Au trebuit, amiaza în verile de foc,
Spre-a zămisli viaţa şi sufletul în mine,
Dar nu voi fi nemernic şi nici ingrat deloc,
Deoarece mă bucur imens când sticla-înfiptă
Truditului îi toarnă-n gâtlej răcori de beci
Şi-n pieptu-i cald eu intru ca într-o dulce criptă,
În care mi-e mai bine decât în pivniţi reci.
Auzi cum ies din mine refrene de dumineci
Şi-n sânul ce-mi zvâcneşte speranţa-n ciripit?
Cu coatele pe masă şi suflecate mâneci,
Slăvi-mă-vei de-a pururi şi fi-vei mulţumit.
Voi da nevestei tale învăpăierea feţei
Şi fiului tău forţă şi tefere culori:
Ulei voi fi acestui gingaş atlet al vieţii,
Ce întăreşte muşchii la marii luptători.
M-o semăna în tine Cel ce-a creat vecia,
Grăunţă preţioasă şi pământesc nectar,
Ca din iubirea noastră să nască poezia
Ce va ţâşni spre Domnul, o floare de neam rar!“
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CVIII
VINUL STRÂNGĂTORILOR DE PETICE

Adesea, în lumină de roşii felinare
Cu flacăra sub vânturi scăzând şi-n clătinare,
Prin labirintu-acestui foburg numai noroi,
Cu furnicaru-i unde furtuna prinde-altoi,
Vezi câte-un ins ce cară bulendre şi reziduri,
Izbindu-se, mizerul, ca un poet, de ziduri
Şi, înfruntând ivirea vreunui poliţist,
Îşi varsă ofu-n câte-un proiect idealist.
Prestează jurăminte, dictează legi sublime,
Înalţă-învinşi, loveşte pe răi din înălţime
Şi, stând sub baldachinul de ceruri albăstrui,
Se-îmbată de splendoarea înţelepciunii lui.
Da, hărţuiţi de haita durerilor vieţii,
Spetiţi de muncă multă, de chinul bătrâneţii
Şi frânţi de-o-încărcătură ce-aproape i-a ucis,
Confuză vărsătură a marelui Paris,
Ei trec duhnind a doagă şi-a abur de butoaie,
Urmaţi de-încărunţiţii tovarăşi de războaie,
Cu lungi mustăţi ce-atârnă ca un străvechi stindard...
Drapele, flori, triumfuri, mulţimile ce ard
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În faţa lor se scoală, fantastică magie!
Şi în ameţitoarea magnifică orgie
De trâmbiţi, soare, tobe, entuziasm plebeu,
Ei urcă-îndrăgostitul popor în apogeu!
Astfel, în Omenire şi-n visele-i frivole,
Un vin aduce aur, ca apele pactole,
Isprăvile îşi cântă odată în gâtlej
Şi sieşi drept de rege-şi oferă şi prilej.
Spre-a da ranchiunei pace şi leagăn nepăsării
Acestor moşi nemernici, cu toţi robi ai uitării,
Căit, Cerescul Tată dă somnul pe pământ,
Iar Omul urcă vinul, al Soarelui fiu sfânt!
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CIX
VINUL UCIGAŞULUI

Sunt liber, mi-a murit nevasta!
Pot să beau ţeapăn tot ce am!
Fără leţcaie când intram,
Urla, urla să-mi crape ţeasta.
Sunt, ca un rege, fericit,
Sub încântarea bolţii clare...
Aşa eram şi vara-n care
De dânsa m-am îndrăgostit!
La setea care mă sugrumă,
Mi-ar trebui, ca s-o termin,
Să bag în mine-atâta vin
Cât în mormântul ei... Nu-i glumă.
Am aruncat-o ca pe-un ciot
În puţ, zvârlind cu forţa urii
Deasupra pietrele bordurii.
– O voi uita dac-am să pot!
Deci, evocându-i jurăminte
Duioase, de nedesfăcut,
Ca să luăm de la-început
Beţia noastră dinainte,
Am implorat-o cu glas bun
Să iasă noaptea-n fundătură...
Veni! – Nebună creatură!
Oricine-i cât de cât nebun!
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Avea cam obosită faţa,
Dar încă dulce-n gustul meu!
Prea o iubeam! De asta eu
I-am zis: termină-o cu viaţa !
Nu pot fi înţeles, oricum...
Nătângii beţivani pot oare
Visa în nopţi ucigătoare
Din vin să facă giulgiu de fum?
Aceşti netrebnici, tari cu firea
Ca mecanismele de fier,
Nici pe căldură, nici pe ger,
N-au întâlnit nicicând iubirea,
Cu negre vrăji, cu tabiet
De infernale griji şi chinuri,
Cu spaime, şipuri cu veninuri,
Cu zvon de lanţ şi de schelet!
– Sunt singur! Libertate, ia-mă!
Diseară mă şi văd beat mort!
Vreau caldarâmul drept confort:
Nici remuşcări nu am, nici teamă!
Şi ca un câine am să dorm!
Căruţele cu roţi greoaie,
Cu mâl umplute ori pietroaie,
Vagoanele în şir enorm
Să-mi sfarme ţeasta păcătoasă;
Mă taie-n două dacă vor:
Voi râde, ca de Creator,
De Diavol ori de Sfânta Masă!
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CX
VINUL SINGURATICULUI

Privirile din ochii femeilor uşoare
Alunecând ciudate ca raza albei luni
Spre tremurul din apa cu-adâncuri de genuni,
Când vrea în lac să-şi scalde placida ei splendoare,
Moneda cea din urmă în pumn de jucător,
Sărutul dezmăţatei şi slabei Adeline,
Sâcâitoarea vrajă a unei muzici line
Ca strigătul durerii ce piere-încetişor,
Nu-întrec, o, dragă sticlă cu profunzimi fecunde,
Balsamul ce aţâţă, pe care îl ascunde
În inima-însetată, pios, poetul meu;
Tu îi reverşi speranţă, viaţă, tinereţe
– Şi-orgoliul, sărăciei tezaur şi nobleţe,
Prin care-aflăm triumfuri şi-înfăţişări de zeu!
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CXI
VINUL AMANŢILOR

Azi bolta-i splendidă şi clară!
Fără zăbală, pinteni, scară,
Noi doi să călărim pe vin,
Spre-un cer feeric şi divin!
Ca îngerii supuşi torturii
Şi nebuniilor căldurii,
În zori, albastre flori de in,
Către mirajul cristalin!
Într-un balans cu-aceeaşi velă,
Duşi de vârtejul înţelept,
În frenezie paralelă,
Să mergem, soră bună, drept
Şi fără de răgazuri grele,
Spre raiul visurilor mele!

https://biblioteca-digitala.ro

183

https://biblioteca-digitala.ro

Flori ale Răului

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

CXII
NIMICIREA

În jurul meu un Diavol se-agită din ţâţâni,
Mă înconjoară-întruna dar nu-l văd niciodată;
Îl sorb, îl simt cum intră şi-mi arde în plămâni,
Umplându-i de-o eternă dorinţă vinovată.
Ia uneori, cum ştie că Arta-i tot ce am,
Cea mai seducătoare icoană de femeie
Şi îmi deprinde gura cu filtrul cel infam,
Slujindu-se de rare tertipuri fariseie.
Departe de sub ochii lui Dumnezeu mă-alungă
Frânt de alergătură, către câmpia lungă
A Plictiselii, sumbru pustiu, vast şi dement,
Zvârlindu-mi în privirea ticsită de confuzii
Veşminte năclăite, deschise răni, contuzii
Şi-al Nimicirii, roşu de sânge, instrument!
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CXIII
O MARTIRĂ
DESEN AL UNUI MAESTRU NECUNOSCUT
Printre flacoane, stofe cu fir de-argint în ele,
Voluptuos mobilier,
Tablouri, rochii ample ce-ascund parfumuri grele,
Statui în orişice ungher,
În camera călduţă, o seră cu secrete
Şi aer stat, riscant, fatal
Şi unde în răcliţe de sticlă mor buchete
Scăpând suspinul lor final,
Decapitat, cadavrul ca un pârâu revarsă
Din perna udă spre podea
Un sânge viu şi roşu din care pânza ştearsă
Cu setea unei pajişti bea.
Ca palida nălucă ce se iveşte-n umbră
Şi ne subjugă prin îngheţ,
Cumplita căpăţână, morman de coamă sumbră
Plin cu bijuterii de preţ,
Pe noptieră zace, ca o imensă floare...
Iar creierii, de gânduri storşi,
O tulbure privire de-apus fără culoare
Trimit prin ochii ei întorşi.
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Gol, trunchiul etalează pe pat fără sfială,
Dedat completei inerţii,
Splendoarea lui secretă, splendoarea lui fatală
Ce i-a fost dată printre vii.
Ciorapul roz, ici-colo cu aurii cocarde,
Pare-o-amintire din neant
Şi numai din jartieră, un tainic ochi ce arde,
Mai ies priviri de diamant.
Bizarul ce-l exală singurătatea asta,
Imens portret provocator
Şi languros, ca ochii ce-i strânge-n cleşte ţeasta,
Vorbesc de-un tenebros amor,
De un extaz culpabil şi de petreceri stranii,
De sărutări de iad chefliu,
Ce bucurau puhoiul de-odrasle-ale Satanii,
Zburdând printr-al perdelei pliu.
Şi totuşi, slăbiciunea distinsă şi mlădie
A umerilor blânzi şi servi,
Uşor-subţirea coapsă şi talia zglobie,
Ca o reptilă toată nervi,
I-arată tinereţea ! – Ce-adâncuri disperate
Şi simţuri roase de plictis
Au oferit-o haitei lihnite şi-însetate
A poftelor gonind spre-abis?
Răzbunătorul, cărui n-ai fost de-ajuns de-alertă
Spre-a-i stinge nervii nesătui,
Ţi-a mulţumit el carnea blajină şi inertă
Cu marea dorurilor lui?
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Răspunde-mi dar, impuro! De ţepenele plete
Smulgându-te cu braţ temut,
Pe dinţii tăi ca gheaţa lipitu-şi-a cu sete,
Cap groaznic, ultimul sărut?
– Departe de batjocuri, de lumea ta impură,
De magistratul curios,
Dormi, dormi adânc în pace, bizară creatură,
În lutul tău misterios!
Bărbatul ţi-e prin lume. Tu, veşnică fiinţă-l
Veghezi când doarme frânt;
El, negreşit, ca tine îţi va păstra credinţă
Pân’ va intra-n mormânt.
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CXIV
LESBOS

Sân de romane jocuri şi voluptăţi eline,
O, Lesbos, cu sărutul când galeş, când voios,
Podoabă-n toiul nopţii şi-n zilele senine,
Cald ca un soare, proaspăt ca fructul răcoros,
— Sân de romane jocuri şi voluptăţi eline,
Săruturile tale, o, Lesbos, par cascade
Ce sar fără sfială în hăuri fără fund
Şi-aleargă-n gâlgâire şi-n plânset ce nu scade,
— C-un fel năvalnic, tainic, ironic şi profund;
Săruturile tale, o, Lesbos, par cascade!
Se-atrag în tine, Lesbos, Phryneele-ntre ele
Şi-n veci ecou îşi află orice suspin din piept;
Pe tine, ca pe Paphos, te-admiră chiar şi stele
Şi Venus e geloasă pe Sappho, şi pe drept!
— Se-atrag în tine, Lesbos, Phryneele-ntre ele,
Nopţi languroase, calde, stârnind în fete sârgul,
Sterilă voluptate, de a-şi privi-n oglinzi
Şi-a mângâia făptura ce-şi află tocmai pârgul,
Nubile şi cu ochii adânci şi suferinzi,
Nopţi languroase, calde, stârnind în fete sârgul,
Încrunte-şi vechiul Platon privirea temerară!
Tu afli mântuirea-n belşugul de sărut,
Regină peste-o dulce şi generoasă ţară
Şi peste cel mai suplu şi mai subtil ţinut.
Încrunte-şi vechiul Platon privirea temerară!
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Tu afli mântuire în veşnica tortură
A inimilor pline de-un dor neistovit,
Atrase spre-altă zare, surâzătoare gură,
Din care se-întrevede râvnitul infinit.
Tu afli mântuire în veşnica tortură!
Ce Zeu curaj găsi-va spre-a-ţi fi judecătorul
Şi-a-ţi osândi, o, Lesbos, paloarea la efort,
Cât timp balanţa-i de-aur n-a cântărit izvorul
De lacrimi, în puhoaie pornind spre-al mării port?
Ce Zeu curaj găsi-va spre-a-ţi fi judecătorul?
Ce-înseamnă drept, ce-înseamnă a fi nedrept prin lege?
Fecioare dulci la suflet, flori de arhipelag,
Ca orişicare altul, şi crezul vostru-i rege,
Iar dragostea îşi râde de iad şi raiul vag!
Ce-înseamnă drept, ce-înseamnă a fi nedrept prin lege?
Eu sunt sortit de Lesbos şi el mi-a dat putere
Fecioarelor în floare enigma să le-o cânt;
Eu de copil pătruns-am în negrele mistere
Prin care-amestec râsul cu plânsul de mormânt;
Eu sunt sortit de Lesbos şi el mi-a dat putere.
De-atunci veghez întruna pe culmea Leucată,
O santinelă trează cu ochi viu şi matur,
Pândind şi zi şi noapte vreun bric ori vreo fregată
Ce-apar întâi ca unda de tremur în azur,
– De-atunci veghez întruna pe culmea Leucată,
Spre-a şti dac-o să fie prietenoasă marea
Şi-n ploaia de suspine din munte, fără greş
De va sosi-ntr-o seară, spre Lesbos iertătoarea,
Al dispărutei Sappho mult adoratul leş,
Spre-a şti dac-o să fie prietenoasă marea!
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Al bărbăteştii Sappho, poetă şi amantă,
Ce-o-întrece-n frumuseţe pe Venus prin palori!
— Învinşii ochi albaştri fac notă discordantă
Cu negrii ochi din cercul cel trist-biruitor
Al bărbăteştii Sappho, poetă şi amantă!
Mai splendidă ca Venus când trece peste lume,
Vărsând seninătatea, tezaur de la zei,
Şi tinereţea blondă, ca razele în spume,
Întinsei mări, vrăjită de însăşi fiica ei;
Mai splendidă ca Venus când trece peste lume!
—

De Sappho spun, în ziua blestemului ei moartă,
Când, lepădându-şi ritul şi inventatul cult,
Făcu din trupu-i hrană supremă şi deşartă
Unui brutal ce-n fala-i o pedepsea de mult
Pe Sappho, ce în ziua blestemului fu moartă.
De-atunci e-un vaier Lesbos şi pradă-amărăciunii,
Nu-i om să n-o cinstească şi lumile o ştiu,
Dar noaptea o îmbată uralele furtunii
Urcate către boltă de-un ţărm pe veci pustiu.
De-atunci e-un vaier Lesbos şi pradă-amărăciunii!
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CXV
FEMEI DAMNATE
DELFINA ŞI IPOLITA
Sub lampa vlăguită lăsând fâşii înguste,
Pe-înmiresmate perini adânci, visa în ceţi
Plăpânda Ipolită la mângâieri robuste
Ce-i ridicau perdeaua curatei tinereţi.
Mişcată de furtuna simplicităţii sale,
Ea căuta cu ochii un cer deja pierdut,
Drumeţ ce-întoarce capul în ore matinale
Spre zările albastre de care a trecut.
Îngreuiate lacrimi şi lâncede pupile,
Sfârşeală, voluptate posacă şi stupori
Şi braţe azvârlite ca arme inutile
Împodobeau cu toate fragilele-i splendori.
Delfina, la picioare, sorbindu-şi camarada,
Trăia extazul calmă, cu ochii ei fierbinţi,
O fiară viguroasă ce-şi priveghează prada
Pe care a-însemnat-o întâi în vârf de dinţi.
Splendoarea tare roabă-n genunchi splendorii slabe!
Superbă, ea triumful şi-l bea cu voluptăţi
Şi se-întindea spre dânsa, ’n afara-oricărei grabe,
Spre a-şi culege rodul unei prea dulci răsplăţi.
Ea căuta să afle în palida victímă
Ale plăcerii imnuri ce încă dorm puţin
Cât şi recunoştinţa imensă şi sublimă
Ce iese din pleoape ca un prelung suspin:
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„–Scump suflet, Ipolita, ce spui de-acestea toate?
Să nu oferi vreodată şi nici să nu răsfiri
Sub vântul ce-n asprimea-i să-ţi vestejească poate
Divina jertfă-a celor dintâi tăi trandafiri!
Sărutul meu uşor e ca seara fluturaşul
Ce mângâie imensul şi străveziul lac;
Bărbatul prin săruturi îşi spintecă făgaşul,
Ca plugurile care pământul îl desfac.
Iar ele peste tine vor trece ca o droagă
De cai ce sub copite cărarea nu-şi aleg...
Întoarce-ţi, Ipolită, spre mine faţa dragă,
Tu, jumătatea scumpă şi scumpul meu întreg,
Întoarce-ţi ochii, ceruri albastre şi cu stele!
Pentru-o privire numai, dumnezeiesc balsam,
O să-ţi dezvălui grabnic plăceri de taină grele
Şi-n somn te-oi da în leagăn pe-al visurilor ram!“
Săltând din cap, îi spune mai juna Ipolită:
„–Nu sunt deloc ingrată, regretul nu-l răsfăţ,
Delfina mea, dar sufăr şi sunt neliniştită
Ca după îmbuibarea unui nocturn ospăţ.
Se năpustesc în mine simţiri îngrozitoare,
Cohorte de fantome cu fumuriu contur,
Ce vor să mă abată spre drumuri mişcătoare
Pe care zări de sânge le-închid jur-împrejur.
Comis-am noi vreo faptă întrucâtva ciudată?
Explică-mi tulburarea ce nu pot să mi-o şterg:
Când îmi spui: „Scumpe înger“, tresar şi tremur toată
Şi totuşi simt spre tine cu gura cum alerg...
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Nu te uita la mine aşa, tu, minţii hrană
Şi sora mea aleasă ce o iubesc pe veci,
Chiar de mi-ai fi în cale, întinsă, o capcană
Şi-ar fi către pierzare încet să mă petreci!“
Delfina, scuturându-şi zguduitoarea coamă,
Pe-un trepied metalic, sub furii ce nu scad,
Cu ochi fatali răspunde şi voce de aramă:
„–Iubind, cine-îndrăzneşte să cugete la iad?
Blestem pentru vecie visarea inutilă
A celui ce, întâiul în neghiobia lui,
Gândi că poţi – enigmă eternă şi sterilă –
Lealul împreună cu dragostea să-l pui!
Cel care vrea să-îmbine, în sacră potrivire,
Apus cu auroră, caniculă cu frig,
Nu-şi va-încălzi vreodată la focul din iubire
Paralizia, trupul înţepenit cârlig!
Mergi, dacă vrei, să-ţi cauţi logodnic după voie,
Dă-i inima curată sărutului său crud
Şi roasă de regrete, în spaimă şi nevoie,
Ai să te-întorci cu sânii striviţi de un zălud,
Nu poţi sluji deodată la doi stăpâni, se ştie!“
Dar fata, revărsându-şi din piept tot chinul rău,
Strigă: „–Vai, simt cum creşte în inima pustie
Şi cum se cască hăul! Mi-e inima un hău,
Ce arde ca vulcanul când dă să se deschidă,
Profund ca vidul! Nimeni acestui monstru crunt,
Cu torţă-n mâini şi sete de rea Eumenidă,
Nu-i poate sta-împotrivă; eu nu pot să-l înfrunt.
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Perdeaua dintre mine şi lume fie-o stâncă!
Pogoare-se odihna pe truda ce m-a frânt!
Vreau să dispar cu totul în gura ta adâncă
Şi să găsesc la sânu-ţi răcoare de mormânt!“
– O, coborâţi alene, mizere decăzute,
Alunecaţi pe drumul infernului sever,
Acolo unde crime, în funduri nevăzute,
Sub şfichiul unui crivăţ ce n-a venit din cer,
Fierb toate într-un iureş cu urlet de furtună!
O, stoarceţi-vă, umbre nebune, orice vreri,
Turbarea ce vă-agită nu va putea să-apună!
Pedeapsa o să-şi aibă obârşia-n plăceri...
În veci n-o să vă intre măcar o rază-n peşteri!
Miasme-înfrigurate trec prin fisuri de zid,
Se-aprind ca o lanternă şi cu fiorii meşteri
Pătrund în trupul vostru cu duhul lor fetid.
Sterilitatea aspră-a plăcerii vă preface
Natura setei, pielea v-aspreşte-n fel şi fel,
Iar uraganul groaznic al desfătării face
Să bată-n vânturi carnea pe voi ca un drapel.
Departe de viaţă, pribege şi-n osândă,
Tot mergeţi prin pustiuri, lupi singuri ori strigoi;
O, suflete ce soarta-împliniţi în neorândă,
Fugind de infinitul ce stă ascuns în voi!
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CXVI
FEMEI DAMNATE

Cireadă gânditoare pe ţărm culcată, ele
Întorc priviri spre marea cu zare de cleştar,
Se caută cu glezna, iar mâinile fidele
Au o tristeţe dulce şi un fior amar.
Destăinuindu-şi totul cu inimi prietenoase,
Trec gureşe pâraie, boschete şi alei,
Silabisind iubirea prunciilor sfioase
Şi scrijelind cojiţa pe verzii copăcei.
Sau trec, surori domoale într-o plimbare gravă,
Pe lângă stânci călcate pe vremuri de strigoi,
Acolo unde Sfântul Anton văzu, o lavă
Pulsând cu ispitirea, sâni purpurii şi goi;
Când altele, sub raze de facle-n năruire,
În păgâneşti caverne cu gurile de hău,
Cer să le stingi pojarul scuturător de fire
Şi să le-adormi, o, Bachus, străvechi păreri de rău!
Iar altele, dosindu-şi sub lungi veşminte biciul,
Cu pelerine scurte alunecând pe bust,
Amestecă amarul din zbucium cu deliciul,
În nopţile sihastre şi-n negrul codru-august.
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O, monştri, o, fecioare, o, jertfe, o, satane,
Mari spirite naturii hulind adâncul rost,
Când numai chiu şi ţipăt, când numai lacrimi vane,
În infinit pioase visând un adăpost,
V-am urmărit în suflet cum aţi trecut de Lethe!
Spre voi, surori, şi mila şi dragostea le-îndrept,
Pentru durerea sumbră, pentru eterna sete
Şi-ale iubirii urne ce le-aţi umplut în piept!
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CXVII
CELE DOUĂ SURORI

Orgia şi cu Moartea sunt fete minunate:
Risipă de săruturi şi sănătoase tun,
Iar vintrele virgine sub zdrenţele-atârnate
Nu ştiu nici ce-i a naşte, nici zbuciumul străbun.
Poetului sinistru, crai care scăpătat e,
Fugind de-ai lui, cu iadul mai mult ducând trai bun,
Spelunca şi mormântul stau veşnic să-i arate
Un pat făr’ de regrete, la umbră de gorun.
Ţin, racla şi alcovul, blesteme sub pleoape
Şi rând pe rând, ca două prielnice surori,
Ne dau plăceri cumplite şi savuroase-orori.
Orgie, când murdarul tău braţ o să mă-îngroape?
Când altoi-vei, Moarte, rivală ei în nuri,
Noptatecii tăi cipreşi pe mirţii săi impuri?
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CXVIII
IZVORUL DE SÂNGE

Parc’aud uneori cum îmi curge, izvor,
Şi-mi suspină tot sângele-n ritm călător.
Îl ascult val de val cum, şiroaie, murmúră,
Dar mă pipăi în van să-i dau rănii de gură.
Când se-abate-n oraş, câmp închis şi sonor,
Piatra străzii o schimbă-n ostrov plutitor
Şi astâmpără setea în orice făptură,
Pretutindenea roşu vărsând în natură.
Am cerut nu o dată buimacului vin
Să-mi adoarmă o zi veghea groazei temute;
Vinul creşte vederea, auzul ascute!
În iubire-am râvnit al uitării somn lin;
Însă ea pentru mine-i salteaua de ace
Unde crudele fete pot bea cât le place!
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CXIX
ALEGORIE

E o femeie mândră, o frumuseţe tare,
Cu pletele bogate căzându-i în pahare.
Iubirea numai unghii, otrava de tripou
Îi pier pe piatra pielii şi n-au nici un ecou.
Sfidează Desfrânarea, de Moarte nici nu-i pasă:
Doi monştri ce ne-aţâţă şi-apoi ne trec prin coasă
Şi totuşi iau în seamă, în jocuri care rup,
Severa măreţie a dârzului ei trup.
Când merge e zeiţă, când şade e sultană
Şi crede în plăcere ca o mahomedană.
În braţele deschise ce sânii împlinesc,
Ea cheamă cu privirea tot neamul omenesc
Şi e încredinţată, ea, stearpă şi fecioară
Dar pentru mersul lumii atât de necesară,
Că-n trupuri frumuseţea este supremul dar
Uşor smulgând iertarea la orice fapt murdar.
Ea peste Purgatoriu şi Iad prea lesne trece
Şi când va fi să intre în neagra Noapte rece,
Se va uita la Moarte în ochi – un nou născut,
Ce ura şi părerea de rău n-a cunoscut.
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CXX
BEATRICEA

În nişte locuri arse şi fără de verdeaţă,
Cum într-o zi naturii mă tânguiam de viaţă,
Hălăduind în cuget asemeni unui val,
Pe inimă-ascuţindu-mi al gândului pumnal,
A coborât funebru, de creştet la o palmă,
Un nour de furtună umplând amiaza calmă
C-o turmă de diavoli stricaţi, iscoditori,
Asemeni cu piticii de cruzi şi bârfitori.
C-o rece nepăsare îndată mă priviră
Şi-aşa cum trecătorii de un nebun se miră,
S-au pus să chicotească în şoaptă, mărunţei,
Gesticulând, făcându-şi cu ochiul între ei:
„–Ia să privim în voie caricatura asta
Ce lui Hamlet imită purtarea şi năpasta:
Priviri nehotărâte şi părul fistichiu!
Nu te apucă mila să-l vezi pe-acest chefliu,
Caraghios, netrebnic, paiaţă în vacanţă
Ce, dacă-şi zice rolul c-un pic de eleganţă,
Ar vrea să-l ia în seamă, cântând durerea lui,
Pâraie, flori şi greieri şi vulturii haihui,
Iar nouă, autorii atâtor vechi butade,
Să ne recite-n public, urlând, aşa tirade !?“
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Aş fi putut (mândria-mi, ce-întrece munţii goi,
Înfruntă nori şi-n tartar drăcescul tărăboi),
Privirea-mi suverană de ei să nu se-ocupe,
De nu vedeam în capul neruşinatei trupe,
– Cum nu te clatini, soare, de crima ce o vezi! –
Regina mea din suflet, cu ochii de zăpezi,
Râzând cu ei alături de groaznica-mi durere
Şi dându-le-n răstimpuri murdara-i mângâiere.
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CXXI
METAMORFOZELE VAMPIRULUI

Se zvârcolea femeia cu gura ei de sânge,
Ca pe cărbuni un şarpe ce rotocol se frânge
Şi, frământându-şi sânii pe fierul din corset,
Rosti cuvinte pline de-al moscului buchet:
„ – Am buze rourate şi-n pat, cu-a mea ştiinţă,
Adorm cea mai străveche şi tare conştiinţă.
Sting orice plâns pe sânii triumfători, nurlii,
Bătrânii râd în juru-mi cu lacrimi de copii,
Iar pentru cel ce-mi vede plăcuta goliciune,
Ţin loc de cer şi soare, ţin locul albei lune!
Aşa-s de pricepută şi doctă în plăceri,
Cînd strâng bărbatu-n braţe şi-l pierd în mângâieri,
Sau când îmi reazăm bustul de gura ce mă gustă,
Timidă şi stricată, plăpândă şi robustă,
Că pe această plină de bucurii saltea,
Şi îngerii s-ar pierde după făptura mea!“
Când îmi supsese-n fine şi măduva din oase
Şi m-am întors spre dânsa cu gesturi languroase
Să-i dau o sărutare, văzui un burduhoi,
În locul ei, cu zemuri cleioase şi puroi!
Închis-am iute ochii înfiorat de spaimă,
Dar, deschizându-i iarăşi, văzui cum se îngaimă
În locul unui mândru şi zdravăn manechin
Ce tocmai îmi păruse de sângele supt plin,
Un rest de oseminte ce tremurat se mişcă,
Dând scrâşnetul ce-l scoate, stridentă, o morişcă,
Sau firma ce atârnă sub o vergea de fier,
Bălăngănind-o vântul în nopţile cu ger.
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CXXII
O CĂLĂTORIE ÎN CYTERA

Zburdând printre odgoane întinse de catarg,
Înaripatu-mi suflet nu contenea să zboare;
Corabia, un înger beat de senin şi soare,
Sub cerul fără nouri, aluneca în larg.
Ce insulă-i aceasta atât de-întunecată?
— Cytera, ni se spune, cântată-i faima ei,
Un Eldorado, visul bătrânilor holtei,
Dar după cât se vede o ţárină uscată.
Ostrov de dulce taină şi-aprinse tresăriri!
A Venerei antice serafică fantomă
Deasupra mării tale, plutind ca o aromă,
În spirite ne toarnă amor şi lânceziri.
—

O, insulă a florii şi-a mirţilor în brâie,
Slăvită totdeauna de neamuri, unde curg
Suspinele iubirii slăvite, ca-n amurg
Pe trandafiri, în valuri, mireasma de tămâie
Ori gânguritul veşnic al unui porumbel!
— Dar un deşert sub ţipăt tăios era Cytera,
Pietroasă şi pustie cum este cariera...
Un lucru straniu, totuşi, întrezării în el!
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Dar nu un templu-n umbră de firave boschete,
Cu tânără vestală-n altar de trandafiri,
Ce-şi lasă voalu-n seama subtililor zefiri
Şi inima-n tortura văpăilor secrete;
Ci, când s-atingem coasta pietroasă, tulburând
Cu pânzele umflate şi albe păsăretul,
Un chiparos funebru se desluşi cu-încetul:
Crăcana triplă-a unei spânzurători de rând.
Mari păsări răpitoare se repezeau să lupte
Cu carnea cam trecută a unui spânzurat,
Nebune înfingându-şi un lacom clonţ spurcat,
Râvnind din toată prada în sânge să se-înfrupte.
Găvane erau ochii; din burtă, un borhót,
Îi atârnau de-a valma, curgând pe coapsă, maţe,
Se repezeau călăii să rupă şi să-înhaţe
Şi se-înecau de poftă vrând să golească tot.
Potăi jinduitoare schelălăiau sub pradă,
Adulmecau nebune cu boturile-n sus;
Mai mare, una-n mijloc se agita nespus,
Gealat ce-i place-n preajmă supuşii să şi-i vadă.
Cyterian, copile crescut sub cerul sfânt,
Tu sufereai cuminte insultele acele,
În ispăşirea unor credinţi, păcate grele
Ce nu-ţi dau voie astăzi să ai şi tu mormânt.
O, spânzurat ridicul, a mea-i durerea-ţi toată!
Simt şi-azi cum se înalţă, în minte când te văd,
Spre gât un val de fiere bufnind ca un prăpăd
Al vechii suferinţe de tine tulburată...
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În faţa ta, biet diavol plin de-amintiri fierbinţi,
Simţit-am orice pliscuri şi orice fel de gheare,
De corbi câinoşi, pantere lipsite de-îndurare,
Ce-odinioară carnea râvneau să-mi rupă-n dinţi.
Era albastră marea şi bolta străvezie,
Dar pentru mine totul de-atunci, vai, a rămas
Întunecat în sânge, iar peste suflet tras
Un giulgiu ce este însăşi această-alegorie.
Atât găsii, Zeiţă, la ţărmul tău venust:
Un spânzurat în care îmi regăsesc simbolul...
– Ah, Doamne, dă-mi puterea, curajul şi controlul
De a-mi privi şi suflet şi trup fără dezgust!
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CXXIII
AMORUL ŞI ŢEASTA
VECHI CUL-DE-LAMPE
Pe-a omenirii albă ţeastă
Eros cocoţat
Trimite din înalta creastă
Râs neruşinat
Şi umflă bule în neştire
Ce urcă în cer,
Spre-a-şi da cu aştrii întâlnire
În fund de eter.
Gingaşă, sclipind urcă bula
Şi crapă scuipând
Tot sufletul ei, molecula
De soare plăpând.
Aud cum se tânguie ţeasta,
La orice mărgea:
„ – O, când va sfârşi joaca asta,
Ridiculă, rea?
Căci toată risipa-ţi din gură,
Baloanele-n grup,
Mi-s gând, ucigaşă făptură,
Şi sânge şi trup! “
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CXXIV
LEPĂDAREA SFÂNTULUI PETRU

Dar Dumnezeu ce face cu valul de-anateme
Ce zilnic se înalţă spre îngerescul cin?
Tiran sătul de carne şi plictisit de vin,
Adoarme-n zvonul dulce al cruntelor blesteme.
O simfonie care îmbată îndestul
E plânsul ce-l înalţă martirii în supliciu;
Deşi-i plătit în sânge acest cumplit deliciu,
De sânge cerul încă nici astăzi nu-i sătul!
– Crist, adă-ţi de Grădina Măslinilor aminte !
Candid îngenunchiaseşi în faţa slavei Lui,
Iar El râdea în ceruri la fiecare cui
Ce-l împlântau călăii în podul palmei sfinte,
Când ai văzut cum scuipă-n dumnezeirea Ta
A pazei şi-a cabalei neruşinată pleavă
Şi ai simţit cum intră a spinilor otravă
În fruntea după care o-întreagă lume sta,
Când braţelor întinse le şi sunase ora
Să le întindă trupul îngrozitor de greu
Şi-aveai sudori şi sânge pe-obrazul marmoreu
Şi ai fost pus drept ţintă în faţa tuturora,
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Îţi aminteai de ziua cu-atâtea străluciri
Când lumea crengi în cale se-înghesuia să-ţi culce
Şi te-îndreptai, călare pe-o măgăriţă dulce,
Spre-a trece-n faptă spusa străvechii proorociri,
Când, visător şi vajnic, lăsând acele uliţi,
Neguţătorii josnici supusu-i-ai sub bici
Jur-împrejur şi fost-ai stăpân, în fine? Nici
Regretul nu te-împunse-înaintea crudei suliţi?
Desigur, eu pleca-voi deplin satisfăcut
Din lumea-n care fapta e pentru vis tăgadă;
Să scot eu primul spada şi să dispar prin spadă !
S-a lepădat şi Petru de Crist... Bine-a făcut!
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CXXV
ABEL ŞI CAIN
I
Neam din Abel, bea şi mănâncă;
Ţie-ţi surâde Dumnezeu.
Neam din Cain, prin tină-adâncă
Târăşte-te şi mori cu greu.
Neam din Abel, jertfindu-ţi cinul,
Pe serafimi i-ai măgulit!
Neam din Cain, când oare chinul
Îţi va ajunge la sfârşit?
Neam din Abel, sporeşti în târlă
Şi-n staul, holdelor stăpân;
Neam din Cain, în burtă-ţi urlă
Un câine slab, lihnit, bătrân.
Neam din Abel, te încălzească
Străvechiul foc patriarhal;
Neam din Cain, spre tine cască
O grotă rece, biet şacal!
Neam din Abel, iubeşti, laşi viţă,
Iar aurul îţi face prunci.
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Neam din Cain, piept sub arşiţă,
În pofte mari să nu te-arunci.
Neam din Abel, mâncând pe vrute,
Creşti ca păduchii verzi pe ram.
Neam din Cain, pe căi pierdute
Îţi târâi strâmtoratul neam.

II
Abel, sub fumegare, solul
De stârvu-ţi gras va fi pătruns!
Lucrarea ta, Cain, şi rolul
Nu-s făptuite îndeajuns;
Abel, roşesc de-aşa ispravă:
O ţeapă frânge fierul greu!
Neam din Cain, te urcă-n slavă
Şi zvârle-L jos pe Dumnezeu!
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CXXVI
LITANIILE SATANEI

Tu, cel lipsit de slavă, cel mai frumos din îngeri
Şi cel mai doct, zeu care cunoşti numai înfrângeri,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
O, Prinţ al exilării, lovit de toţi ceilalţi,
Ce, biruit, mai mândru de-a pururi te înalţi,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce ştii tot, tu, rege în grotele sihastre,
Vraci prietenos al spaimei din sufletele noastre,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce chiar şi leproşii, căzuţii suferinzi
Din dragoste cu gustul de raiuri îi deprinzi,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce unit cu Moartea, amantă neînfrântă,
Ai zămislit Speranţa, nebuna ce ne-încântă,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce în ochii jertfei înalţi un calm izvod
Prin care-acesta-înfruntă mulţimi sub eşafod,
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Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce cunoşti râvnite ţinuturi nepătrunse
În care-şi ţine Domnul comorile ascunse,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce vezi clar sub ţărnă adâncul arsenal
În care doarme-o lume de preţios metal,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce ascunzi cu mâna prăpăstii fioroase
Lunatecului noaptea orbecăind pe case,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, care, magic, osul în trup îl înmlădii
Când calul calcă noaptea pe beţivani târzii,
Satan îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce spre uşurarea durerii, păcătoasa,
Ne-ai învăţat isprava silitrei cu pucioasa,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, ce – subtil complice – pui semnu-ţi curios
Pe-o ticăloasă frunte de Cresus nemilos,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Tu, care-n pieptul fetei, zvâcnind sub inocenţe,
Laşi cultul pentru rană şi dragostea de zdrenţe,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
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Lumină în invenţii şi în surghiun toiag,
La cei ce-aşteaptă ştreangul, duhovnicul din prag,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Nou tată-al celor care, în neagra Lui mânie,
Prin raiul lor terestru vrea Domnul să nu-i ştie,
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
RUGĂ
Satana, ave! Slavă îţi urc spre înălţimi
De cer, unde-ai fost rege şi jos în adâncimi
De tartar, unde-ţi depeni visarea în tăcere!
Sub Pomul Cunoştinţei, ia-mi sufletul şi-n sfere
De crengi, ca într-un templu, să se-odihnească lin,
Cu fruntea ta alături, spre care ramuri vin!
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CXXVII
MOARTEA AMANŢILOR

Vom avea divanuri cu miresme fine,
Paturi somptuoase largi ca un mormânt
Şi pe etajere vor sta flori străine,
Pentru noi deschise sub un cer mai sfânt.
Inimile noastre, două flăcări line,
Arde-vor cu sete până la pământ,
Răsfrângând în spirit gemene lumine,
Ca-n oglinzi ce pururi înfrăţite sunt.
Într-o seară sacră, roză şi albastră,
Ca suspinul pentru despărţirea noastră,
Vom schimba un fulger unic între noi;
Mai târziu, un înger va zvârli-într-o parte
Uşile şi vesel va trezi apoi,
În oglinzi cernite flăcările moarte.

https://biblioteca-digitala.ro

225

226

CHARLES BAUDELAIRE

CXXVIII
MOARTEA SĂRACILOR

Ah, Moartea ne mângâie şi-încurajează traiul!
E singura speranţă şi e vieţii scop,
Un elixir ce-îmbată şi ne arată raiul,
Puterea ce îndeamnă să mai trăieşti un strop;
E, prin furtuni şi viscol ce spulberă cu vaiul,
Lumina ce răsare-n zări negre de potop,
Odaia ce-ţi dă patul, mâncarea, soba, ceaiul,
Ca la un han celebru ori mare filantrop;
E îngerul ce-n mâna-i magnetică deţine
Deopotrivă somnul şi visele divine
Şi-aşterne patul celor lipsiţi de-orice şi goi;
E gloria cerească, hambarul sfânt, în fine
E patria străveche cu pungi de-a pururi pline,
Porticul ce deschide cu dragoste bolţi noi!
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CXXIX
MOARTEA ARTIŞTILOR

Cât scutura-vom oare voioşii clopoţei,
Pupându-ţi fruntea-îngustă şi rea, caricatură?
Ca să atingem scopul de-o mistică natură,
Răspunde-ne: din tolbă câte săgeţi mai vrei?
Noi sufletul vom pierde-n urzeli de funigei
Şi vom toci nu numai o singură armură,
Ca să privim în faţă măreaţa Creatură
În crâncen chin râvnită, demn de prestigiul ei!
Nu-şi văd o viaţă unii Modelul! În orgoliu,
Aceşti destoinici sculptori, arşi de-un afront nedrept,
Ce, osândiţi, cu pumnii se bat în cap şi-n piept,
Au doar un vis, nostalgic şi straniu Capitoliu,
Ca Moartea, noul soare biruitor urcând,
Să le deschidă floarea pe care-o poartă-n gând!
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CXXX
SFÂRŞITUL ZILEI

Sub lumina amurgului pală,
Aleargă, sare-n deşănţări,
Viaţa, strigând fără sfială,
În vreme ce noaptea în zări,
Urcându-se voluptuos, cu încetul
Ruşinea chiar a potolit
Şi însăşi foamea, iară Poetul
Îşi poate spune: „În sfârşit!
Şi spirit şi trudite vertebre
Cer liniştea patului cald;
Cu inima-n plăsmuiri funebre,
Vreau să mă culc şi să mă scald,
De-a dura-n vastul vostru fald,
O, dragi, răcoritoare tenebre!“
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CXXXI
VISUL UNUI CURIOS
Lui F. N.
Cunoşti şi tu ca mine plăceri chinuitoare
Şi-i faci şi tu să spună pe mulţi: „Ce om ciudat!“
– Muream. Un rău aparte în firea-mi iubitoare
Făcea un dor cu groază să-l simt amestecat.
Teroare şi speranţă, dar nerăzvrătitoare.
Cu cât scădea-n clepsidră nisipul destinat,
Cu-atât tortura aspră-mi părea şi-îmbietoare,
Smuls lumilor cu care fusesem învăţat.
Eram cum e copilul ce, dornic de spectacol,
Cortina o urăşte ca pe-orişice obstacol...
În fine, adevărul îmi apăru, despot:
Murisem fără ştire şi zorile cununa
Şi-o destrămau cumplite. –Dar cum? Atâta-i tot?
Cortina se-înălţase. Eu aşteptam întruna.
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CXXXI
CĂLĂTORIA
Lui Maxime du Camp
I
Pentru copilul care iubeşte hărţi şi stampe,
Egal e universul cu vastul lui avânt.
O, cât de mare-i lumea-n bătaia unei lampe!
În ochii amintirii ce mic e-acest pământ!
Şi într-o zi ne ducem cu mintea-înflăcărată,
Cu sufletul de pizmă şi de dorinţi muncit,
Înaintând pe-a mării întindere ritmată,
Cu nesfârşirea noastră pe-al mărilor sfârşit:
De cuibul casei unii, iar alţii vor să scape
De patrii ticăloase şi câţiva dintre ei,
Magi fermecaţi de Circe, se prăbuşesc în ape
Din cruzii ochi ai unor tiranice femei.
De teamă să nu fie schimbaţi în dobitoace,
Se-îmbată de lumină şi cer incendiat,
Iar gheaţa care-i muşcă şi soarele ce-i coace
Şterg semnul ce pe faţă sărutul l-a lăsat.
Adevărat e însă – piept liber – călătorul
Ce pleacă doar din dorul de a pleca la drum:
Deodată zice: „Haidem!“, ursita-i umflă zborul,
Nu-şi pune întrebarea nicicând de ce şi cum,
Cei ce-n dorinţi cu norii îşi au asemănare,
Visând, cum se visează cu tunul un recrut,
Străina voluptate, enormă, schimbătoare
Al cărei nume mintea nicicând nu l-a ştiut!

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

II
Noi imităm – ce groaznic ! – o minge, o sfârlează
În vals fără oprire, în salturi până-n nori,
Iar Curiozitatea ce somnul ni-l veghează
Ne zbuciumă, crud înger ce biciuieşte sori.
Ce straniu-şi schimbă ţelul destinul şi-a lui vrere!
El poate fi oriunde cât timp nu-i nicăiri!
Cu el aleargă Omul neobosind să spere,
Ca un nebun spre tihnă, mânat de năluciri!
Icaria-i râvnită de-a sufletului navă;
„Deschide ochii!“ strigă pe punte-un glas brutal.
Smintit, se-aprinde altul şi strigă până-n slavă:
„Iubiri... Noroc... Mărire!“ O, iad! Sunt stânci sub val!
O insulă de-apare, cel de la pază crede
C-ar fi un Eldorado ce soarta-i hărăzi;
Orgia-închipuirii gonind spre-acolo vede
O simplă stâncă stearpă în limpezi zori de zi.
O, bietul om ce-aleargă spre ţărmii lui himerici!
Să ferecăm în lanţuri beţivul marinar
Şi să-l zvârlim în mare că, născocind Americi,
Cu visul lui ne face abisul mai amar?
Aşa-i şi vagabondul ce prin noroi răzbate:
Cu nasu-n vânt visează doar raiuri sub polei
Şi Capua îşi află, sub zodii fermecate,
Oriunde un opaiţ palpită în bordei.
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III
Bizari drumeţi ai lumii! Ce nobile istorii
Citim în ochii voştri cu adâncimi de cer!
Deschideţi-ne scrinul bogatelor memorii,
Bijuterii făcute din aştri şi eter!
Să mai plutim şi fără de aburi şi vântrele!
Îndepărtaţi plictisul din noi şi, ca pe mări,
În sufletele-întinse asemeni unei vele,
Suflaţi-ne-amintirea şi rama ei de zări.
Ce aţi văzut acolo?
IV
„Văzut-am mii de astre,
Oceane în talazuri, nisipul nesfârşit
Şi-oricât neprevăzutul ne-a scos în drum dezastre,
Ca şi aici, acolo ades ne-am plictisit.
Pe marea violetă trecând, măreţul soare,
Cetăţile măreţe primind apusul lin
Ne aprindeau în suflet nelinişti arzătoare
De a ne pierde-n cerul de ispitire plin.
Cetăţile în care domneşte-îndestularea,
Priveliştile vaste din zări nu ne-au atras
Ca nourii pe care-i preface întâmplarea...
Şi griji ne-a dat dorinţa la fiecare pas.
– Plăcerea împlinită dorinţei dă tărie.
Copac bătrân, dorinţă, tragi seva din plăceri
Şi-n timp ce coaja creşte mai aspră, cu o mie
De ramuri, cauţi cerul şi mai aproape-l ceri!
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Vei creşte decât ciprul spre boltă mai vivace
Întotdeauna? –Totuşi, cu grijă v-am cules
Crochiuri pentru-albumul de-aşa ceva vorace,
Fraţi ce gândiţi că totul în depărtări e-ales !
Am salutat în cale divinităţi cu trompă
Şi tronuri ce scânteie în perle de rajah,
Palate ce-n migală se fac şi-a căror pompă
Ar speria bancherii înspăimântaţi de crah;
Veşminte sclipitoare ce sufletul îmbată,
Femei ce-şi pun vopsele pe unghii şi pe dinţi,
Jongleri savanţi ce şerpii mângâie şi-i desfată.“
V
Apoi, apoi, ce încă?
VI
„O, puerile minţi!
Cel mai de seamă lucru să-l spunem... Aşadară,
Văzut-am pretutindeni, chiar când n-am cercetat,
Din capăt până-n capăt urmând fatala scară,
Plictisitoarea scenă a vechiului păcat:
Femeia, sclavă proastă, abjectă, încrezută,
Fără umor şi silă iubindu-se egal,
Bărbatul, lacom despot, destrăbălat şi brută,
El însuşi sclav al sclavei, mocirlă în canal;
Călăul ce rânjeşte, martirul care plânge,
Otrăvile puterii ce în tirani se-aprind,
Serbarea parfumată în aburul de sânge;
Văzut-am şi popoare gârbaciul îndrăgind,
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Religii ca a noastră râvnind la cer să suie,
Sfinţenia ce află, uitând orice năduf,
O nouă voluptate în păr ţepos şi-n cuie,
Cum gingaşii o află în aşternut de puf;
De propriu-i geniu beată, flecara omenire,
Lui Dumnezeu strigându-I, într-un acces suprem,
Cu zvârcoliri de moarte şi-aceeaşi în smintire:
„Stăpâne, seamăn mie, de-a pururi te blestem!“
Amanţii Nebuniei, în ei c-un strop de geniu,
Fugind din turma prinsă în ţarcuri de Destin,
Ce se refugiază-ntr-al opiului domeniu!
– Aşa arată veşnic al Terrei buletin.“
VII
E-amar să afli ceea ce drumul ne învaţă!
Îngusta lume, aceeaşi prin vreme, hotărât,
Răsfrânge chipul nostru şi ni-l arată-n faţă:
O oază de oroare-n pustiul de urât!
Să pleci? Să stai e bine? Rămâi de poţi rămâne,
De trebuieşte, pleacă! Aleargă câte-un ins,
Dar se pitesc mulţi alţii, ca Timpul, ce stăpân e
Pe toate, să-l înşele! Iar unii dinadins,
Aşa cum e Iudeul rătăcitor prin lume,
Lor nici corăbii repezi, nici trenuri nu le-ajung
De-acest infam să fugă, iar alţii care-anume
Nu se clintesc de-acasă şi totuşi îl străpung.
Când ne va pune talpa, în fine, pe spinare,
Striga-vom: Înainte! speranţei dând avânt,
Ca-n vremea când spre China călătoream pe mare
Cu ochii ficşi în larguri şi pletele în vânt,
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Ne-om îmbarca pe marea întinselor Tenebre,
Cu inima voioasă de tânăr călător.
Nu auziţi cum glasuri vrăjite şi funebre
Ne cântă: „Vină-aicea cei ce să guste vor
Din parfumatul Lotus ! La noi în crengi se-anină
Acele fructe sacre pe care le-aţi râvnit;
Veniţi să vă îmbete cu vraja ei străină
După-amiaza asta ce n-are-n veci sfârşit !“
Desigur, au fost stafii, le-am cunoscut vorbirea;
Pilazii ne-întind braţe de-acolo, ram de ram.
„Înoată spre Electra să-ţi răcoreşti simţirea!“
Ne spune cea ai cărei genunchi îi sărutam.
VIII
O, Moarte, căpitane, e timpul de plecare!
Sus ancora! Aicea e un plictis hain!
Asemeni cu cerneala or fi pământ şi mare,
Dar sufletul pe care ni-l ştii de raze-i plin!
Spre-a ne-întări, otrava-ţi în suflete ne-o lasă!
Ne arde-un gând cu forţă şi vrere de erou!
Să-ţi măsurăm abisul! Infern sau Rai, ce-mi pasă?
Brăzdând Necunoscutul să dăm de ceva nou!
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LUI THÉODORE DE BANVILLE
1842
Aţi prins de păr Zeiţa c-o mână-aşa uşoară,
Că de vedea, crai tânăr, pe veci aţi fi pierdut
Şi mândra nepăsare şi tonul reţinut,
Nepotrivit cu cine iubita şi-o doboară.
Cu ochi în care arde-al precocităţii jar,
Ne-aţi arătat ştiinţa de arhitect cu fală
În plăsmuiri a căror corectă îndrăzneală
Dezvăluie-n voi omul matur şi plin de har.
Ne sângerează porii, poete, nu-i o taină;
Din întâmplare oare centauresca haină,
Ce preschimba-n râu sumbru al venei vânăt sul,
Era de trei ori dată prin balele subtile
Din botu-acelor crude şi groaznice reptile
Pe care, încă-n leagăn, le sugruma Hercul?
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VERSURI PENTRU PORTRETUL
LUI HONORÉ DAUMIER
Cel desenat aici de-a dreptul,
Subtil în câmpul artei noi,
Ne-învaţă să râdem de noi;
El, cititoru-i înţeleptul.
Satiric şi zeflemitor,
Cu energia care-l scurmă
Pictează Răul şi-a lui urmă,
Deci, este bun şi simţitor.
Nu-i râsul său ca strâmba faţă
A lui Mefisto ori Melmoth
De sub al lui Alecto ciot
În flăcări, însă ne îngheaţă.
În râsul lor, vai, te arăţi
Tu, şarjă-a veseliei dură!
Al lui – lumină şi căldură,
Un semn al marii bunătăţi!
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RUGA UNUI PĂGÂN

Ah, nu slăbi-n văpăi, te-abate
În piept, spre a mi-l dezmorţi,
Tu, chin în suflet, Voluptate!
Diva, supplicem exaudi !
Zeiţă-n aer răspândită,
Lumina mea din subteran,
Ascultă-o inimă trudită
Ce-ţi urcă imnul suveran!
Regină să te recunoască!
Ia grabnic a sirenei mască
Din dulce carne şi velur,
Ori varsă-mi somnul tău cel dur
În vinul vag şi sfânt, stafie,
Tu, Voluptate-n veci mlădie!

https://biblioteca-digitala.ro

243

244

CHARLES BAUDELAIRE

CAPACUL

Oriunde-ar fi să meargă, pe mare ori câmpie,
În ţări învăpăiate ori ţări cu soare pal,
Crai mândru din Cytera ori lui Isus făclie,
Biet cerşetor noptatec ori Cresus triumfal,
La ţară, în oraşe, hoinar, legat de glie,
Cu mintea cum e briciul ori moale ca un şal,
Oriunde omul simte cum taina îl sfâşíe,
Încât priveşte cerul c-un tremur sideral.
Sus, Cerul! Funerară şi sufocantă scufă,
Plafon, numai sclipire, de operă, chiar bufă,
Cu histrioni ce calcă pe-însângeraţi martiri.
Ermiţilor speranţă, stricaţilor acerbe
Torturi! Ah, Cerul, negru capac sub care fierbe
Abia simţitul forfot al vastei Omeniri!
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NEPREVĂZUTUL

Văzând că tatăl intră-n finalul episod
Şi buzele i-s albe, şi-a zis căzând pe gânduri
El, Harpagon, feciorul: „Prin câte-avem în pod,
Găsi-vom noi trei-patru scânduri?“
Murmúră Celimena: „Ah, sufletul mi-e bun
Şi Dumnezeu, fireşte, că m-a făcut frumoasă.“
– Ea, inimă?! O şuncă învârtoşată tun,
Din flacăra eternă scoasă!
Un gazetar în fumuri, crezând că-i torţă-n vânt,
Către-un sărac grăieşte, el, înceţoşătorul:
„Ei, unde-i Demiurgul Splendorii pe pământ,
Slăvitul tău, Mântuitorul?“
Mai mult decât pe-oricine, cunosc un voluptos
Ce zi şi noapte cască, se caină şi imploră
Şi zice nătărăul pe veci neputincios:
„Vreau să fiu pur, dar într-o oră!“
La rându-i, orologiul: „Dă osânditu-n pârg;
În van previn – şopteşte – făptura lui infectă.
Fragil şi surd e omul şi orb, zid unde-n sârg
Ascunsă ronţăie-o insectă!“
Apoi, apare Unul, hulit mai abitir,
Zeflemitor şi mândru cu cele ce-s integre:
„Voi mi-aţi gustat cu toţii – ne spune – din potir,
La hazul Liturghiei negre!
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Voi mi-aţi făcut un templu în pieptul plângător
Şi mi-aţi pupat în taină toţi bucile murdare!
Aflaţi că sunt Satana cu râs biruitor,
Ca lumea de urât şi mare!
Cum aţi putut voi crede, făţarnici uluiţi,
Că păcăliţi stăpânul, scăzându-i măreţia,
Şi că răsplată dublă firesc e să primiţi:
Şi rai în cer şi bogăţia?
Se cade ca vânatul, celui cu arma, iarăşi,
Să-i răsplătească pânda c-a stat prin tihării.
Am să vă trec desişuri de nepătruns, tovarăşi
Ai tristei mele bucurii,
Prin ţarini afânate, prin cel mai tare loc
Şi prin cenuşa voastră-n grămezile-i domoale,
Într-un palat cât mine de vast, un singur bloc,
Şi care nu-i de piatră moale,
Căci e făcut din largul Păcat universal
Şi-n el îmi stă orgoliul, mărirea, suferinţa!“
– În timpu-acesta-n creştet de boltă, triumfal,
Un înger sună biruinţa
A celor care-n inimi spun: „Slavă, sfinte bici,
Părinte, o, durerea să fie preamărită!
Nu jucării în mâna-Ţi ni-s sufletele mici:
Ştiinţa Ta e nesfârşită.“
Iar trâmbiţa e-atâta de dulce-n sonul ei
În serile acestui cules de vie sfântă,
Că-n grabă cu extazul pătrunde pe toţi cei
A căror laudă o cântă.
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EXAMENUL
DE LA MIEZUL NOPŢII

Pendula, iată, a bătut
De miezul nopţii şi întreabă,
Cu ironie, cam ce treabă
Pe-întinsul zilei am făcut:
Noi, astăzi, vineri, treisprezece,
Fatidic număr, toţi am dus
Trai de eretic, nesupus,
Deşi ştim tot ce se petrece.
L-am ponegrit chiar pe Hristos,
El singur printre zei divinul,
Ca paraziţii la festinul
Vreunui Cresus monstruos.
Vrând voia bestiei a-i face,
Am înjosit – căci noi slujim
Toţi Diavolului – ce iubim
Şi-am linguşit ce ne displace.
Am insultat, servil călău,
Firavul rob în sărăcie,
Slăvind enorma Neghiobie
Şi fruntea ei de taur rău;
Materiei stupide straiul
I l-am tocit în sărutări,
Dând ample binecuvântări
Luminii ce-o dă putregaiul.
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În fine, pentru a-îneca
Delirul nostru-n ameţeală,
Noi, Lirei preoţi plini de fală,
Meniţi de sus a arăta
Beţia faptelor funebre,
Băum, mâncarăm fără rost!...
– Suflaţi în lămpi, în tot ce-a fost
Şi să ne-ascundem în tenebre!
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MADRIGAL TRIST
I
Eşti înţeleaptă, dar ce-mi pasă?
Splendidă şi tristă să fii!
Prin lacrimi eşti şi mai frumoasă,
Ca valea prin apa spumoasă;
Sub ploaie sunt florile vii.
Te-ador mai mult când orice rază
Din fruntea ta a dispărut,
Când pieptul se-îneacă în groază
Şi nori pe viaţa ta se-aşează,
Venind infernali din trecut.
Te-ador când în priviri se-abate
O apă, sânge din afund,
Când te adorm pe legănate,
Dar spaima crudă te răzbate:
Un horcăit de muribund.
Vă sorb, o, voluptăţi divine,
Imn din adâncul delicios,
Voi, ale inimii suspine!
Se luminează pieptu-n tine
Când perle scapă ochii jos.
II
Eu ştiu că inima ţi-e plină
De vechi iubiri ce te-au rănit,
Un fier încins vărsând lumină,
Şi că în piept te învenínă
Un pic mândria de-osândit.
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Dar până când drăceşti cascade
Nu vei visa şi-un negru cer
Şi în coşmarul ce nu scade
Otrăvuri groaznice şi spade,
Pucioasă, pulbere şi fier,
Şi nu vei trece uşi cu teamă,
Prinzând năpastei tristul gust,
Zbătându-te când ora cheamă
Şi nu te-o strânge-n chingi de-aramă
Irezistibilul Dezgust,
Nu vei putea, regină sclavă,
Ce-n groază mă iubeşti mereu,
În spaima nopţilor bolnavă,
Să-mi strigi, puternică şi gravă:
„Egală-ţi sunt, o, Rege-al meu!“
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CEL CE PREVINE

Tot omul demn de soarta sa
În el un Şarpe galben ţine,
Ce, întronat în suflet bine,
Răspunde: „Nu !“ la orice „Da !“
Scufundă-te-n privirea fixă
De Satiresă ori de Nixă,
Spun Dinţii: „Caută-ţi de trebi! “
Pui pomi sau zămisleşti copii,
Sculptezi în stânci, faci poezii.
Spun Dinţii: „Mâini trăieşti, nu-întrebi? “
Nu sunt nădejdi, nu-i încercare
O clipă-n omul trecător,
Ca Şarpele respingător
Să-l ierte de înştiinţare.
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UNEI MALABAREZE

Piciorul e ca mâna de fin. La coapsa nudă,
Cea mai frumoasă albă ar tresări de ciudă.
Mai negri decât pielea ţi-s ochii de velur;
Îngândurat, artistul ţi-adoră sânul pur.
În ţara ta albastră şi caldă-n orice clipă,
Iei seama ca să aibă stăpânul foc în pipă,
Arome-n şipuri, apă de la izvor să-i cari
Şi să alungi departe de pat, de sunt, ţânţari,
Iar în platan când sună un vânt de dimineaţă,
Iei ananas, banane de la tarabe-n piaţă.
Desculţă, toată ziua alergi şi fredonezi
Vechi arii azi uitate de mulţi malabarezi,
Iar când coboară seara în mantă purpurie,
Te culci pe-o rogojină şi repede te-îmbie
În visul tău dulci jocuri de colibri roind,
Ca tine graţioase, ca tine înflorind.
De ce, copil ferice, vrei să cunoşti tu Franţa,
În care-i chinul aprig şi palidă speranţa
Şi, dându-te în mâna matrozilor străini,
Să-ţi laşi pe ţărm, în urmă, iubiţii tamarini?
Tu, care-anini pe umeri plăpânde museline,
În viscole şi grindini, să tremuri, se cuvine?
Vei plânge după traiul tău dulce şi leal
Când, sub neîndurarea corsetului brutal,
Va trebui merindea s-o cauţi prin noroaie
Şi farmecul tău straniu să-l vinzi pentru-o leţcaie,
Apoi, cu ochi nostalgici, rupând murdare ceţi,
Să cauţi palmierii absenţi şi să-i regreţi!
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VOCEA

Mă rezemam, în leagăn, de-o bibliotecă plină,
Un Babel sumbru: snoavă, roman şi tom savant,
Cenuşa latinească şi pulberea elină
Se-amestecau. Crescusem cam cât un foliant.
O voce-înşelătoare-mi zicea: „E-o prăjitură
Imensă şi plăcută Pământul şi eu pot
Să-ţi dau o poftă care să-i fie pe măsură
Şi-abia atunci plăcerea-ţi s-o prelungi de tot“.
Iar alta: „Vino! Vino cu visu-n pribegie,
Să trecem de posibil, să trecem de ştiut! “
Şi susura ca vântul pe prunduri când adie,
Scâncind, un spectru nu ştiu de unde apărut,
Ce mângâie urechea şi totuşi o-înspăimântă.
Eu i-am răspuns în grabă: „Da, glas îmbătător!“
De-atunci există rana şi soarta-mi neînfrântă.
Dar dincolo de-al vieţii acesteia decor,
Şi-al vastei existenţe, în forfota genunii,
Cu ochii cei mai limpezi eu unice lumi văd
Şi, în extazu-mi, jertfă sunt a clarviziunii
Şi târâi de călcâie al şerpilor prăpăd.
De-atunci eu, ca proorocii, ador plin de tandreţe
Oceanul şi deşertul, ce ştim că n-au hotar,
La-înmormântări sunt vesel şi trist sunt la ospeţe
Şi-un gust suav descopăr în orice vin amar.
Iau de-adevăruri pure ades minciunăria
Şi dau, privind la ceruri, în gropi când nu te-aştepţi.
Dar Vocea mă alină: „Păzeşte-ţi reveria;
Nebunii-întrec în visuri frumoase pe-înţelepţi !“
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IMN

Preadragei, preafrumoasei mele
Ce-mi umple pieptul de senin,
Ei, înger coborât din stele,
În veşnicie mă închin!
Ca aerul sărat al mării
Ea-n viaţa mea s-a răspândit
Şi-mi iscă gust de infinit
În suflet – rob nesăturării.
Mireasmă proaspătă, întinsă
În pacea dulce din cămin,
Cădelniţă uitată-aprinsă
Ce fumegi nopţile blajin,
Neprihănito, pot vreodată
Să te cuprind în vorbe eu?
O, bob de mosc ce nu se-arată,
Dar zace-n infinitul meu!
Preadragei, preafrumoasei mele
Care mă bucură din plin,
Ei, înger coborât din stele,
În veşnicie mă închin!
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Un înger ca un vultur din ceruri dă năvală,
În furie-l înşfacă de chică pe ateu
Şi-i zice, scuturându-l: „Vei şti de rânduială!
(Sunt îngeru-ţi de pază, pricepi?) Aşa vreau eu!
Să ştii ce se cuvine: iubeşte fără nazuri
Pe răi şi pe zănateci, pe strâmbi şi pe săraci,
Ca lui Isus, când trece prin droaia de necazuri,
Covor de biruinţă cu mila să-i desfaci.
Aşa-i Iubirea! Până plictisul nu te prinde,
Spre Gloria Cerească extaz în tine-aprinde;
Sunt Voluptăţi ce-n suflet statornic farmec au!“
Şi îngerul, ce-îmbină pedeapsa cu iubirea,
Cu pumni giganţi frământă spre el afurisirea,
Dar osânditul veşnic răspunde: „Eu nu vreau!“
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OCHII BERTEI

Puteţi sfida, ochi mândri, căutături celebre,
Ochi ai copilei mele, frumoşi, ochi care spun
De-un nu-ştiu-ce ca Noaptea de dulce şi de bun!
Ochi scumpi, vărsaţi asupra-mi vrăjitele tenebre!
Ochi ai copilei mele, mari, tainici, adoraţi,
Sunteţi asemeni grotei vrăjitoreşti şi sumbre,
În care, după ceata letargicelor umbre,
Sclipeşte-o vistierie de bani scumpi şi uitaţi!
Privirile copilei s-adânci, închise, vaste,
Ca tine, Noapte, plină de focuri! Focul lor
Credinţa cu Iubirea le-îmbină arzător,
Lucind cu voluptate în adâncimi, şi caste.
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HAVUZUL

Frumoşii ochi, iubito, tare
Ţi-s frânţi! Închide-i dinadins,
În aerul de nepăsare
Cum voluptatea i-a surprins!
Necunoscând deloc răgazul,
În curte bâzâie-un havuz,
Întreţinând domol extazul
Iubirii mele, prin auz.
Snopul se desfoaie
În mii de flori
Iar Phoebe vioaie
Le dă culori,
Cad lacrimi, o ploaie
Fără de nori.
Iar sufletul ţi se aprinde
La fulgerul din voluptăţi
Şi grabnic aripa o-întinde
Către cereşti imensităţi.
Apoi, agonic se descarcă
În val de lâncezire, drept,
Pe-o pantă nevăzută parcă,
Intrând în adâncimi de piept.
Snopul se desfoaie
În mii de flori
Iar Phoebe vioaie
Le dă culori,
Cad lacrimi, o ploaie
Fără de nori.
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O, tu prin noapte mai frumoasă,
Ce dulce-i când spre sâni mă-înclin
Şi-ascult zvâcnirea tânguioasă
Ce veşnic susură-n bazin!
Voi, lună, apă ce murmură,
Tu, pom ce-n freamăt te aprinzi,
Cu duioşia voastră pură
Sunteţi iubirii mele-oglinzi!
Snopul se desfoaie
În mii de flori
Iar Phoebe vioaie
Le dă culori,
Cad lacrimi, o ploaie
Fără de nori.
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RĂSCUMPĂRAREA

Spre-a ne putea răscumpăra,
Avem toţi două câmpuri pline
De bogăţii şi se cuvine
Cu mintea a ni le ara;
Un spic de vei vroi odată
Sau cel din urmă trandafir,
Se cade-a le stropi în şir
Cu apa tâmplelor sărată.
De Artă-i vorba şi de-Amor!
– Când s-o-întruni, cumplit, soborul,
Pentru-a-îmbuna judecătorul,
Sub ochi să le aşterni, covor,
Hambare mari şi peisagii,
Cu grâne grele şi cu flori
Ce pot prin forme şi culori
Să-obţină îngereşti sufragii.

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

DEPARTE MULT DE-AICI

E sacră odăiţa-aceea:
În ea, gătită, dulcineea
Stă calmă cum stă orhideea.
Îşi face vânt cu mâna lin
Şi, cotu-n perini de satin,
Ascultă plânsul din bazin.
Acolo şade Doroteea.
— Zefir şi stropi în colier
Îşi tot suspină melopeea,
Răsfăţu-i legănând sub cer.
De sus în jos, dichis lejer,
Miresme-învăluie femeia
Pornind din pielea-i giuvaer.
Leşină flori într-un ungher.
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APUSUL SOARELUI ROMANTIC

Cum urcă mândrul Soare când părăseşte-abisul
Şi, explodând mai proaspăt ne-aruncă-un vast salut!
— Ferice iubitorul ce-n viaţă a putut
Să-admire şi-asfinţitu-i mai glorios ca visul !
Îmi amintesc! Tot: floare, câmp, ape de cleştar
Piereau de drag sub ochiu-i, o inimă-n bătaie...
— Să alergăm în zare la ultima văpaie,
Spre-a apuca o rază-n de-a curmeziş, măcar!
Dar eu urmez zadarnic pe Zeul ce se-ascunde;
Irezistibil, Noaptea stă-n ţara-i să mă-afunde,
Funestă, neagră, udă şi cu fiori de sloi;
Un míros de morminte pluteşte peste baştini
Şi calc, pătruns de teamă, la margine de mlaştini,
Melci cu lipici de gheaţă, neprevăzuţi broscoi.

https://biblioteca-digitala.ro

264

CHARLES BAUDELAIRE

PRIVIND
TASSO ÎN ÎNCHISOARE
DE EUGÈNE DELACROIX
Dezordonat, poetul bicisnic şi închis,
Zvâcnind nervos piciorul spre-un sul de manuscris,
Măsoară cu privirea supusă groazei oarbe,
Spirala ameţelii ce sufletul i-l soarbe.
Un râs îneacă ocna, îmbătător şi surd,
Şi îi împinge mintea spre straniu şi absurd;
Pluteşte-n Şovăire şi-n jur grotesca Spaimă
În mii de feţe, hâdă, greu paşii îi îngaimă.
Un geniu-n hruba unde pereţii curg şiroi,
Cu urlete, cu schime, c-o droaie de strigoi
Ce intră ca-n bulboană printr-a urechii treaptă
Un visător ce sila de temniţă-l deşteaptă,
O, iată-ţi stema, Suflet ce-n vis te pierzi ca-n ceţi,
Realul oferindu-ţi cei patru-ai lui pereţi!
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GENUNEA

Pascal fugea cu-abisu-i în roată prin neant.
— Vai, totu-i hău: dorinţă, cuvânt şi vis şi faptă!
Simt deseori cum părul pe creştet mi se-îndreaptă,
Când trece vântul Spaimei, cumplit şi obsedant.
În sus şi-n jos, oriunde: străfundul, plaja dreaptă,
Tăcerea grea şi spaţiul cumplit şi captivant...
Prin bezna-mi, Creatorul, cu degetul savant,
Un vast coşmar schiţează crescând din treaptă-n treaptă.
De somn îmi este groază ca de un mare gol,
Plin de o spaimă vagă, misterios atol;
Văd numai infinitu-n ferestre, ce-ameninţă.
Sub ameţeli, în spirit mi se trezeşte-un jind,
Insensibilitatea neantului râvnind.
— Ah, să nu ieşi o viaţă din Număr şi Fiinţă!
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TÂNGUIRILE UNUI ICAR

Amanţii fetelor de stradă
Sunt fericiţi, sătui, uşori;
Dar cum eu strâng în braţe nori,
Mi-s braţele sfârşelii pradă.
Prin har de aştri neperechi
Ce-n creştet de eter palpită,
Privirea-mi vede, vlăguită,
Doar amintiri de sori străvechi.
Eu spaţiului am vrut zadarnic
Să-i aflu capăt şi mijlóc;
Sub nu ştiu care ochi de foc,
Simt aripile frânte-amarnic.
Şi-n râvna de frumos arzând,
Nu voi avea în veci onoarea
Să-mi poarte numele vâltoarea
Ce-o să-mi slujească de mormânt.
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Durerea mea, fii calmă şi-astâmpără-ţi pornirea.
Doreai să vină Seara; priveşte-o, a sosit:
Trezeşte-n unii pacea şi-n alţii zvârcolirea,
Cu pâcla sumbră care oraşul a-împânzit.
În vreme ce o pleavă murdară, omenirea,
Sub şfichiul Desfătării, călău neîmblânzit,
Culege din chermeza servilă doar căirea,
Durerea mea, dă-mi mâna, pe-aici!Vreau s-o evit.
Vezi Zilele apuse pe cer între coloane,
În rochii ofilite, privind de la balcoane,
Din ape cum ţâşneşte Regretul zâmbitor;
Se duce-un Soare-agonic sub boltă să se culce
Şi, giulgiu ce se întinde dinspre Levant uşor,
Ascultă, scumpo, Noaptea cu pasul ei cel dulce.
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LOLA DE VALENCIA
INSCRIPŢIE
PENTRU TABLOUL LUI ÉDOUARD MANET
Vă înţeleg dorinţa ce-n licăr virtuoz
Printre splendori, prieteni, îşi clatină gondola;
Dar eu văd cum sclipeşte-n valenciana Lola
Surprinzătoarea vrajă a perlei negre-roz.
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LUNA JIGNITĂ

O, lună, ce în taină te adorau părinţii,
Sus în azurul unde, strălucitor serai,
Curg aştrii după tine în somptuos alai,
Bătrâna mea Cynthie, opaiţ vechi al ginţii,
Vezi smalţul pur pe care, în somn, l-arată dinţii
Iubiţilor în patul mizer, de dulce trai?
Vezi vipere-înnodate prin iarba de pe plai?
Poetul cum îşi stoarce pe foaie miezul minţii?
Sub dominoul galben, tiptil, te mai strecori,
Sărutul să-ţi primească, de seara până-n zori,
Endymion, frumosul cu graţii desuete?
„ – Pe mama ta, copile al unui timp corupt,
O văd cu toată vârsta-n oglinda din perete,
Pudrând cu artă sânul din care tu ai supt !“
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EPIGRAF
PENTRU O CARTE OSÂNDITĂ
Aruncă, cititor bucolic,
Naiv şi sobru cetăţean,
Volumul meu saturnian
Şi orgiac şi melancolic!
De nu ai studiat metodic
Retorica de la Satan,
Să-l zvârli! Altfel citeşti în van
Şi-ai să mă crezi nebun spasmodic.
Dar dacă a scruta vei şti
În hău, şi fără amăgire,
Ia-l, ca să-înveţi a mă iubi;
Duh curios şi-n pătimire,
În care doruri de rai gem,
Mă plânge!...Altfel, te blestem!
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FĂGĂDUIELILE UNUI CHIP

Ţi-ador, splendoare pală, sprâncenele ce-n jos
Îmi par a revărsa tenebre
Şi negrii ochi ce gânduri inspiră voluptos
Şi care nu-s deloc funebre.
Ah, ochii tăi rupţi parcă noptatecului păr,
Din valul coamei tale,
Îmi spun, ah, ochii galeşi: „De vrei, într-adevăr,
Amant al muzei sculpturale,
Să mergi după speranţa ce-n tine-am aţâţat,
Urmându-ţi gusturile-alese,
Vei şti că tot ce spunem oricum e-adevărat
De la buric până la fese;
Găsi-vei pe gurguiul frumoşilor sâni grei,
Un ban de bronz cât o alună
Şi sub un pântec dulce, cu luciu de ulei,
Ca bonzii ce au pielea brună,
Un ciuf ce-n bogăţia de păr e înfrăţit
Cu claia pletelor rebele,
Mlădiu şi numai unde, ce-ţi seamănă leit,
O noapte sumbră, fără stele!“
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PRIMELE PATRU EDIŢII
1. Cea dintâi ediţie a Florilor Răului s-a aflat în librării la 25
iunie 1857. Tipărirea ei în editura Poulet-Malassis et de Broise din
Alençon a durat aproximativ cinci luni (februarie-iunie) şi trebuia să
se realizeze într-un interval şi mai scurt, ceea ce nu s-a întâmplat din
cauza exigenţei extreme a lui Baudelaire, ocupat în această perioadă
cu tipărirea sub formă de foileton în ziarul oficial al imperiului, Le
Moniteur universel, a cărţii lui Edgar Allan Poe, Les Aventures
d'Arthur Gordon Pym. Mai explică această întârziere – pe atunci o
carte se tipărea în câteva săptămâni! – şi faptul că Baudelaire se afla
în Paris, iar editorii la 200 km distanţă, în oraşul Alençon. Insistenţa
poetului privea acurateţea exemplară a imprimării, eleganţa legăturii
şi dorinţa ca volumul să nu pară mic, deoarece avea groază de forma
plachetei. Se adăugau la acestea exigenţele unei punctuaţii oarecum
originale, menite să noteze „nu numai înţelesul, dar şi
DECLAMAŢIA“, cum singur o spune şi o subliniază într-o
scrisoare din 18 martie 1857.
Florile Răului au intrat în 248 de pagini, ce cuprindeau 101
poezii grupate în cinci cicluri: Spleen şi Ideal, Florile Răului,
Revoltă, Vinul, Moartea, iar tirajul a fost de 1100 exemplare.
Din corespondenţa cu editorii săi, reiese faptul că Baudelaire
prevedea riscul acuzaţiei de jignire adusă moralei religioase, pe care
şi-l asuma, dar se pare că nu-l întrezărea – ori poate îl subestima – pe
acela de ofensă adusă moralei publice. La rândul lor, editorii au
meritul de a nu fi oprit tipărirea, cu toată ameninţarea ce plana
asupra lor.
Odată cartea ieşită de sub tipar, Baudelaire o trimite cu
dedicaţie, în Franţa, lui Théophile Gautier, Sainte-Beuve, Barbey
d’Aurevilly, Philoxène Boyer, Louis Veuillot, Philarète Chasles,
Leconte de Lisle, Charles Asselineau, François Buloz, mamei sale,
Caroline Aupick, doamnei Sabatier etc., în Anglia lui Tennyson, iar
în America lui Longfellow, căruia îi va prelucra lungul poem Le
calumet de la paix, despre care nu ştia că posteritatea îl va include în
Florile Răului...
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Interdicţia Florilor Răului a survenit la 17 iulie, iar procesul a
avut loc la 20 august 1857. Completul de judecată la cea de a şasea
Cameră corecţională, unde se judecau escrocii, proxeneţii şi
prostituatele, era format din judecătorii: Dupaty, Ponton
d'Amécourt, Delesvaux şi Raymond Nacquart, procuror era Ernest
Pinard, viitor ministru de interne, iar avocat al apărării Gustave
Chaix d’Est-Ange. Deşi sensibilizat de prietenul comun, Barbey
d’Aurevilly, procurorul Ernest Pinard citează strofe primejdioase în
context din Giuvaerele, Lethe, Celei prea vesele şi îi previne pe
judecători că vor găsi în Lesbos şi în Femei damnate „cele mai
intime moravuri ale tribadelor“; Metamorfozele vampirului era de
natură să jignească morala publică, iar Lepădarea Sfântului Petru,
Abel şi Cain, Litaniile Satanei şi Vinul ucigaşului subminau morala
religioasă, dar procurorul n-a insistat prea mult asupra acestei laturi
a acuzaţiei, ce n-a fost reţinută de judecători. El le-a cerut acestora
indulgenţă în formularea sentinţei, rugându-i să reţină faptul că
Baudelaire e o natură neliniştită şi fără echilibru. Gustave Chaix
d’Est-Ange a dezvoltat în pledoaria lui notele pe care i le-a redactat
ad hoc poetul însuşi cu ajutorul lui Sainte-Beuve; astfel, Florile
Răului ar trebui „judecate în ansamblul lor şi atunci ar apărea de o
teribilă moralitate“. Ele nu trebuiesc, aşadar, cântărite după efectul
pe care o poezie sau alta l-ar putea avea asupra unui cititor
vulnerabil. Dacă Baudelaire a zugrăvit viciul, a făcut-o pentru a-l
face să apară odios şi să fie detestat. Adevăratele sentimente ale
poetului şi codul său moral se găsesc în Binecuvântare. Pe de altă
parte, texte similare celor acuzate astăzi a scris şi Lamartine,
Désespoir de pildă, căruia nu i s-a adus acuza de ultragiu la adresa
moralei religioase, şi Musset, Béranger, Molière, Voltaire,
Rousseau, Montesquieu, Balzac etc.
Sentinţa a respins delictul de ofensă adusă moralei religioase,
dar l-a reţinut pe acela de jignire la adresa moralei publice şi a
moravurilor. Având în vedere posibilele reeditări ale cărţii judecate,
juriul a suprimat şase poezii („piese osândite“, devenite ciclu în
multe din viitoarele retipăriri ale Florilor Răului), l-a condamnat pe
Baudelaire la o amendă de 300 franci, iar pe editori la 100. „Piesele
osândite“ sunt: Lethe, Giuvaerele, Celei prea vesele, Lesbos, Femei
damnate (I) şi Metamorfozele vampirului.
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2. Ediţia a doua a Florilor Răului, conţinând 319 pagini şi
sporită cu 35 de poezii noi, a apărut la aceiaşi editori către sfârşitul
lunii ianuarie / începutul lunii februarie 1861, în 1500 exemplare. Ea
cuprinde poeziile primei ediţii, mai puţin „piesele osândite“.
Poeziile sunt distribuite în şase cicluri: Spleen şi Ideal, Tablouri
pariziene, Vinul, Florile Răului, Revoltă, Moartea. Ciclul nou
introdus: Tablouri pariziene. Modificări faţă de ediţia întâia au
intervenit nu numai în ordinea ciclurilor, ci şi a unor poezii. Reacţia
oficială nu a lipsit: în secret, s-a efectuat o anchetă, dar concluzia
forurilor în drept a fost că trebuie să se abţină de la orice urmăriri
judiciare. Astfel, fără ca Baudelaire să fi ştiut şi nici măcar să fi
simţit, ministrul de interne l-a sezisat pe procurorul imperial al Curţii
din Paris, care i-a răspuns, la 22 februarie, printre altele: „În ce priveşte cele 35 de piese noi, adăugate în locul celor ce au motivat
prima condamnare, le-am examinat, aşa cum mi-aţi recomandat, cu
o atenţie specială; şi cu toate că sunt manifestarea unei închipuiri
bizare până la incoerenţă şi deşănţare, nu mi s-a părut că ele ar
conţine un delict bine conturat“. Atacurile în presă n-au întârziat
însă: Armand de Pontmartin, un critic subtil de altfel, îi reproşează
poetului, pe lângă faptul că nu posedă sensul exact al binelui şi al
răului, „perversităţile nemaiauzite“ şi prezentarea iubirii ca pe ceva
căruia nici nu i se poate da un nume.
Noua ediţie dispune de un portret al autorului, desenat şi gravat
în acvaforte de Félix Bracquemond după o fotografie executată de
Nadar. Baudelaire este, în sfârşit, mulţumit de carte; iată în această
privinţă un crâmpei din scrisoarea trimisă la 1 ianuarie 1861 mamei
sale, doamna Aupick: „Pentru întâia oară în viaţa mea sunt aproape
mulţumit. Cartea este aproape bine şi va rămâne, cartea asta, o
mărturie a dezgustului şi a urii mele pentru toate cele“.
Disputele pro şi contra stârnite de publicarea ediţiei a doua au
clarificat poziţia estetică a celor mai importanţi scriitori ai epocii şi
au grăbit, împreună cu înseşi efectele cărţii, înaintarea poeziei
franceze în zona de progres pe care o va constitui simbolismul. Noua
ediţie – scriau Claude Pichois şi Jean Ziegler în 1987 – a cristalizat
aspiraţiile spre arta pentru artă a grupului format de Gautier,
Banville, Leconte de Lisle şi Baudelaire însuşi.
3. Epavele („Les Épaves“), plachetă cu un frontispiciu al
pictorului belgian Félicien Rops, a apărut la sfârşitul lunii februarie
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1866, în editura L'Enseigne du Coq din Amsterdam, într-un tiraj
restrâns (260 exemplare). Epavele conţin 23 de poezii repartizate în
cinci cicluri: Piese osândite, Galanterii, Epigrafe, Piese diferite şi
Bufonerii, precedate de sonetul Apusul soarelui romantic. În apariţia
lor, un rol însemnat l-a avut Poulet-Malassis, care – e o ipoteză – l-ar
fi tipărit, totuşi, la Bruxelles şi nu la Amsterdam. Poulet-Malassis a
lucrat la alcătuirea plachetei împreună cu Baudelaire, aflat la
Bruxelles în această perioadă. Tot Poulet-Malassis a redactat şi o
Prevenire din partea editorului. Corecturile au fost făcute de poet.
Epavele au apărut cu câteva săptămâni – poate chiar zile –
înaintea atacului hemiplegic suferit de Baudelaire. Apariţia lor a fost
un prilej de „bucurie copilărească“ pentru poet, după mărturisirea lui
Poulet-Malassis făcută lui Asselineau, care punea însă această
jubilare pe seama slăbirii lui intelectuale...
Ca şi Florile Răului, Epavele aveau să fie obiectul unei acţiuni
judecătoreşti la Tribunalul din Lille, urmată de condamnarea lor, la 7
mai 1868. Printre alţi librari, a fost condamnat şi Poulet-Malassis la
trei luni închisoare şi 500 franci amendă. Exemplarele au fost
introduse în Franţa printr-un „drum de contrabandă foarte lung“
(Malassis către Champfleury), până să ajungă la distribuitorul lor,
Charles Asselineau.
Poeziile Epavelor au fost integrate ulterior în structura Florilor
Răului. În privinţa pieselor osândite, s-a procedat fie la plasarea
fiecăreia în locul iniţial (cazul ediţiei noastre), fie la menţinerea lor
ca un ciclu aparte.
4. Opere complete I. Florile Răului, ediţie definitivă, precedată
de o notiţă a lui Théophile Gautier, Paris, Michel Lévy fraţi, editori,
1869.
Volumul, care poartă data de înregistrare: 17 decembrie 1868,
conţine 151 poezii. Lipsesc cele şase piese osândite, figurează însă
sonetul de tinereţe închinat lui Théodore de Banville, pe care îl
reproducem în ediţia noastră în Supliment la Florile Răului.
Cincisprezece dintre poeziile introduse în această a treia ediţie a
Florilor Răului au fost publicate în antologia Parnasse
contemporain din 1866, apărută cam în acelaşi timp cu Epavele.
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TITLUL
Les Fleurs du Mal (Florile Răului) este al treilea titlu pe care l-a
dat Baudelaire manuscrisului său. Primul a fost Les Lesbiennes
(Femeile din Lesbos), între anii 1845 şi 1847. Cuvântul, în
accepţiunea lui de atunci, nu poate fi tradus prin lesbienele, care
atrage îndată înţelesul de astăzi al termenului, deoarece la vremea
respectivă cuvântul nu avea acest înţeles. Sensul actual a suferit
validarea academică abia zece ani după apariţia Florilor Răului,
când, extins asupra viciului de inversiune sexuală a femeilor, Alfred
Delvau l-a introdus în ediţia a doua a lucrării sale, Dictionnaire de la
langue verte, Paris, 1867. Într-o primă versiune a poeziei Femei
damnate (I), Baudelaire întrebuinţa pentru lesbiană termenul
tribadă, abandonat astăzi, poemul începând cu versul: Les Tribades
en rond sur le sable couchées... (Lesbienele în cerc, pe nisip
întinse...)
Les Limbes (Limburile) este al doilea titlu la care s-a oprit, între
anii 1848 şi 1851. Baudelaire intenţiona să-şi publice întâiul volum
de poezii intitulându-l Limburile încă din decembrie 1849, la
antreprenorul de tipărituri Palis, încercare ce avea să eşueze. În
noiembrie 1848, periodicul L’Écho des marchands de vins anunţa
scoaterea în editura lui Michel Lévy a Limburilor, care urmau să
apară la 24 februarie 1849. Jean Wallon comentează imediat: „sunt
fără îndoială versuri socialiste, deci versuri slabe“. E un semn că
poetul trecea în ochii contemporanilor drept socialist, discipol al lui
Proudhon şi al lui Fourier, ceea ce, evident, nu era exact. Baudelaire
nu a fost un revoluţionar, ci un răzvrătit. E adevărat că în filozofia lui
Fourier există entitatea numită „perioadă limbică“, perioadă
caracterizată prin începutul mişcărilor sociale şi al răului industrial,
după care ar urma întemeierea unei „societăţi a armoniei“... „Dacă
are pe de o parte un sens socialist şi pe de alta unul creştin, cuvântul
Limburi indică mai curând spleenul ce-l apasă pe poet“ – conchid
Claude Pichois şi Jean Ziegler (Baudelaire, 1987, p. 273).
Sub acelaşi titlu, Limburile, Baudelaire va trimite la sfârşitul
anului 1851 lui Théophile Gautier pentru Revue de Paris, ce tocmai
fusese creată, manuscrisul numitelor Douăsprezece poeme, din care
numai două au fost publicate: Lepădarea Sfântului Petru şi Omul şi
Marea.
Titlul Les Fleurs du Mal (Florile Răului) a apărut pentru întâia
oară la 1 iunie 1855, când Baudelaire a publicat în prestigioasa
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Revue des Deux Mondes un ciclu de optsprezece poezii, dintre cele
mai frumoase din câte a scris, având drept motto, de altfel ca şi
coperta primei ediţii (1857), următoarea strofă:
„Se zice de mizerii să le azvârli din minte
În râpile uitării şi în adânci morminte
Şi că de-învii prin scrieri un rău, îi dai temei
Ca, infectând urmaşii, să treacă-n obicei;
Dar viciul nu din sânul ştiinţei se ridică
Şi nici virtutea nu e a ignoranţei fiică“.
(Théodore Agrippa d’Aubigné, Tragicele, cartea a II-a,
în româneşte de C.D. Zeletin)

Redacţia revistei, în care, de altfel, Baudelaire nu avea să mai
publice vreodată, a inserat o notă, considerată de posteritatea critică
deopotrivă prudentă, bizară şi părintească, redactată se pare de
Émile Montégut: „Publicând versurile pe care urmează să le citiţi,
suntem încredinţaţi că arătăm, o dată mai mult, cât de favorabil e
spiritul ce ne însufleţeşte încercărilor, tentativelor în cel mai felurit
înţeles. Ceea ce ni se pare că prezintă interes aici este expresia vie şi
curioasă, în chiar violenţa ei, a unor slăbiciuni, a unor dureri morale
pe care, fără a le împărtăşi ori a le discuta, se cuvine să le cunoaştem,
ca pe unul din semnele vremii noastre...“
Se pare însă că titlul Florile Răului a fost imaginat ori ales de
către talentatul critic şi publicist Hippolyte Babou (1824 – 1878) şi
nu de către Baudelaire. Oximoronul flori ale răului a fost atacat ca
nefiind francez. Într-o ultimă scrisoare înainte de a se stinge, Alfred
de Vigny îi scrie lui Baudelaire că i-a citit şi i-a recitit cartea şi că
simte nevoia să-i spună în ce măsură aceste flori ale Răului sunt
pentru el flori ale Binelui şi cât de mult îl încântă...
Dedicaţia către Théophile Gautier
Într-o primă redactare, dedicaţia era mai amplă, aproape un
răvaş confesiv. Baudelaire preciza acolo că l-a rugat pe Théophile
Gautier să-i fie naş Florilor Răului, pe care le numea „mizerabil
dicţionar de melancolie şi de crimă“, ce putea „să legitimeze
reacţiile moralei, aşa cum cel ce blestemă confirmă religia“. Autorul
Smalţurilor şi cameelor a refuzat acea formă a dedicaţiei, găsind că
atrage prea mult atenţia asupra „laturii spinoase (le côté scabreux)“
a cărţii.
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Pe exemplarul din 1857 al Florilor Răului trimis lui Théophile
Gautier, Baudelaire a adăugat de mână: „Mult iubitul meu
Théophile, dedicaţia tipărită pe pagina întâi nu este decât o umbră
foarte slabă a prieteniei şi a admiraţiei adevărate pe care le-am avut
totdeauna pentru tine, tu o ştii“.
Baudelaire a reţinut din textul primei variante a dedicaţiei
sintagma: „au poète impeccable“. Am încercat şi noi mai întâi s-o
traducem prin „poetului desăvârşit“, dar am simţit îndată că ne-a
scăpat fiorul de ironie pe care, cu toată veneraţia ce i-o purta (i s-a
întâmplat şi cu Victor Hugo!), îl strecoară tocmai prin epitetul
impecabil: e posibil ca atât detaşarea de subiect a poeziei lui Gautier
şi a parnasienilor în general cât şi cantonarea efortului artistic al
acestora în formă să fi displăcut poetului a cărui poezie dădea glas
tocmai seismelor sufleteşti şi fanteziei celei mai personale cu
putinţă. Am tradus, de aceea, impeccable chiar prin impecabil, epitet
ce priveşte exclusiv aparenţele fără cusur.

FLORILE RĂULUI
CITITORULUI (AU LECTEUR)
Apare pentru întâia oară în numărul din 1 iunie 1855 al
publicaţiei Revue des Deux Mondes, mai puţin strofa a cincea,
înlocuită prin puncte de suspensie. În ediţia din 1868, titlul e
schimbat în Prefaţă, menţinut şi astăzi de unii editori. Să nu uităm
faptul că Baudelaire a renunţat să scrie o prefaţă în proză. Fire
extrem de sensibilă, poetul recepta realităţile dominat de un cumplit
simţământ de urât. La 2 septembrie 1864, îi scria lui Narcisse-Désiré
Ancelle: „...toate nebuniile îmi plac, numai să-mi treacă, prin mijlocirea lor, plictisul“.

SPLEEN ŞI IDEAL (SPLEEN ET IDÉAL)
BINECUVÂNTARE (BÉNÉDICTION)
Ocupă locul întâi în toate ediţiile Florilor Răului. În acţiunea
judiciară intentată lui Baudelaire, Binecuvântare a fost evocată ca
fiind poezia ce exprimă concepţiile morale şi religioase ale lui
Baudelaire. Opusă interpretării lineare a lui Gustave Chaix
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d’Est-Ange, apărătorul poetului în procesul Florilor Răului, stă
interpretarea psihanalitică a doctorului René Laforgue (L’Échec de
Baudelaire, 1931), după care spaima erotizantă tinde să se substituie
freneziei erotice normale. „Dumnezeu sau diavol, totul e prielnic
pentru a putea trăi astfel de extaze, devenite singurul scop al unei
sexualităţi dereglate. Suferinţa devine o religie, mama un vampir.“
II. ALBATROSUL (L’ALBATROS)
Scrisă, după părerea lui Ernest Prarond, la întoarcerea poetului
din călătoria spre Indii (1841-1842), isprăvită însă în insula
Mauriciu. Baudelaire i-a adăugat a treia strofă în februarie 1859, la
solicitarea lui Charles Asselineau, când poezia a fost publicată în
plachetă, la Honfleur, împreună cu lungul poem Călătoria.
Trecând peste splendida realizare ca operă de artă a acestei
poezii, psihanalişti ca dr. René Laforgue (Cf. supra), împingând
analiza textului până la disoluţia lui, au văzut – cu evidentă
exagerare – în Albatrosul descrierea inhibiţiei şi a decăderii, dictată
de ideea castrării ca pedeapsă pentru a fi iubit atât de mult marea.
Apelul la mer (marea) trezeşte în sufletul poetului o altă
reprezentare: la mère (mama), în limitele complexului Oedip...
III. ÎNĂLŢARE (ÉLÉVATION)
Figurează în primele trei ediţii la aceeaşi poziţie. Este una din
poeziile grăitoare pentru aspiraţia poetului spre puritate, ilustrând, în
ciclul Spleen şi Ideal, partea a doua a antitezei.
IV. CORESPÚNDERI (CORRESPONDANCES)
Acest sonet care, prin conceptele lui sinestezice, stă la baza
ideologiei simboliste, a fost scris între 1845 şi 1846. Jean Pommier
l-a comentat pe larg în Mistica lui Baudelaire (1932), ca şi Georges
Blin în Baudelaire (1939).
V.
[Mi-e dragă amintirea acelor vremuri goale...]
[J'aime le souvenir de ces époques nues...]
Îşi ocupă aceeaşi poziţie în primele trei ediţii.

https://biblioteca-digitala.ro

FLORILE RĂULUI

283

VI. FARURILE (LES PHARES)
Baudelaire a comentat strofa a opta în capitolul din Expoziţia
Universală din 1855 referitor la Delacroix.
VII. MUZA SUFERINDĂ (LA MUSE MALADE)
Îşi ocupă aceeaşi poziţie în primele trei ediţii.
V.8: Minturne, vechiul oraş mlăştinos din Latium, Minturnae.
VIII. MUZA VENALĂ (LA MUSE VÉNALE)
Cf. nota supraiacentă.
IX. CĂLUGĂRUL NEVREDNIC (LE MAUVAIS MOINE)
Publicat întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9 aprilie
1851. Este una din cele douăsprezece poezii care făceau parte din
Limburile, carte „menită să reconstituie istoria agitaţiilor spirituale
ale tinerimii moderne“. Jean Prévost a indicat drept sursă a acestui
sonet ediţia franceză tradusă de Leclanché a cărţii lui Giorgio
Vasari, Vieţile celor mai iluştri pictori, iar Robert Vivier gravura
Melancolia de Albrecht Dürer.
X. DUŞMANUL (L’ENNEMI)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855.
XI. NENOROCUL (LE GUIGNON)
După un manuscris autograf, pare scris în 1852. A apărut pentru
întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie 1855. Sonetul are
la bază traducerea a două fragmente, unul din Longfellow, A Psalm
of Life (Un psalm al vieţii), iar altul din Thomas Gray, Elegy written
in a Country Churchyard (Elegie scrisă într-un cimitir de ţară).
Versul al patrulea este imitat după Hipocrat, cum o arată şi nota de
pe manuscris: e vorba despre primul aforism al marelui doctor al
antichităţii, «’O βίος βραχύς, ή δέ τέχνη μαϰρα» trecut în limba
latină sub forma Ars longa, vita brevis. Adagiul lui Hipocrat a fost
folosit şi de Goethe: „Ach, Gott! Die Kunst ist lang / Und kurz ist
unser Leben” (Faust, actul I, scena 1).
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J.-P. Sartre presimte în ultima terţină, pe care o găseşte
admirabilă, „gustul lui Baudelaire pentru acele obiecte ce sunt ca o
mângâiere pentru fiinţă şi a căror spiritualitate e făcută din absenţă“
(Baudelaire, 1947).
XII. VIAŢA ANTERIOARĂ (LA VIE ANTÉRIEURE)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855.
În eseul său psihanalitic asupra nevrozei lui Baudelaire,
doctorul René Laforgue (Cf. supra, op.cit.) vede în acest sonet
exacerbarea dorinţei poetului de refracţie spre universul infantil şi
chiar intrauterin. În felul acesta, Viaţa anterioară este în relaţii de
strânsă determinare cu Uriaşa, emanând din acelaşi complex Oedip
(Cf. nota XIX).
XIII. ŢIGANI LA DRUM (BOHÉMIENS EN VOYAGE)
Scris în 1852, sonetul este inspirat de o gravură a lui Jacques
Callot. Titlul originar era La Caravane des Bohémiens (Caravana
ţiganilor).
XIV. OMUL ŞI MAREA (L’HOMME ET LA MER)
Apare pentru întâia oară în Revue de Paris, octombrie 1852, sub
titlul L'Homme libre et la Mer (Omul liber şi marea).
XV. DON JUAN ÎN INFERN (DON JUAN AUX ENFERS)
Poem timpuriu, publicat în L'Artiste din 6 septembrie 1846 sub
titlul L'Impénitent (Incorigibilul) şi semnat Baudelaire-Dufaÿs.
Ernest Prarond îl consideră ca fiind, împreună cu poezia XXXIV,
Stam într-o noapte-alături de o evreică slută..., printre cele mai
vechi poezii ale lui Baudelaire.
XVI. PEDEAPSĂ A TRUFIEI (CHÂTIMENT DE L’ORGUEIL)
Importantă este nota ce însoţea publicarea poeziei în Le
Magasin des Familles, iunie 1855: „Aceste două bucăţi inedite [a
doua era Sufletul Vinului] sunt scoase dintr-o carte intitulată
Limburile, ce va apărea foarte curând şi care e menită să reprezinte
aspiraţiile şi melancoliile tinerimii moderne“.
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XVII. FRUMUSEŢEA (LA BEAUTÉ)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857.
Cf. infra, nota XIX, Uriaşa.
XVIII. IDEALUL (L’IDÉAL)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851.
XIX. URIAŞA (LA GÉANTE)
Sonet timpuriu, scris înainte de 1843 (Ernest Prarond). Apare
pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857.
În interpretarea sa psihanalitică, doctorul René Laforgue e de
părere că, dată fiind conştiinţa pedepsirii şi inhibiţia în general,
Baudelaire îşi acordă dreptul de a cânta dragostea pentru elemente
vaste, nesfârşite ca dimensiuni ori ca importanţă: mama, deşerturile,
piatra etc., ceea ce-l va retroproiecta într-o psihologie infantilă, fapt
ilustrat suficient de sonetul Uriaşa. Pe această stare fundamentală se
vor alcătui Florile Răului şi tot în ea ar trebui căutate propensiunile
latente ale unei presupuse inversiuni sexuale şi ale unui
sadomasochism ce l-ar putea explica psihanalitic pe marele poet.
Baudelaire vede în femeie o uriaşă inaccesibilă suferinţelor
omeneşti, o fiinţă atotputernică şi virilă faţă de care poetul rămâne
un copil. Fidelitatea erotică pentru mulatra Jeanne Duval pare să fie
un element biografic de natură să valideze astfel de aserţiuni
psihanalitice. Cf. XVII. Frumuseţea, XXII. Imn frumuseţii, XXV.
[Te-ador ca pe cereasca privelişte nocturnă...]
XX. GIUVAERELE (LES BIJOUX)
„Piesă osândită“, inspirată de Jeanne Duval. Jean Prévost a
lansat supoziţia (Baudelaire, 1953, pp. 140–141) că prin această
poezie Baudelaire a vrut să concureze cu pânza Odaliscele a lui
Delacroix. Pe un exemplar din Florile Răului dedicat lui
Saint-Valry, figura la urmă o strofă suplimentară, scrisă de mâna lui
Baudelaire, prin care acesta îşi exprima „dorinţa ca subiectul însuşi
să treacă pe un al doilea plan şi-n poezie să nu se vadă decât o
intenţie plastică“ (Y.-G. Le Dantec).
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XXI. MASCA (LE MASQUE)
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 30
noiembrie 1859. Dedicaţia către sculptorul Ernest Christophe apare
abia în ediţia din 1861 a Florilor Răului. Baudelaire i-a închinat
aceluiaşi şi poezia Dans macabru din ciclul Tablouri pariziene. În
Salonul anului 1859, Baudelaire a lăudat statuia Comedia umană a
lui Ernest Christophe, care promitea „un imens succes“ dacă
sculptorul ar fi acceptat să o lanseze pe piaţa obiectelor de artă sub
forma unui bronz de mici dimensiuni. Mergând în sens opus, Christophe a realizat o variantă mare a statuii Comedia umană,
intitulând-o Masca, titlu sub care Baudelaire o celebrase în versuri
pe prima. Achiziţionată de stat în 1876, varianta mare a statuii
împodobeşte astăzi Grădina Tuileries.
XXII. IMN FRUMUSEŢII (HYMNE À LA BEAUTÉ)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
Cf. supra XIX. Uriaşa.
XXIII. PARFUM EXOTIC (PARFUM EXOTIQUE)
şi XXIV. PĂRUL (LA CHEVELURE)
Poezii inspirate de dragostea pentru mulatra Jeanne Duval şi
care se află în strânsă legătură cu poemul în proză Un hémisphère
dans une chevelure (O emisferă în nişte plete) din volumul Le Spleen
de Paris (Spleenul parizian). Părul a apărut pentru întâia oară în
Revue française din 20 mai 1859. Scrise în răstimpul şederii din
1859 la Honfleur, împreună cu mama sa (Cf. XCIII).
XXV.
[Te-ador ca pe cereasca privelişte nocturnă...]
[Je t'adore à 1'égal de la voûte nocturne...]
Inspirată, ca şi precedentele, de Jeanne Duval. Este una din cele
mai timpurii creaţii lirice ale lui Baudelaire; se afla în ciclul
poeziilor de care îşi aminteşte Ernest Prarond că i le recita poetul
înainte de 1843. Cf. supra şi XIX. Uriaşa.
XXVI.
[Ai vrea tot universul în budoar să-ţi vină...]
[Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle...]
Una din cele mai timpurii creaţii ale lui Baudelaire, urcând spre
anul 1841 (Ernest Prarond). Inspirată de Sara evreica, zisă şi
Louchette, tânără prostituată din Cartierul latin.
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XXVII. SED NON SATIATA (SED NON SATIATA)
Inspirată, probabil, tot de Jeanne Duval.
V.5 în original: Je préfère au constance, à 1'opium, au nuits...:
constance şi nuits sunt două varietăţi de vinuri celebre din
împrejurimile aşezării Ville du Cap, vizitate de Baudelaire cu
prilejul călătoriei în insula Mauriciu.
XXVIII.
[O undă-n vânt îi este veşmântul sidefiu...]
[Avec ses vêtements ondoyants et nacrés...]
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857,
cu titlul Sonet. În interpretarea sa psihanalitică, doctorul René
Laforgue citează acest sonet, „unul din cele mai frumoase poeme
care cântă iubirea pentru un univers inaccesibil şi steril“ şi conchide
că, pentru Baudelaire, tehnica sa poetică se află în serviciul refulării
adevăratelor lui sentimente şi are ca scop să le exprime
travestindu-le, pentru a le face mai greu de recunoscut.
XXIX. ŞARPELE CARE DANSEAZĂ
(LE SERPENT QUI DANSE)
Impresii comune cu Părul şi chiar unele detalii descriptive ne
îndreptăţesc să credem că poezia Şarpele care dansează este
inspirată tot de Jeanne Duval. Cf. Léon Bopp, Psychologie des
Fleurs du Mal, III, La pensée poétique, 1966, pp. 184 şi 309.
XXX. UN STÂRV (UNE CHAROGNE)
Titlul originar: Stârvul. Ernest Prarond îşi aminteşte că această
poezie, despre care s-a exagerat spunându-se că este cea mai specific
baudelairiană, figura printre cele pe care i le recita poetul înainte de
1843. Interpretarea psihanalitică a lui René Laforgue: „Un stârv
descrie descompunerea ce-o reprezintă iubirea, descompunerea
«mamei» roasă de larvele care sunt copiii..., distrugerea vampirului,
orgasmul aneantizării totale a unuia în celălalt“. În studiul său privind animismul şi dezanimismul Florilor Răului, Léon Bopp
(Psychologie des F l e u r s d u M a l, III, La pensée poétique,
1966) vede în poezia Un stârv tendinţa poetului de a identifica
lucrurile (carcasa hoitului) cu animalele (puhoiul de muşte şi
colcăiala viermilor).
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XXXI. DE PROFUNDIS CLAMAVI
(DE PROFUNDIS CLAMAVI)
Publicată întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851, cu titlul La Béatrix, apoi în Revue des Deux Mondes din
1 iunie 1855, cu titlul Le Spleen. În comentariile la ediţia sa din
Florile Răului, Y.-G. Le Dantec este de părere că, în ciuda plasării ei
printre poeziile de dragoste, De profundis clamavi rămâne, ceea ce şi
titlul o sugerează, o rugăciune.

XXXII. VAMPIRUL (LE VAMPIRE)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855. René Jasinski face, în Poezii complete I, de Théophile Gautier,
Firmin-Didot, p. CXIII, o apropiere între versurile 1 şi 2: Tu, ce-ai
intrat ca un pumnal / În inima tristeţii roabă... şi o scrisoare din 6
mai 1852 a Mariei Mattéi către iubitul ei, Théophile Gautier: „...
inima ta iubită în care eu am intrat printr-o lovitură şi chiar prin
mai multe lovituri de pumnal...“
„Vampirul – interpretează psihanalitic René Laforgue – ni-l
arată pe Baudelaire legat prin lanţuri de această fiinţă de care se
simte înjunghiat, posedat – aşa cum o femeie e posedată de bărbat...“
XXXIII. LETHE (LE LÉTHÉ)
Inspirată de Jeanne Duval. Piesă osândită.

XXXIV.
[Stam într-o noapte-alături de o evreică slută...]
[Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive...]
Cf. nota XV.
În toamna anului 1839, Baudelaire, proaspăt bacalaureat, scapă
de rigorile internatului, este şi se simte liber. Ducând o viaţă de
libertinaj, o cunoaşte pe Sara, zisă şi Louchette, tânără de moravuri
uşoare, care locuia pe strada Saint-Antoine. Ea îi va transmite
poetului cea dintâi maladie venerică, uşoară într-adevăr, dar care a
reprezentat o primă revelaţie a răului.
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XXXV. REMUŞCARE POSTUMĂ
(REMORDS POSTHUME)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855. „Viermele remuşcării“ îl găsim deopotrivă în Remuşcare
postumă, Ireparabilul (LVII), Mortul voios (LXXV) şi Spleen
(LXXIX).
XXXVI. PISICA (LE CHAT)
Aparţine ciclului de poezii inspirate de Jeanne Duval, dar
trebuie menţionată aici şi pasiunea lui Baudelaire pentru pisici.
XXXVII. DUELLUM (DUELLUM)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 19 septembrie 1858. Ca
şi în Posedatul (XXXIX), psihanalistul René Laforgue vede în
Duellum, dată fiind dispoziţia poetului de a preface femeia în bărbat
posesor de spadă, o traducere a inversiunii latente a lui Baudelaire.
XXXVIII. BALCONUL (LE BALCON)
Poezie inspirată de Jeanne Duval. Claude Debussy a transpus-o
pe muzică (Cinci poeme..., 1890).
XXXIX. POSEDATUL (LE POSSÉDÉ)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 ianuarie
1859. Inspirată de Jeanne Duval. Cf. nota XXXVII.
XL.O FANTOMĂ (UN FANTÔME)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
Cele patru sonete unite sub titlul de mai sus sunt inspirate de iubirea
poetului pentru Jeanne Duval.
XLI.
[Îţi dau aceste versuri ca, dacă prin cuvânt...]
[Je te donne ces vers afin que si mon nom...]
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857,
cu titlul Sonet. Y.-G. Le Dantec consideră acest sonet, a cărui temă a
fost de multe ori folosită în poezia de iubire a Renaşterii, în special a
lui Ronsard, ca fiind epilogul ciclului consacrat Jeannei Duval.
Reluându-l, Marcel Raymond (1967) spune că Baudelaire
„ronsardizează“.
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XLII. SEMPER EADEM (SEMPER EADEM)
Semper eadem (lat.), mereu aceeaşi.
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 15 mai
1860. Semper eadem face trecerea de la ciclul Jeanne Duval la ciclul
doamna Sabatier.
XLIII. ÎNTREAGĂ (TOUT ENTlÈRE)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857.
Cu prilejul procesului intentat Florilor Răului a fost evocată de
parchet ca sensibilă la „osândire“, dar verdictul nu a mai citat-o.
XLIV.
[Biet suflet singuratic, diseară ce vei spune...]
[Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire...]
Trimis, într-o scrisoare nesemnată, doamnei Sabatier, la 16
februarie 1854, textul conţinând multe majuscule. Se ştie că abuzul
de majuscule este, în psihologie, semn al unor dereglări nevrotice,
iar Léon Bopp îi dă exact această interpretare în Psychologie des
F l e u r s d u M a l, III, La Pensée poétique, 1966.
XLV. TORŢA VIE (LE FLAMBEAU VIVANT)
Sonet trimis, într-o scrisoare nesemnată, doamnei Sabatier, la 7
februarie 1854.
XLVI. CELEI PREA VESELE (À CELLE QUI EST TROP GAIE)
Piesă osândită.
Poezia a fost trimisă, într-o scrisoare nesemnată, doamnei
Sabatier, la 9 decembrie 1852. Versul ultim dispune, în Epavele
(1866), de următoarea Notă a editorului: „Judecătorii au crezut că
descoperă un înţeles deopotrivă sanghinar şi obscen în ultimele două
stanţe. Gravitatea Culegerii excludea astfel de glume. Dar venin
însemnând spleen sau melancolie, era o idee prea simplă pentru
criminalişti.
Rămână-le pe conştiinţă interpretarea lor sifilitică!“
Poezia, scrisă în 1852 şi purtând iniţial titlul Unei femei prea
vesele, se termina cu exprimarea dorinţei poetului de a-i infuza
femeii prea vesele sângele său prin proaspăta rană. În 1857, sânge a
fost înlocuit cu venin. Într-o scrisoare din 6 mai 1861, către Caroline
Aupick, având ca subiect propria-i infecţie luetică, Baudelaire
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vorbeşte despre „sângele infectat“ al lueticilor şi despre teama pe
care ideea bolii proprii i-o întreţine. Făcând o legătură între finalul
poeziei şi crâmpeiul respectiv de scrisoare, ne întrebăm dacă
„interpretarea sifilitică“ a judecătorilor, abhorată de poet, nu era,
totuşi, justă...
Sainte-Beuve considera Celei prea vesele poezia cea mai bună a
Florilor Răului.
XLVII. REVERSIBILITATE (RÉVERSIBILITÉ)
O copie datată „Versailles, 3 mai 1853“, lipsită de titlu şi
trimisă fără semnătură şi scrisoare doamnei Sabatier, poartă
dedicaţia „À A. (Pentru A.): A. e iniţiala prenumelui doamnei
Sabatier, Apollonie.
XLVIII. MĂRTURISIRE (CONFESSION)
Figurează într-o scrisoare, fără semnătură dar datată: 9 mai
1853, către doamna Sabatier.
XLIX. ZORII SPIRITUALI (L’AUBE SPIRITUELLE)
Sonet trimis doamnei Sabatier în mai 1853, însoţit de
următoarea notă în engleză: „After a night of pleasure and
desolation, all my soul belongs to you“ (După o noapte de dorinţă şi
dezolare, întreg sufletul meu îţi aparţine). Baudelaire se afla atunci
la Versailles, unde intenţiona să elaboreze, împreună cu poetul
Philoxène Boyer, planul unei Istorii a lui Ludovic al XlV-lea, şi
traversa o perioadă de penibile dificultăţi financiare, care-l
rostogoleau înapoi în viaţa de boemă.
Relativ recent, Félix Leakey insistă asupra faptului că unele din
poeziile lui Baudelaire din anii '50 sunt mult mai timpurii, această
precocitate găsindu-şi mai târziu corespondenţă în Arthur Rimbaud.
De pildă, Félix Leakey crede că sonetul Zorii spirituali este scris
mult mai înainte, pe „pupitrul viu“ al unei „sultane“ din lumea de
jos, pe care poetul o frecventa, şi nicidecum în lumina pură şi
oarecum ideală a doamnei Sabatier (Félix Leakey,
„Baudelaire-Cramer: le sens des Orfraïes“, în Du romantisme au
surnaturalisme, Hommage à Claude Pichois, Neuchâtel, La
Baconnière, 1985, pp. 147-166).
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L. ARMONIE DE SEARĂ (HARMONIE DU SOIR)
Pantum închinat doamnei Sabatier, prin care Baudelaire reia
tradiţia, destul de recentă, a acestei poezii cu formă fixă, introdusă
de Victor Hugo în Orientalele. Armonie de seară este unul din cele
mai frumoase pantumuri ale poeziei franceze şi model al genului.
Transpus pe muzică de Claude Debussy (Cinci poeme..., 1890).
V. 16 în original: Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !
Ceea ce se numeşte în franceză ostensoir, obiect de orfevrerie
liturgică în care se păstrează împărtăşania la catolici, a variat foarte
mult în timp ca formă, de la simple potire ori chivoturi până la palete
înalte de peste 1,50 m, având forma unui soare şi schimbându-şi
forma iniţială de lăcaş în miniatură cu una de ornament mobil, de
multe ori folosit în procesiuni. De altfel, în Renaştere el se numea
monstrance. Acestei ultime forme i-ar corespunde în ritul ortodox
ripida; întrucât însă ceea ce în franceză se numeşte ostensoir e cu
mult mai cunoscut decât ceea ce în limba română este ripida, care, în
ultimă instanţă, rămâne un termen special, după foarte multe ezitări
ne-am oprit, traducând Armonie de seară, la cuvîntul potir, după ce
în variante anterioare găsisem echivalent sacrului ostensoir în laicul
far...
LI. FLACONUL (LE FLACON)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857.
Poezia încheie ciclul inspirat de doamna Sabatier. Baudelaire îi
scrie acesteia, la 18 august 1857, trimiţându-i un exemplar din
Florile Răului: „Toate versurile de la p. 84 şi până la p. 105 vă
aparţin“; Flaconul se află la pp. 103 – 104 ale primei ediţii.
LII. OTRAVA (LE POISON)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 aprilie 1857.
Inspirată de „femeia cu ochi verzi“, actriţa Marie Daubrun, pe
numele adevărat Marie Bruneau, prietenă intimă, în jurul anilor
1855, a poetului.
LIII. CER TULBURE (CIEL BROUILLÉ)
Poezie inspirată de Marie Daubrun. Cf. supra.
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LIV. MOTANUL (LE CHAT)
În ediţia din 1857 a Florilor Răului, poezia nu e scindată.
LV. FRUMOASA NAVĂ (LE BEAU NAVIRE)
Poezie inspirată de Marie Daubrun. Cf. nota LII. Otrava.
LVI. INVITAŢIA LA CĂLĂTORIE (L’INVITATION AU
VOYAGE)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855.
Una din capodoperele poeziei lui Charles Baudelaire, inspirată
de Marie Daubrun. Un poem în proză din Spleenul parizian (XVIII)
poartă acelaşi titlu.
LVII. IREPARABILUL (L’IRRÉPARABLE)
În prima ediţie poezia nu era scindată.
Inspirată de Marie Daubrun şi intitulată iniţial Frumoasa cu
părul de aur, titlu sub care a şi apărut în Revue des Deux Mondes din
1 iunie 1855. Ori, între 1847 şi 1848, Marie Daubrun interpreta, la
teatrul Porte-Saint-Martin acest rol în feeria Frumoasa cu părul de
aur de Fraţii Cogniard, după povestirea doamnei d'Aulnoy, muzica
de Pilate. Prezenţa Mariei Daubrun în viaţa intimă a lui Baudelaire
este însă atestată abia în 1854. Elementele obscure din poem sunt
aluzii la spectacolul acelei feerii în care eroul, urmăritul unei soarte
blestemate, nu-i poate mărturisi iubirea frumoasei blonde decât
urgisind-o şi creându-i situaţii diabolice. Până la urmă el va muri
sfâşiat de fiare, fără să fi avut vreme să se căiască (Cf. strofa a patra).
Strofa a şasea: în feerie, eroul satanic îşi clamează moartea
speranţei, în timp ce Frumoasa cu părul de aur îşi caută adăpost
într-o casă ale cărei ferestre luminate vor fi stinse de diavoli îndată
după intrarea ei.
LVIII. CAUSERIE (CAUSERIE)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857). Titlul
original, Causerie, nu-şi găseşte un corespondent perfect în limba
română; recentul neologism cozerie este argotic şi încă neimpus.
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LIX. CÂNTEC DE TOAMNĂ (CHANT D’AUTOMNE)
În Revue contemporaine, unde a apărut la 30 noiembrie 1859,
poemul purta dedicaţia „ M.D.“, adică M[ariei] D[aubrun] şi nu era
împărţit în două părţi.

LX. UNEI MADONE (À UNE MADONE)
A apărut la 22 ianuarie 1860 în La Causerie, după ce fusese
refuzată de Revue contemporaine, unde Baudelaire publica de
obicei, prin mijlocirea directorului publicaţiei, Alphonse de
Calonne, din teama de a nu-şi scandaliza cititorii şi a-şi altera poziţia
politică proguvernamentală. De altfel, Alphonse de Calonne va da
găzduire în revista sa violentului articol al lui Jean-Jacques Weiss
împotriva recent apărutelor Flori ale Răului.
Unei madone este inspirată de gelozia trezită în sufletul lui
Baudelaire de dragostea Mariei Daubrun pentru Théodore de
Banville. Psihanaliza vede în poeziile ce exprimă căutarea voluptăţii
în abisul morţii (Unei madone; CXII, Nimicirea; CXIII, O martiră;
CXXI, Metamorfozele vampirului etc.), erotizarea spaimei. Ea
substituie jubilarea senzuală fiziologică (René Laforgue).
LXI. CÂNTEC DE DUPĂ-AMIAZĂ
(CHANSON D’APRÈS-MIDI)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
Nu se ştie exact cărei femei i-a închinat Baudelaire această
poezie. Jacques Crépet o pune în legătură cu Jeanne Duval, locul
însă unde este plasată în Florile Răului vine să contrazică părerea sa.
Y.-G. Le Dantec se întreabă dacă nu trebuie pusă în legătură cu
Marie Daubrun ori cu vreuna din „eroinele secundare“ ce
inaugurează, începând cu sonetul următor, un ciclu nou.
LXII. SISINA (SISINA)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 10 aprilie 1859.
Sisina e un nume ce pare să fie luat dintr-un roman libertin din
secolul al XVIII-lea.
Sonetul e inspirat de Elisa Nieri (sau Neri sau Guerri), actriţă,
femeie galantă şi spioană, pe care Baudelaire a cunoscut-o în salonul
doamnei Sabatier, în 1858. Printre foarte puţinele documente ce o
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privesc, se păstrează doar o adresă dintr-un bilet al poetului către
Jean Morel, director la Revue française, prin care-1 roagă să-i
trimită numărul din 10 aprilie 1859, unde publicase Sisina, la adresa
rue de Castiglione nr. 10. Biletul conţinea şi o notă importantă a lui
Baudelaire: „Este femeia care bea apa lui Van Swieten în sănătatea
lui Orsini“. Apa lui Van Swieten era o licoare cu virtuţi antiluetice,
iar Orsini, Felice (Félix) Orsini (1810 – 1858), mare revoluţionar şi
conspirator italian, prieten cu Mazzini, urcat pe eşafod la 13 martie
1858 pentru a fi atentat la viaţa împăratului Napoleon al III-lea,
provocând o explozie în faţa Operei din Paris. O coincidenţă
interesantă face ca Felice Orsini să fi avut, în foarte zbuciumata lui
existenţă, un episod petrecut în Transilvania, unde a fost arestat,
după cum Elisa Nieri pare să fie aceeaşi cu o anume Louise Neri, pe
care exegetul lui Baudelaire, contemporan nouă, Jean Ziegler, a
identificat-o recent (cu oarecare rezerve) ca fiind străina ce s-a
măritat în anul 1864 la Bucureşti cu Henri Tillos, agent politic şi
consul general al Franţei în Principatele Unite (J. Ziegler, Gautier,
Baudelaire, Un carré de dames, Nizet, 1978, cap. La Sisina). Elisa
Nieri i-a inspirat lui Baudelaire şi subiectul unei nuvele rămasă în
proiect.
Vv. 5–8: Théroigne de Méricourt (1762 – 1817), eroină a
Revoluţiei franceze. A dus o existenţă agitată şi aventuroasă, de
„femeie galantă dar nu depravată“, după cum s-a spus. De o mare
vehemenţă oratorică, umbla îmbrăcată în amazoană, purtând pălărie
cu pană înaltă ca Henric al IV-lea, iar la brâu pistoale şi sabie. Exalta
mulţimile, ea însăşi fiind o exaltată. Pierre-Louis Manuel vedea în ea
una din primele „amazoane ale Libertăţii.“ Biciuită de femeile care
au prins-o în grădinile Tuileries, Théroigne de Méricourt înnebuneşte şi e internată la Salpêtrière, unde e îngrijită de marele
psihiatru J.-E.-D. Esquirol (1772-1840). Moare în ospiciu.
Recent, Claude Pichois şi Jean Ziegler (Baudelaire, 1987) sunt
de părere că anumite trăsături ale Sisinei vin dinspre dansatoarea
Lola Montès, „frumoasa şi mândra spaniolă“ (care era de fapt
irlandeză), celebră la Paris în anii 1844 - ’46, cunoscută şi admirată
de Baudelaire. Frenetică dansatoare de cachucha, cu apucături de
amazoană, ea cravaşase la Berlin un poliţist şi declanşase, prin
prodigalitatea pe care i-o stârnise regelui Ludovic I, insurecţia
bavareză. „Această atitudine admirativă“ faţă de amazoană şi
războinică presupune un gust adânc pentru femeile ce poartă marca
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masculinului. Jeanne, în tinereţea ei, nu fusese una din ele?“ – se
întreabă aceşti ultimi mari exegeţi baudelairieni. Cf. şi nota XIX.
LXIII. LAUDE FRANCISCĂI MELE
(FRANCISCAE MEAE LAUDES)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 10 mai 1857.
Poezie în limba latină. În prima ediţie a Florilor Răului şi în
Epavele avea subtitlul Versuri alcătuite pentru o modistă, erudită şi
pioasă şi era însoţită de următoarea notă:
„Cititorul nu are el oare, ca şi mine, impresia că limba din
perioada decadenţei latine – suprem suspin al unei făpturi robuste,
deja transformate şi pregătite pentru viaţa spirituală – e cu deosebire
aptă să exprime pasiunea aşa cum a înţeles-o şi a simţit-o lumea
modernă? Mistica e celălalt pol al acestui magnet căruia Catul şi
emulii săi, poeţi primitivi şi întru totul epidermici, nu i-au cunoscut
decât polul senzualităţii. În această minunată limbă, solecismul şi
barbarismul îmi par să dea glas neglijenţelor forţate ale unei pasiuni
ce se uită pe sine şi nesocoteşte regulile. Cuvintele, luate într-o nouă
accepţiune, revelează stângăcia fermecătoare a barbarului de la nord,
îngenuncheat în faţa frumuseţii romane. Calamburul însuşi, când
străbate aceste pedante îngăimări, nu are el oare graţia sălbatică şi
barocă a copilăriei?“
LXIV. UNEI DOAMNE CREOLE
(À UNE DAME CRÉOLE)
Sonet legat de şederea lui Baudelaire în paradiziaca insulă
Mauriciu, unde a fost primit cu prietenie în casa tinerei familii
Autard de Bragard, situată în Quartier des Pamplemousses, acolo
unde Bernardin de Saint-Pierre şi-a plasat acţiunea romanului Paul
şi Virginia.
Gustave-Adolphe Autard de Bragard, plantator şi magistrat cu
studii superioare la Paris, era căsătorit din 1834 cu frumoasa
Emmeline de Carcenac. Ea este doamna creolă. Avea să moară pe
mare, la 22 iunie 1857, la treizeci şi nouă de ani, exact în săptămâna
în care la Paris apăreau Florile Răului, unde figura sonetul închinat
ei de către tânărul Charles Baudelaire.
Unei doamne creole este una din cele mai timpurii poezii ale
poetului, dacă nu cumva cea mai veche. Manuscrisul ei se află în
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următoarea scrisoare, expediată la 20 octombrie 1841 din insula
Bourbon (La Réunion) domnului Autard de Bragard:
„Bunul meu domn A[utard],
Mi-aţi cerut câteva versuri pentru soţia dumneavoastră iar eu nu
v-am uitat. Cum e bine, cuviincios şi potrivit ca versurile adresate
unei doamne de către un tânăr să treacă prin mâinile soţului înainte
de-a ajunge la domnia-sa, vi le trimit ca să i le arătaţi numai dacă vă
plac.
De când ne-am despărţit m-am gândit adesea la dumneavoastră
şi la minunata dumneavoastră prietenie. Nu voi uita, cu siguranţă,
dimineţile admirabile pe care mi le-aţi oferit, dumneavoastră,
doamna A[utard] şi M.B.
Dacă nu mi-ar fi drag şi nu aş tânji după Paris, aş rămâne cât
mai multă vreme cu putinţă lângă dumneavoastră şi v-aş sili să mă
iubiţi şi să mă găsiţi un pic mai puţin baroc decât par.
E puţin probabil să mă întorc în Mauriciu, afară de cazul când
vasul pe care mă îmbarc pentru Bordeaux (L'Alcide) nu se îndreaptă
într-acolo, în căutare de pasageri.
Iată sonetul meu: [urmează textul].
Aşadar, vă aştept în Franţa.
Complimentele mele pline de respect doamnei A[utard].“
Poezia a fost publicată pentru întâia oară în L'Artiste din 25 mai
1845, sub titlul Unei creole, şi iscălită Baudelaire-Dufays. În
scrisoare nu purta titlu.
LXV. MOESTA ET ERRABUNDA
(MOESTA ET ERRABUNDA)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855.
Moesta et errabunda înseamnă, în limba latină, tristă şi
rătăcitoare (feminin singular). În Carnet (LXXXIII) se găseşte notat
numele Agatha, fără să se poată şti despre cine e vorba.
LXVI. STRIGOIUL (LE REVENANT)
Figurează în prima ediţie a Florilor Răului. E posibil ca acest
sonet să fie adresat Jeannei Duval.
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LXVII. SONET DE TOAMNĂ (SONNET D’AUTOMNE)
Publicat pentru întâia oară în Revue contemporaine din 30
noiembrie 1859.
Nu se ştie sigur cine este această rece Mărgărită. Totuşi, dat
fiind faptul că la 29 decembrie 1854 Marie Daubrun a creat la
Théâtre de la Gaîté rolul Margue din melodrama lui Émile Van der
Burch, s-ar putea ca aceasta să-i fi inspirat sonetul.
LXVIII. TRISTEŢI ALE LUNII
(TRISTESSES DE LA LUNE)
Figurează în prima ediţie a Florilor Răului (1857).
LXIX. PISICILE (LES CHATS)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851.
V. 7, Ereb: divinitate a Infernului, fiu al lui Chaos şi frate cu
Nyx (Noaptea). Prin extindere, Ereb e numele beznelor lumii
subpământene de până la Infern.
În proza intitulată Pisica Trott, apărută în Le Corsaire din 14
noiembrie 1847, Champfleury relatează o scenă petrecută într-o
seară, când se afla împreună cu Baudelaire şi o prietenă comună.
Poetul a citit atunci sonetul Pisicile. Cocoţată pe umerii tinerei
femei, felina îl asculta cu atenţia încordată când, brusc, sare de pe
convenabilul soclu, ca să se aşeze afectuoasă pe genunchii
poetului...
LXX. BUFNIŢELE (LES HIBOUX)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851. Pentru oroarea de mişcare, cf. XVII, Frumuseţea.
LXXI. PIPA (LA PIPE)
Figurează în prima ediţie a Florilor Răului (1857).
LXXII. MUZICA (LA MUSIQUE)
Figurează în prima ediţie a Florilor Răului (1857), cu mici
modificări mai ales în strofa a doua.
LXXIII. MORMÂNT (SÉPULTURE)
Figurează în prima ediţie a Florilor Răului (1857), cu titlul
Sépulcre şi nu Sépulture, titlul poeziei în ediţia din 1881, folosit ca
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text de bază în traducerea noastră (v. Notă asupra ediţiei). Cele două
titluri, în înţelesul conferit de poezie, înseamnă unul şi acelaşi lucru.
În ediţia din 1868 a Florilor Răului, purta titlul Sépulture d'un Poète
maudit (Mormântul unui poet blestemat).
LXXIV. O GRAVURĂ FANTASTICĂ
(UNE GRAVURE FANTASTIQUE)
Apare pentru întâia oară în Le Présent din 15 noiembrie 1857,
cu titlul O gravură de Mortimer. Abia în 1953, F.W. Leakey a
identificat gravura inspiratoare ca fiind Death on a Pale Horse de
Joseph Haynes, executată în 1784 după un desen de Mortimer. În
două versiuni anterioare, poezia avea forma unui cântec alcătuit din
trei catrene cu rime perechi, urmate fiecare de refrenul: Larifla fla
fla, repetat de trei ori.
LXXV. MORTUL VOIOS (LE MORT JOYEUX)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851, unde purta titlul Le Spleen (Spleenul).
LXXVI. BUTOIUL URII (LE TONNEAU DE LA HAINE)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851. Foarte mici modificări ulterioare.
LXXVII. CLOPOTUL DOGIT (LA CLOCHE FÊLÉE)
În Le Messager de l'Assemblée din 9 aprilie 1851, unde a apărut
pentru întâia oară, purta titlul Le Spleen (Spleenul), iar în Revue des
Deux Mondes din 1 iunie 1855, titlul La Cloche (Clopotul).
LXXVIII. SPLEEN (SPLEEN)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851.
LXXIX. SPLEEN (SPLEEN)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857). Mici
modificări ulterioare.
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LXXX. SPLEEN (SPLEEN)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857). În Le Spleen
de Paris, XXVII, Une Mort héroïque, există similitudini cu prinţul
acestui Spleen.
LXXXI. SPLEEN (SPLEEN)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
LXXXII. OBSESIE (OBSESSION)
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 15 mai
1860. Într-un manuscris care a aparţinut lui Charles Asselineau,
poezia are un epigraf format din versurile 89–90 din Prometeu
înlănţuit de Eschil, reproduse în greceşte.
LXXXIII. GUSTUL DE NEANT
(LE GOÛT DU NÉANT)
Apare pentru întâia oară în Revue française din 20 ianuarie
1859.
LXXXIV. ALCHIMIE A DURERII
(ALCHIMIE DE LA DOULEUR)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
LXXXV. GROAZĂ PLĂCUTĂ (HORREUR SYMPATHIQUE)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
LXXXVI. HEAVTONTIMORUMENOSUL
(L'HÉAUTONTIMOROUMÉNOS)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 10 mai 1857. Titlul,
care înseamnă în limba elină Cel ce se pedepseşte singur, e şi titlul
uneia din cele şase comedii ale poetului latin Terenţiu (190 – 159 î.
H.); Jacques Crépet şi Georges Blin văd în el mai curând o
reminiscenţă din Joseph de Maistre care, în a treia convorbire din
Soirées de Saint-Pétersbourg (Seri la Petersburg), formulează un
aforism după care „orice om rău este un Heavtontimorumenos“.
Dedicaţia către J.G.F. apare abia la ediţia din 1861 a Florilor
Răului şi nu se ştie cine se ascunde sub aceste iniţiale. Aceeaşi
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dedicaţie o poartă şi Paradisurile artificiale (1860), unde, după felul
cum i se adresează în scrisoarea introductivă („Draga mea prietenă“)
e limpede că este vorba de o femeie. Jacques Crépet şi Jean Pommier
interpretau dedicaţia ,,À J.G.F.“ în felul următor: „À Jeanne Gentille
Femme“, ipoteză respinsă de Y.-G. Le Dantec; acesta vedea în
J.G.F. pe Juliette Gex-Fagon.
O scrisoare târzie, trimisă din Bruxelles la Paris în ziua de 3
februarie 1865 doamnei Paul Meurice, mărturiseşte o stare
sufletească proprie cuiva care se autopedepseşte: „Nu, vă asigur, nu
sufăr de ceva prea deosebit. Sunt totdeauna prost dispus (asta-i o
boală), fiindcă sufăr din cauza prostiei din jurul meu şi pentru că sunt
nemulţumit de mine [...]. Astfel, fie că sunt la Paris, la Bruxelles ori
într-un oraş necunoscut, nu mă îndoiesc de faptul că sunt bolnav şi
că boala mea nu are leac. E o mizantropie ce nu vine dintr-un
caracter rău, ci dintr-o sensibilitate prea vie şi dintr-o înclinare de a
se scandaliza prea uşor. – Pentru ce rămân la Bruxelles, oraş pe care
totuşi îl urăsc? – Mai întâi pentru că mă aflu aici şi pentru că în
starea mea actuală mi-ar fi rău pretutindeni – în fine, pentru că m-am
pedepsit [s.n.]; m-am pedepsit până la a mă fi vindecat de viciile
mele...“
LXXXVII. IREMEDIABILUL (L’IRRÉMÉDIABLE)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 10 mai 1857.
Împărţirea textului în două părţi datează din 1861 şi a fost menţinută
în 1868.
LXXXVIII. CEASORNICUL (L’HORLOGE)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
Esto memor (lat.), Remember (engl.): aminteşte-ţi, ia aminte.

TABLOURI PARIZIENE
(TABLEAUX PARISIENS)
LXXXIX. PEISAJ (PAYSAGE)
Apare pentru întâia oară în Le Présent din 15 noiembrie 1857,
cu titlul Peisaj parizian, epitetul dispărând din titlu în ediţia a doua
(1861), când autorul a creat ciclul Tablouri pariziene.
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XC. SOARELE (LE SOLEIL)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
XCI. UNEI CERŞETOARE ROŞCATE
(À UNE MENDIANTE ROUSSE)
Poezia pare să fi fost scrisă prin 1843 şi e inspirată de aceeaşi
tânără ghitaristă căreia Théodore de Banville i-a închinat poezia À
une petite chanteuse des rues (Unei mici cântăreţe ambulante) din
volumul Les Stalactites (Stalactitele), publicat în 1846. Este
adolescenta căreia Émile Deroy i-a făcut portretul, aflat astăzi la
Luvru, reprodus recent în studiul exhaustiv al lui Claude Pichois şi
Jean Ziegler, Baudelaire, Julliard, 1987. Théodore de Banville o
descrie în Amintirile mele (p. 89): „O copilă, o fetiţă cu ochii mari,
cu trăsăturile rafinate, încântătoare şi delicate, roză, cu o carne
sidefie şi cu buze roşii ca o rodie, încununată de lungi cosiţe
sălbatice, creţe şi încâlcite căzându-i pe umeri, cânta la ghitară şi din
gură sub frumoasele raze ale soarelui“. Reproducând acest pasaj,
exegeţii baudelairieni citaţi mai sus sunt de părere că descrierea
cerşetoarei roşcate pare să fie inspirată mai curând de tabloul lui
Émile Deroy, pictor şi prieten preferat al lui Baudelaire, decât de
cele dintâi impresii pe care i le-a lăsat mica ghitaristă.
XCII. LEBĂDA (LE CYGNE)
Apare pentru întâia oară în La Causerie din 22 ianuarie 1860.
Poeziile XCII, XCIII şi XCIV sunt dedicate lui Victor Hugo, pe
care Baudelaire îl admira încă din adolescenţă când, proaspăt
bacalaureat, îi solicita o întrevedere, printr-o scrisoare emoţionantă,
scrisă la 25 februarie 1840 (V. Cronologie ).
Lebăda i-a fost adresată lui Victor Hugo la 7 decembrie 1859,
împreună cu o scrisoare în care Baudelaire spunea printre altele:
„Iată versuri făcute pentru dumneavoastră. Nu trebuie să le judecaţi
cu ochi severi, ci cu ochi părinteşti... Important pentru mine a fost să
exprim repede tot ceea ce un accident, o imagine pot să conţină ca
sugestie şi să arate cum vederea unui animal suferind împinge
spiritul spre toate fiinţele iubite, care sunt absente şi suferă...“ Victor
Hugo îi răspunde la 18 decembrie 1859: „Ca tot ceea ce faceţi,
domnule, Lebăda dumneavoastră este o idee. Ca toate ideile
adevărate, ea are adâncimi. Această lebădă în praf are sub ea mai
multe abisuri decât lebăda apelor fără fund ale lacului de Gaube.
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Aceste abisuri se întrevăd în versurile dumneavoastră, altmintrelea
pline de fiori şi tresăriri...“
XCIII. CEI ŞAPTE BĂTRÂNI (LES SEPT VIEILLARDS)
Există trei variante ale acestei poezii care, împreună cu
următoarea, XCIV, Bătrânelele, s-a numit la început Fantome
pariziene. Dedicaţia către Victor Hugo a fost adăugată cu prilejul
publicării ei în L'Artiste din 15 ianuarie 1861, după ce fusese
publicată întâia oară la 15 septembrie 1859 în Revue contemporaine.
Scrisă în 1859, în răstimpul unei şederi la Honfleur, împreună
cu mama sa. „Şederile la Honfleur iarna şi primăvara – scriu Claude
Pichois şi Jean Ziegler – corespund unei uimitoare perioade de
fecunditate şi unei stări fiziologice relativ mulţumitoare“
(Baudelaire, 1987, p. 385).
XCIV. BĂTRÂNELELE (LES PETITES VIEILLES)
Scrisă la Honfleur, în 1859 (v. supra).
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 15
septembrie 1859, cu titlul Fantome pariziene. II. Bătrânelele.
Baudelaire şi-a exprimat interesul afectuos purtat femeilor în
vârstă, desprinse de patimi, şi-n alte scrieri (Pauvre Belgique şi Le
Spleen de Paris).
Trimiţând lui Victor Hugo poeziile Cei şapte bătrâni şi
Bătrânelele, Baudelaire le însoţeşte de o scrisoare în care-i
mărturiseşte corifeului poeziei franceze faptul că a vrut să-i imite
maniera: „Văd uneori în marile galerii de pictură ucenici jalnici care
copiază lucrările maeştrilor. Bine ori rău făcute, ei pun când şi când
în aceste imitaţii, fără s-o ştie, câte ceva din propria lor fire, mare ori
trivială. Asta va fi (poate!) scuza îndrăznelii mele.“
XCV. ORBII (LES AVEUGLES)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
XCVI. UNEI TRECĂTOARE (À UNE PASSANTE)
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 15 octombrie 1860.
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XCVII. SCHELETUL CARE SAPĂ
(LE SQUELETTE LABOUREUR)
Apare pentru întâia oară în La Causerie din 22 ianuarie 1860.
Republicată în Almanach parisien pour 1861 de către Fernand
Desnoyers, unde poezia nu este împărţită în două.
XCVIII. CĂDEREA SERII
(LE CRÉPUSCULE DU SOIR)
Apare pentru întâia oară în La Semaine théâtrale din 1 februarie
1852, sub titlul Cele două crepuscule şi, pentru a doua oară, în
Fontainebleau, paysages, légendes, souvenirs, fantaisies –
Hommage à C. F. Denecourt, Hachette, iunie 1855, sub titlul Cele
două crepuscule. Seara, împreună cu poezii şi proze de Lamartine,
Hugo, George Sand, Béranger, Musset, Gautier, Nerval, Asselineau,
Champfleury etc. Baudelaire îşi însoţeşte poezia de următoarea
scrisoare către poetul Fernand Desnoyers (1828–1869), importantă
pentru viziunea marelui poet asupra naturii:
„Dragul meu Desnoyers, îmi ceri versuri pentru volumaşul
vostru, versuri asupra Naturii, nu-i aşa? Asupra pădurilor, marilor
stejari, vegetaţiei, insectelor, soarelui, mai încape îndoială? Dar ştii
bine că eu sunt incapabil să mă înduioşez în faţa vegetaţiei şi că
sufletul meu e refractar la această bizară Religie nouă, care va avea
totdeauna, cred eu, pentru orice fiinţă spirituală, un nu ştiu ce
element shocking. Eu n-am să cred vreodată că sufletul Zeilor
sălăşluieşte în plante [versuri de Victor de Laprade, n.n.] şi chiar
dacă ar sălăşlui, nu m-aş prea sinchisi de el, socotindu-l pe-al meu
mult mai de preţ decât acela din legumele sanctificate. Ba încă am
socotit totdeauna că există în Natura înfloritoare şi întinerită ceva
dureros, dur, crud – un nu ştiu ce care frizează neruşinarea. În
imposibilitatea de a te mulţumi complet, urmând termenii stricţi ai
programului, îţi trimit două bucăţi poetice reprezentând aproximativ
înfăţişarea reveriilor ce mă copleşesc în orele crepusculare. În
adâncul pădurilor, izolat sub cupole asemănătoare celor ale
sacristiilor sau ale catedralelor, mă gândesc la extraordinarele
noastre Oraşe, iar muzica uimitoare ce se revarsă peste vârfuri îmi
pare a fi tălmăcirea tânguirilor omeneşti“.
Prin Căderea serii şi Revărsatul zorilor („Les deux
crépuscules“), Baudelaire se desprinde, declarativ şi de facto, de
romantism, definindu-se ca poet al marilor oraşe, al vieţii citadine.
În dragostea pentru marile oraşe, descoperim gustul poetului pentru
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dezvoltarea excesivă a artificialului, în alţi termeni, pentru frumosul
estetic, opus frumosului natural pe care îl oferă, generos şi aleatoriu,
natura.
Cf. CV, Vis parizian şi CVI, Revărsatul zorilor.
XCIX. JOCUL (LE JEU)
Figurează în prima ediţie a Florilor Răului (1857), cu foarte
mici deosebiri.
C. DANS MACABRU (DANSE MACABRE)
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 15 martie
1859.
E inspirată de statueta schiţată de Ernest Christophe, căreia
Baudelaire îi regreta absenţa în Salonul din 1859. Iată un fragment
din cronica în cauză:
„Cu farmecele groazei doar tarii se îmbată !
Închipuiţi-vă un schelet înalt de femeie gata să pornească la o
petrecere. Cu faţa lată de negresă, cu un surâs fără buze şi gingii şi cu
o privire care nu-i decât o gaură plină de umbră, groaznica arătare ce
a fost o femeie frumoasă lasă impresia că ar căuta vag în spaţiu
delicioasa oră a unei întâlniri ori ceasul solemn al sabatului înscris
pe cadranul nevăzut al secolelor. Bustul ei, disecat de timp, se înalţă
cu cochetărie din corsaj, ca din cornetul de hârtie un buchet uscat, iar
această plăsmuire funebră se ridică întreagă pe piedestalul unei
crinoline fastuoase.
Pentru a o scurta, fie-mi îngăduit să citez un crâmpei rimat unde
am încercat nu să ilustrez, ci să explic plăcerea subtilă conţinută în
această figurină, cam în felul în care un cititor grijuliu mâzgăleşte cu
creionul marginile cărţii: [urmează primele douăzeci şi două de
versuri ale poeziei Dans macabru]“.
CI. DRAGOSTEA DE MINCIUNĂ
(L’AMOUR DU MENSONGE)
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 15 mai
1860.
În manuscris poezia purta titlul Decorul şi era însoţită de un
epitaf în trei versuri din Racine (Athalie, II, v. 1).
Ea mai purta pe faţă sclipire de-împrumut,
Căci avusese grijă să-şi zugrăvească chipul,
Spre-a repara ce anii de-a pururi lasă slut.
(În româneşte de C.D. Zeletin)
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Jacques Crépet a crezut că Dragostea de minciună a fost
inspirată de Jeanne Duval, mai apoi s-a încredinţat însă că
inspiratoarea este actriţa Marie Daubrun, pe numele adevărat Marie
Bruneau, figură populară a teatrelor din Montmartre ori
Porte-Saint-Martin.
CII
[Eu nu am dat uitării, oraşului vecină...]
[Je n'ai pas oublié, voisine de la ville...]
Poezia evocă o perioadă fericită din copilăria lui Baudelaire,
când mama poetului, doamna Aupick, văduvă, strâmtorată şi încă
nerecăsătorită, locuia când şi când, împreună cu băiatul ei, într-o
căsuţă situată pe locul unde se află astăzi numărul 11, de pe rue du
Débarcadère, Paris (17e), pe atunci în comuna Neuilly.
La 11 ianuarie 1858, Baudelaire scria mamei sale în legătură cu
amintirea acelor vremuri:
„N-ai remarcat, aşadar, că există în Florile Răului două piese
care te privesc sau, cel puţin, fac aluzie la amănunte intime ale vieţii
noastre de demult, ale acelei epoci de văduvie ce mi-a lăsat unice şi
triste amintiri, una Eu nu am dat uitării, oraşului vecină... (Neuilly)
şi cealaltă care urmează: La doica generoasă ce-o gelozeai în viaţă...
(Mariette)? Am lăsat aceste piese fără titlu şi fără indicaţii clare,
pentru că mă îngrozesc la gândul să prostituez intimităţile familiei.“
În acelaşi ton al evocării unei copilării fericite, fericite exclusiv
prin prezenţa mamei, este şi următoarea scrisoare adresată de poet
doamnei Aupick la 6 mai 1861:
„Există în copilăria mea o epocă de iubire pătimaşă pentru tine;
ascultă şi citeşte fără teamă. Nu ţi-am spus-o niciodată într-atât. Îmi
amintesc de o plimbare în fiacru; tu ieşeai dintr-o casă de sănătate
unde fuseseşi surghiunită şi mi-ai arătat, ca să-mi dovedeşti că te
gândiseşi la fiul tău, desene în peniţă pe care le făcuseşi pentru mine.
Eşti încredinţată că am o memorie teribilă? Mai târziu, piaţa
Saint-André-des-Arcs şi Neuilly. Lungi plimbări, dezmierdări fără
sfârşit! Îmi aduc aminte de cheiuri, aşa de triste seara. Ah, acesta a
fost pentru mine fericitul timp al mângâierilor materne! Îţi cer iertare
că numesc timp fericit ceea ce a fost, fără îndoială, ceva rău pentru
tine.“
Eu nu am dat uitării, oraşului vecină... e una din poeziile
timpurii ale lui Baudelaire. Ernest Prarond îşi aminteşte că poetul i-o
recita, împreună cu poezia următoare (CIII), în anul 1843.
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CIII.
[La doica generoasă ce-o gelozeai în viaţă...]
[La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse...]
Să se citească negreşit nota precedentă.
CIV. NEGURI ŞI PLOI (BRUMES ET PLUIES)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
CV. VIS PARIZIAN (RÊVE PARISIEN)
Dedicaţia. Din două manuscrise cu aceeaşi datare, unul poartă
dedicaţia către Constantin Guys, iar în altul dedicaţia este bifată.
Baudelaire îi scria lui Poulet-Malassis că Vis parizian nu are nici un
raport pozitiv cu Constantin Guys decât faptul că pictorul, ca şi
poetul din partea a doua a poeziei, se trezeşte la amiază...
Desenatorul Constantin Guys (1802–1892) s-a bucurat de
admiraţia lui Baudelaire, alături de Manet şi Delacroix. Marele poet
s-a luptat să-l impună conştiinţei publice şi a făcut-o cu atât mai
multă ardoare, cu cât desenatorul avea o fire extrem de modestă („un
uragan de modestie“), iar Baudelaire era pătruns de ideea genialităţii
lui. Poetul vedea în Constantin Guys deschizătorul unei noi epoci
estetice, ce avea ca entitate definitorie surprinderea clipei prin
schiţă; o făcuse, în felul său, poetul însuşi în sonetul XCVI, Unei
trecătoare („Un fulger... apoi noaptea!“)
În privinţa aversiunii lui Baudelaire pentru natură, o observaţie
a lui Georges Blin se cuvine pusă în relaţie cu Vis parizian:
Baudelaire se teme de natură, privită ca rezervor de splendoare şi de
fecunditate, şi o substituie cu lumea imaginaţiei sale: un univers
metalic, adică friguros de steril şi de luminos... Cf. XCVIII. Căderea
serii.
CVI. REVĂRSATUL ZORILOR
(LE CRÉPUSCULE DU MATIN)
Titlul în manuscris este: Cele două crepuscule ale marelui
Oraş. – Dimineaţa. În manuscris nu există interval între versul al
doilea şi al treilea, nici între al 11-lea şi al 12-lea. În La Semaine
théâtrale din l februarie 1852, unde apare pentru întâia oară, poezia
corespunde manuscrisului, cu excepţia titlului care este: Cele două
crepuscule.
Claude Pichois şi Jean Ziegler cred (Baudelaire, 1987) că
imaginea din primele două versuri e o reminiscenţă din anii
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copilăriei, probabil din 1829, când viitorul poet e posibil să fi urmat
un institut de învăţământ ce avea în apropiere cazărmi.
Ernest Prarond îşi aminteşte că Revărsatul zorilor se găsea
printre poeziile pe care i le recita Baudelaire înainte de 1843.
Cf. XCVIII. Căderea serii.

VINUL (LE VIN)
CVII. SUFLETUL VINULUI (L’ÂME DU VIN)
Apare pentru întâia oară sub titlul Le Vin des Honnêtes gens
(Vinul oamenilor cumsecade) în numărul din iunie 1850 al
periodicului Le Magasin des Familles.
Cum primul vers e citat ca epigraf la poezia Cântecul Vinului
din volumul Stalactitele al lui Théodore de Banville, publicat în
1846, e de presupus că poezia lui Baudelaire datează din aceşti ani.
Oricum, Ernest Prarond îşi aminteşte că Baudelaire îi recita Sufletul
vinului înainte de 1843.
Echivalenţe în proză, mai dezvoltate, ale acestei poezii se află
în Despre Vin şi Haşiş (1851), textul care deschide Paradisuri
artificiale.
CVIII. VINUL STRÂNGĂTORILOR DE PETICE
(LE VIN DES CHIFFONNIERS)
Poem timpuriu: Ernest Prarond şi-l aminteşte pe Baudelaire
recitându-i-l înainte de 1843. Apare pentru întâia oară în revista de
voioşii oenologice a poetului republican şi socialist, Gustave
Mathieu (1808–1877), Jean Raisin, revue joyeuse et vinicole, din 15
noiembrie 1854.
Se cunosc două manuscrise ale acestei poezii, destul de diferite
unul de celălalt.
Strofa 7, v. 2: apele pactole, apele râuleţului Pactol din antica
Lidie, cărora Cresus le-a datorat bogăţia. În Pactol s-a scăldat regele
Midas. Prin extindere, râu de bogăţii.
CIX. VINUL UCIGAŞULUI (LE VIN DE L’ASSASSIN)
Ernest Prarond şi-l aminteşte pe Baudelaire recitându-i Vinul
ucigaşului înainte de 1843.
Apare pentru întâia oară în numărul din noiembrie 1848 al
publicaţiei L’Écho des Marchands de Vins, după aserţiunea celor
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dintâi biografi ai lui Baudelaire, A. de la Fizelière şi G. Decaux,
urmaţi de Spoelberch de Lovenjoul. Recent, Jean Ziegler a
demonstrat că Vinul ucigaşului nu a apărut în periodicul amintit,
care nu a avut decât două numere, în ultimul fiind publicat anunţul
apariţiei iminente a cărţii de poezii a lui Baudelaire, Limburile (Jean
Ziegler, Du romantisme au surnaturalisme, Hommage à Claude
Pichois, Neuchâtel, La Baconnière, 1985, pp. 187 – 189).
CX. VINUL SINGURATICULUI (LE VIN DU SOLITAIRE)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
CXI. VINUL AMANŢILOR (LE VIN DES AMANTS)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).

FLORI ALE RĂULUI (FLEURS DU MAL)
CXII. NIMICIREA (LA DESTRUCTION)
Apare pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1 iunie
1855, cu titlul Voluptatea.
Cf. nota la LX. Unei madone.
CXIII. O MARTIRĂ (UNE MARTYRE)
Théodore de Banville lasă, în Notă romantică, să se înţeleagă că
acest poem ar fi fost scris de Baudelaire acasă la actriţa Rosine
Stoltz. Subtitlul, Desen al unui maestru necunoscut, a fost dat pentru
a deruta.
Cf. nota la LX. Unei madone.
CXIV. LESBOS (LESBOS)
Apare pentru întâia oară în culegerea lui Julien Lemer, Poeţii
Iubirii (1850).
În Epavele (1866), Lesbos deschide ciclul Piese osândite şi este
însoţită de următoarea notă: „Piesa aceasta şi următoarele cinci au
fost osândite în 1857 de către tribunalul corecţional şi nu poate fi
reprodusă în culegerea Florilor Răului “.

https://biblioteca-digitala.ro

310

CHARLES BAUDELAIRE

CXV. FEMEI DAMNATE (FEMMES DAMNÉES)
DELFINA ŞI IPOLITA
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857). Piesă
osândită.
Strofa a 22-a: Poulet-Malassis îi comunică într-o scrisoare lui
Charles Asselineau faptul că această strofă şi următoarele au fost
„scrise de către Baudelaire din inspiraţie, apoi revizuite şi corijate cu
câteva zile înainte de publicare, prevăzând intervenţia parchetului“.
A inspirat lui Courbet pânza Venera urmărind-o geloasă pe
Psyché.
Cf. supra, Note şi comentarii, TITLUL.
CXVI. FEMEI DAMNATE (FEMMES DAMNÉES)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
CXVII. CELE DOUĂ SURORI (LES DEUX BONNES SOEURS)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
CXVIII. IZVORUL DE SÂNGE (LA FONTAINE DE SANG)
Manuscris autograf datând din anul 1852, reprodus de Ad.van
Bever în Douăsprezece poeme de Charles Baudelaire publicate în
facsimil..., Paris, Éd. G. Crès et Cie, 1917.
CXIX. ALEGORIE (ALLÉGORIE)
Ernest Prarond şi-l aducea aminte pe Baudelaire recitându-i
Alegorie înainte de 1843.
CXX. BEATRICEA (LA BÉATRICE)
Figurează în ediţia întâi a Florilor Răului (1857).
CXXI. METAMORFOZELE VAMPIRULUI
(LES MÉTAMORPHOSES DU VAMPIRE)
Manuscris autograf din 1852, reprodus în Ad. van Bever,
Douăsprezece poeme de Charles Baudelaire publicate în facsimil...,
Paris, Éd. G. Crès et Cie, 1917.
Cf. nota la LX. Unei madone.
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CXXII. O CĂLĂTORIE ÎN CYTERA
(UN VOYAGE À CYTHÈRE)
Manuscrisul, datând din 1852, conţine următoarea notă a lui
Baudelaire: „Punctul de plecare al acestei piese se află în câteva
rânduri ale lui Gérard [de Nerval] şi ar fi bine să fie regăsit“. Era
vorba despre Călătorie în Cytera, apărută în L’Artiste din 30 iunie şi
11 august 1844, în care Gérard de Nerval scrie că, trecând de-a
lungul coastelor insulei Cerigo din Marea Egee, pe numele ei vechi
Cytera, a zărit o spânzurătoare cu trei braţe. Se ştie de existenţa unui
manuscris pierdut, pe care Baudelaire l-a intitulat Călătorie în
Cytera, închinat lui Gérard de Nerval.
CXXIII. AMORUL ŞI ŢEASTA, VECHI CUL-DE- LAMPE
(L'AMOUR ET LE CRÂNE, VIEUX CUL-DE-LAMPE)
Publicată pentru întâia oară în Revue des Deux Mondes din 1
iunie 1855.
Poezie inspirată de două gravuri ale lui Hendrick Goltzius
(1558 –1617), aflate azi la Cabinetul de stampe.

REVOLTĂ (RÉVOLTE)
CXXIV. LEPĂDAREA SFÂNTULUI PETRU
(LE RENIEMENT DE SAINT PIERRE)
Apare pentru întâia oară în Revue de Paris, octombrie 1852.
Manuscrisul autograf a fost reprodus de Ad. van Bever în
Douăsprezece poeme de Charles Baudelaire publicate în facsimil...,
Paris, Éd. G. Crès et Cie, 1917.
Trebuind să sufere anumite consecinţe pentru tipărirea acestei
poezii în 1852, Charles Baudelaire a însoţit-o de următoarea notă, la
reimprimarea ei în fruntea ciclului Revoltă din Florile Răului:
„Dintre bucăţile ce urmează, cea mai individualizată a şi apărut
în una din principalele culegeri literare din Paris, unde n-a fost luată
în consideraţie, cel puţin de către oamenii de spirit, decât pentru ceea
ce, într-adevăr, este: pastişa raţionamentelor ignoranţei şi ale furiei.
Fidel programului său dureros, autorul Florilor Răului a trebuit, ca
un perfect actor de comedie, să-şi modeleze spiritul după toate
sofismele şi după toate stricăciunile. Această declaraţie candidă
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n-are să-i împiedice, fără îndoială, pe criticii oneşti să-l plaseze în
rândul teologilor vulgului şi să-l acuze de a fi regretat, pentru
Mântuitorul nostru Isus Hristos, pentru Jertfa eternă şi de bună voie,
rolul unui cuceritor, al unui Atila egalitar şi pustiitor. Cel puţin unul
îşi va înălţa la ceruri, fără îndoială, mulţumirile obişnuite ale
fariseului: «Îţi mulţumesc, Doamne, că n-ai îngăduit să fiu asemeni
acestui poet nemernic!»“
Nota lui Baudelaire nu a putut împiedica parchetul de a hotărî
că Lepădarea Sfântului Petru este o ofensă adusă moralei religioase.
Acuzaţia n-a avut însă câştig de cauză în procesul Florilor Răului.
Cînd Charles Asselineau pregătea ediţia postumă a Florilor
Răului, doamna Aupick, tulburată în sufletul ei adânc religios, l-a
rugat, prin scrisoarea din 21 (sau 23) noiembrie 1867, după o lungă
noapte de insomnie, să nu includă poezia în volum, ceea ce editorul a
refuzat: „Cum sunt creştină, nu pot, nu trebuie să las să se
retipărească aceasta. Dacă fiul meu ar trăi, cu siguranţă că n-ar scrie
aşa ceva acum, întrucât avea de vreo câţiva ani simpatii religioase
[...]. Sunt prea nenorocită, în faţă am perspectiva unei vieţi prea
crude ca să nu caut să scap de-o remuşcare şi, negreşit, m-ar chinui
părerea de rău dacă aş lăsa să se tipărească această bucată. În
nenorocirea mea îmi trebuie cel puţin mulţumirea de mine însămi.“
Retipărirea acestei poezii a creat un anume conflict de
conştiinţă între cei doi poli, reprezentaţi de Charles Asselineau şi
doamna Aupick, mama poetului. Prietenii lui Baudelaire, în frunte
cu Charles Asselineau şi Théodore de Banville, ameninţând cu
abandonarea îndeletnicirii de editori, liber şi din pietate asumată,
doamna Aupick îi răspunde lui Asselineau, la 22 (sau 28) noiembrie
1867, mărturisindu-i un „reviriment al ideilor“. Citind locuţiunea lui
Asselineau: „Charles nu mai e printre noi ca să se apere“, nefericita
mamă îi răspunde: „...cu lacrimi în ochi mi-am sacrificat, înaintea
imaginii lui, scrupulele şi mi-am făgăduit ca gândirea lui să rămână
intactă şi să fie reprodusă aşa cum a exprimat-o el. Şi aflându-mă
încă sub această impresie solemnă, vă rog să păstraţi poezia.
Fără cea mai mică urmă de ranchiună, ci, dimpotrivă, cu multă
afecţiune.
Bătrâna dumneavoastră prietenă şi mamă.“
Într-o scrisoare din acele zile către Asselineau, Malassis
conchide: „...nu există nimic comun între literatura fiului ei şi ea...“
Cf. nota la CXXVI. Litaniile Satanei.
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CXXV. ABEL ŞI CAIN (ABEL ET CAЇN)
În ediţia din 1857 a Florilor Răului, poezia nu era împărţită în
două.
CXXVI. LITANIILE SATANEI
(LES LITANIES DE SATAN)
Poezia a fost transcrisă de Baudelaire într-un Album amicorum
al poetului şi prietenului său Philoxène Boyer (1829 – 1867), alături
de texte autografe provenind de la peste două sute de artişti
contemporani acestui poet care n-a lăsat posterităţii decât amintirea
locvacităţii sale.
În scrisoarea din 21 (sau 23) noiembrie 1867 către Charles
Asselineau, care pregătea pentru retipărire Florile Răului, ediţia din
1868, Editura fraţilor Michel Lévy, doamna Aupick, după ce-i cere
scoaterea din volum a poeziei Lepădarea Sfântului Petru, elogiază –
poate în compensare – Litaniile Satanei: „...Lepădarea e de-a
dreptul pângăritoare, e o profesiune de credinţă. Indulgenţa mea faţă
de celelalte bucăţi ţine poate de admiraţia pe care mi-o inspiră
Litaniile Satanei. Este o operă ieşită din comun, sub raportul
talentului, al formei, al versurilor atât de armonios cadenţate, ca o
muzică, încât te-ai crede cântând citindu-le, poate din cauza acestui
trist refren, a acestei plângeri tânguitoare, la fiecare al treilea vers:
Satan, îndreaptă-ţi mila spre lunga-mi suferinţă!
Există la începutul acestei piese ceva ce-mi place mult:
Tu, ce unit cu Moartea, amantă neînfrântă,
Ai zămislit Speranţa, nebuna ce ne-încântă...
Ce nimerire fericită e nebuna ce ne-încântă, aplicată Speranţei!“
RUGĂ. Acest subtitlu a fost introdus în ediţia din 1861 a
Florilor Răului; în ediţia din 1857, distihurile erau despărţite aici
doar printr-un spaţiu.
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MOARTEA (LA MORT)
CXXVII. MOARTEA AMANŢILOR
(LA MORT DES AMANTS)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851.
L-a inspirat pe Claude Debussy (Cinci poeme..., 1890).
CXXVIII. MOARTEA SĂRACILOR
(LA MORT DES PAUVRES)
Manuscris autograf din 1852, purtând titlul Moartea, publicat
de Ad. van Bever în Douăsprezece poeme de Charles Baudelaire
publicate în facsimil..., Éd. G. Crès et Cie, 1917. Figurează în prima
ediţie a Florilor Răului (1857).
CXXIX. MOARTEA ARTIŞTILOR
(LA MORT DES ARTISTES)
Apare pentru întâia oară în Le Messager de l'Assemblée din 9
aprilie 1851. Există o apreciabilă diferenţă între varianta din 1851 şi
cea din 1857.
CXXX. SFÂRŞITUL ZILEI (LA FIN DE LA JOURNÉE)
Apare pentru întâia oară în Revue du XIXe siècle din 1 ianuarie
1867.
CXXXI. VISUL UNUI CURIOS
(LE RÊVE D’UN CURIEUX)
Apare pentru întâia oară în Revue contemporaine din 15 mai
1860.
Dedicaţia: Lui F(élix) N(adar).
O notă a lui Poulet-Malassis precizează că Baudelaire a dăruit o
primă formă a acestui sonet doctorului Léon Marcq din Bruxelles,
care l-a îngrijit în perioada lui belgiană.
Titlul iniţial: Visul Curiosului.
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CXXXII. CĂLĂTORIA (LE VOYAGE)
Poem scris în februarie 1859, la Honfleur, unde poetul locuia
împreună cu mama sa, doamna Aupick, în Maison Joujou. A fost
publicat mai întâi în ziua de 15 februarie 1859, la Honfleur, în
plachetă împreună cu Albatrosul. Cinci zile mai târziu, Baudelaire
scria lui Charles Asselineau că poemul său „face să freamăte natura
şi mai ales iubitorii de progres“. La 23 februarie 1859, poetul îi cere
lui Maxime Du Camp să accepte ca poemul să-i fie dedicat.
Baudelaire îl cunoscuse în anii cînd fusese creată Revue de Paris,
căreia Maxime Du Camp avea să-i fie director, şi unde poetul a
colaborat. Revue de Paris a fost suprimată de guvern după atentatul
din 14 ianuarie 1858 al lui Orsini împotriva împăratului Napoleon al
III-lea. Maxime Du Camp a publicat interesante Amintiri literare,
Hachette, 1885, care conţin, în special în volumul al doilea,
contribuţii la cunoaşterea vieţii lui Charles Baudelaire.
Icaria, din strofa a treia, partea a II-a, este o aluzie la Călătorie
în Icaria de Étienne Cabet (1788 – 1856), publicist şi teoretician al
comunismului, a cărui utopie a cunoscut o largă popularitate în jurul
anilor 1840–1845.

SUPLIMENT LA FLORILE RĂULUI
LUI THÉODORE DE BANVILLE
(À THÉODORE DE BANVILLE)
Théodore de Banville (1823 – 1891), poet, critic şi publicist,
prieten al lui Baudelaire, al lui Théophile Gautier şi al parnasienilor,
a fost discipol al lui Victor Hugo, căruia i-a închinat comedia în
proză Gringoire. A scris Cariatidele (1842), Stalactitele (1846),
Ode funambuleşti (1857), Amintirile mele (1882) etc. Poezia sa, de o
rară strălucire a formei, are o fluenţă, o graţie şi o inventivitate unice,
cumva în felul liricii lui George Topîrceanu.
Baudelaire a trimis acest sonet mai vechi prietenului său în ziua
de 6 iulie 1845, din locuinţa Jeannei Duval, unde îşi petrecea
convalescenţa, obligat să nu se mişte din casă, după tentativa de
sinucidere ce avusese loc în urmă cu o săptămână.
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VERSURI PENTRU PORTRETUL
LUI HONORÉ DAUMIER
(VERS POUR LE PORTRAIT D’HONORÉ DAUMIER)
Poezie improvizată la 25 ori 26 mai 1865 la cererea scriitorului
Champfleury (1821 – 1889), care pregătea pentru tipar Istoria
caricaturii moderne, stimulat de succesul cărţii sale anterioare,
Istoria caricaturii vechi. Champfleury avea să aşeze strofele lui
Baudelaire sub portretul lui Honoré Daumier (1808–1879) de
Michel Pascal, în Istoria..., care a apărut în 1866 (sau în noiembrie
1865). Poezia era însoţită de o notă a lui Champfleury, în care
prezenta: „...spiritualul medalion sub care prietenul meu, poetul
Baudelaire, a binevoit să-mi trimită din străinătate o poezie în stilul
epigrafic şi legendar al versurilor ce se citesc în josul vechilor
gravuri“.
Versuri pentru portretul lui Honoré Daumier au apărut în
Epavele (1866), însoţite de următoarea notă:
„Aceste stanţe au fost scrise pentru un portret al domnului
Daumier, gravat după remarcabilul medalion al domnului Pascal şi
reprodus în volumul al doilea al Istoriei caricaturii a domnului
Champfleury, în care scriitorul a făcut dreptate caricaturistului, cu
judecata pătimaşă ce-i este obişnuită (Nota editorului)“.
Baudelaire a adorat opera de caricaturist a lui Honoré Daumier,
aşa cum a iubit pictura lui Eugène Delacroix ori sculptura lui
Auguste Préault, regăsindu-se în vehemenţa şi în modernitatea lor şi
scriind despre ei. După moartea lui Baudelaire, Champfleury a adus
însemnate contribuţii la cunoaşterea vieţii poetului în cartea sa
Amintiri şi portrete de tinereţe, publicată în 1872.
Strofa 3, v. 2, Melmoth: eroul „romanului negru“ al reverendului irlandez Charles Robert Maturin (1782–1824), Melmoth
sau Omul rătăcitor, şase volume (1820), în care Melmoth îşi vinde
sufletul diavolului.
Strofa 3, v. 3, Alecto: una din Furii (Erinii).
RUGA UNUI PĂGÂN (LA PRIÈRE D’UN PAЇEN)
Apare pentru întâia oară în Revue européenne din 15 septembrie 1861 şi figurează în a treia ediţie a Florilor Răului.
CAPACUL (LE COUVERCLE)
Sonet scris în 1861 şi publicat pentru întâia oară în Le
Boulevard din 12 ianuarie 1862. În manuscris, figurează ca un al
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doilea sonet, după Reculegere, al suitei căreia Baudelaire voia să-i
dea titlul Cel ce se plimbă solitar, titlu propus mai târziu lui Arsène
Houssaye pentru Mici poeme în proză.
NEPREVĂZUTUL (L'IMPRÉVU)
Poezie publicată pentru întâia oară în Le Boulevard din 25
ianuarie 1863, unde era împărţită în trei grupe de strofe.
Reprodusă în Epavele (1866), împreună cu următoarea notă:
„Aici autorul Florilor Răului se întoarce către Viaţa Eternă.
Trebuia să se întâmple aşa.
Observăm că, asemeni tuturor nou convertiţilor, el se arată
foarte riguros şi foarte fanatic (Nota editorului).“
În Le Boulevard, Neprevăzutul purta dedicaţia: „Prietenului
meu J. Barbey d'AurevilIy“. E necesar să amintim să prietenul lui
Baudelaire îşi termina articolul asupra Florilor Răului cu aserţiunea:
„După Florile Răului, nu mai există decât două căi pentru poetul
care le-a făcut să se deschidă: ori să-şi zboare creierii,... ori să se
creştineze !“
EXAMENUL DE LA MIEZUL NOPŢII
(L’EXAMEN DE MINUIT)
Când a fost publicată pentru întâia oară, în Le Boulevard din 1
februarie 1863, poezia era împărţită în catrene şi purta o Dedicaţie:
tuturor prietenilor mei.
MADRIGAL TRIST (MADRIGAL TRISTE)
Apare pentru întâia oară în Revue fantaisiste din 15 mai 1861.
În Almanach parisien pour 1867 poartă dedicaţia: „À L.L...“,
pentru L.L..., persoană care nu a putut fi identificată.
CEL CE PREVINE (L’AVERTISSEUR)
Apare pentru întâia oară în Revue européenne din 15
septembrie 1861.
Versul 6. Satiresă: divinitate a pădurii, femela satirului.
Nixă: divinitate latină care veghea naşterea.
UNEI MALABAREZE (À UNE MALABARAISE)
Poezie scrisă în timpul şederii lui Baudelaire în insula Mauriciu
(1 – 19 septembrie 1841), în familia lui Adolphe Autard de Bragard.
Este inspirată de o tânără originară din Malabar (provincie din India),
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pe nume Dorothée, pe care poetul a cunoscut-o în casa gazdelor sale.
În Epavele (1866), poezia este datată: 1840, deşi poetul s-a îmbarcat
pentru insula Mauriciu în 1841. Ernest Prarond îşi aduce aminte că
Baudelaire îi recita Unei malabareze înainte de 1843.
Apare pentru întâia oară în L'Artiste din 13 decembrie 1846, cu
titlul: Unei indiene, semnată Pierre de Fayis şi având un alt final, din
care au fost suprimate ulterior ultimele şase versuri.
Cf. nota LXIV. Unei doamne creole şi nota Departe mult
de-aici.
VOCEA (LA VOIX)
În Revue contemporaine din 28 februarie 1861, unde a
fost publicată pentru întâia oară, poezia era împărţită în catrene. În
Epavele (1866) poartă data: 1840.
IMN (HYMNE)
Se găseşte într-o scrisoare anonimă din 8 mai 1854, către
doamna Sabatier, care i-a inspirat lui Baudelaire acest imn. Apare
pentru întâia oară în Le Présent din 15 noiembrie 1857. Retipărit în
Epavele (1866).
RĂZVRĂTITUL (LE REBELLE)
Sonet timpuriu. Ernest Prarond şi-l aminteşte pe Baudelaire
recitându-i-l înainte de 1843.
Apare pentru întâia oară în Revue européenne din 15
septembrie 1861. Există o apropiere între imaginea evocată de acest
sonet şi fresca Eliodor izgonit din templu de Eugène Delacroix,
aflată în biserica Saint-Sulpice.
OCHII BERTEI (LES YEUX DE BERTHE)
Ochii Bertei cunoaşte o geneză asemănătoare cu a poeziei Atât
de fragedă a lui Eminescu, începută pentru Veronica Micle şi
terminată pentru Mite Kremnitz; aşa cum presupune Ernest Prarond
şi cum au confirmat recent (1987) Claude Pichois şi Jean Ziegler în
al lor Baudelaire, poezia a fost scrisă de timpuriu (1843) pentru
Berta, pseudonim al Jeannei Duval în anii 1838 – 1839, pe când
interpreta roluri mărunte la teatrul Porte-Saint-Antoine din Paris, şi
rededicată mult mai târziu (1864) unei alte Berte, din Bruxelles de
data aceasta, tânără care semăna întrucâtva Jeannei Duval. Despre
această „peu chaste Berthe“(prea puţin neprihănită Bertă), apărută
în viaţa poetului în 1863 şi dispărută în 1864, îi scria Alfred Stevens
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în 1892 lui Robert de Montesquiou, trimiţându-i fotografia unei
„numite Berte, pe care am cunoscut-o“ şi care a fost „ultima amantă
a lui Baudelaire.“
Acestei de-a doua Berte i-a desenat Baudelaire trei portrete,
dintre care unul, din profil, e însoţit de următoarea dedicaţie:
„Cum priveam în timpul mesei de seară norii prin fereastra
deschisă, ea mi-a zis: Mănâncă mai repede supa, sfânt negustor de
nouri! Unei cumplite mici nebune, Amintire de la un mare nebun ce
căuta o fată s-o înfieze şi care nu adâncise nici caracterul Bertei, nici
legea înfierii. Bruxelles, 1864.“
Se pare că această ultimă Bertă este inspiratoarea prozei Supa şi
Nourii (Spleenul parizian, LXIV), unde vorbeşte despre ea cu acelaşi
apelativ: „mica mea nebună mult iubită“, după cum tot ei îi este
închinată proza Binefacerile Lunii (Spleenul parizian, XXXVII).
Numele Bertei este amintit şi în unele Carnete ale poetului.
Apare pentru întâia oară în Revue Nouvelle din 1 martie 1864.
Retipărită în Epavele (1866).
HAVUZUL (LE JET D’EAU)
Poezie scrisă înainte de 1853, deoarece figurează pe o listă
redactată de poet în această perioadă.
Apare pentru întâia oară în La Petite Revue din 8 iulie 1865 sub
iscălitura Ch. B., la rubrica: Poezii de autori moderni, uitate, inedite
ori care n-au mai fost retipărite. Poezia dispune de unele variante.
Transpusă pe muzică de Claude Debussy în 1890 (Cinci
poeme...), a fost revizuită şi orchestrată de marele compozitor în
1907 şi reorchestrată ulterior de André Caplet.
Reapare în Epavele (1866).
RĂSCUMPĂRAREA (LA RANÇON)
În manuscrisul autograf, reprodus de Ad. van Bever în
Douăsprezece poeme de Charles Baudelaire publicate în facsimil...,
Paris, G. Crès et Cie, 1917, Baudelaire adăugase după titlu menţiunea
„Socialisme mitigé“, care poate fi interpretat ca „socialism
temperat“, dar mai curând, dată fiind ideatica poeziei,ca „socialism
amestecat“. Locuţiunea era potrivită următoarei strofe, a cincea,
suprimată la tipărire, şi care ajută la datarea poeziei (1848–1850):
Cum strângător eşti şi te-arăţi
Cu cele de-achitat robia,
Prin ele vei spori moşia
Comunei noastre libertăţi.
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Apare pentru întâia oară în Le Présent din 15 noiembrie 1857.
DEPARTE MULT DE-AICI (BIEN LOIN D’ICI)
Titlul acestei poezii pare să fi fost iniţial Doroteea.
Într-o scrisoare din 15 decembrie 1859 către editorul Auguste
Poulet-Malassis, Baudelaire îi vorbeşte acestuia despre noile piese
ale ediţiei a doua a Florilor Răului: „Când voi fi scris Doroteea
(amintire din insula Bourbon)...“ Este aceeaşi Doroteea din Spleenul
parizian (XXV. Frumoasa Doroteea). Ea nu trebuie confundată cu
cealaltă Doroteea, pe care cunoscut-o în insula Mauriciu, soră de
lapte cu gazda, imortalizată de Baudelaire în Unei malabareze.
Apare pentru întâia oară în Revue Nouvelle din 1 martie 1864.
APUSUL SOARELUI ROMANTIC
(LE COUCHER DU SOLEIL ROMANTIQUE)
Sonet publicat pentru întâia oară în Le Boulevard din 12
ianuarie 1862. În Epavele (1866), versul ultim beneficia de o notă a
cărei primă parte e scrisă – potrivit corecturilor păstrate – de
Baudelaire, iar partea a doua de Auguste Poulet-Malassis:
„Expresia: Genus irritabile vatum exista cu multe secole
înaintea certurilor dintre Clasici, Romantici, Realişti, Eufuişti etc...
Este clar că prin irezistibila Noapte d. Charles Baudelaire a vrut să
caracterizeze starea actuală a literaturii şi că neprevăzuţii broscoi şi
melcii cu lipici de gheaţă sunt scriitorii ce nu fac parte din şcoala lui.
Acest sonet a fost scris în 1862, ca să slujească drept epilog unei
cărţi, care n-a mai apărut, a d. Charles Asselineau: Miscelaneu
extras dintr-o mică bibliotecă romantică, ce trebuia să aibă drept
prolog un sonet al d. Théodore de Banville: Răsăritul soarelui
romantic (Nota editorului).“
Cartea lui Charles Asselineau a apărut după Epavele (1866) lui
Baudelaire, iar sonetul lui Théodore de Banville a fost transformat în
lunga odă Zorii romantici.
P r eci ză ri l a n o t a s u p ra i a c en t ă
Genus irritabile vatum, neamul supărăcios al poeţilor, adagiu
latin formulat de Horaţiu în Epistole, II, 2, 102.
Eufuişti, de la eufuism = stil preţios, termen de etimologie elină,
încetăţenit în Anglia elisabetană, pornind de la o lucrare a lui J. Lyly
din 1579.
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PRIVIND TASSO ÎN ÎNCHISOARE
DE EUGÈNE DELACROIX (SUR LE TASSE EN PRISON
D’EUGÈNE DELACROIX)
Manuscrisul, datat: februarie 1844, este semnat:
Baudelaire-Dufayis.
Apare pentru întâia oară în Revue Nouvelle din 1 martie 1864.
Sonetul are două variante. J. Pommier şi Claude Pichois
precizează, în ediţia lor din Florile Răului (1959), că pânza lui
Delacroix cu acest subiect a inspirat mai mult întâia variantă a
sonetului de faţă, rămasă în manuscris. Asocierea primei variante cu
pânza lui Delacroix s-a făcut pe baza următoarelor detalii privitoare
la figura lui Torquato Tasso, care au dispărut în versiunea finală:
mal vêtu (rău îmbrăcat); mal chaussé (cu încălţăminte proastă);
déchirant sous ses pieds un manuscrit usé (călcând în picioare un
manuscris ros); triste prisonnier bilieux (trist prizonier mânios); qui
se penche à voix des songes (care-şi apleacă urechea la vocea
viselor); rude travailleur qui toujours lutte et veille (aspru muncitor
care mereu luptă şi veghează), est l'emblème d'une âme, et des rêves
futurs, / Que le Possible enferme entre ses quatre murs! (este
emblema unui suflet şi a viselor viitoare, / Pe care Posibilul îl
închide între cei patru pereţi ai lui!).
GENUNEA (LE GOUFFRE)
Sonetul pare scris îndată după primul semnal de suferinţă
circulatorie cerebrală, după cum o atestă, în Jurnale intime,
însemnarea Igienă2: „Moralmente şi trupeşte, am avut totdeauna
senzaţia genunii, nu numai a genunii somnului, dar şi a genunii
faptei, a visului, a amintirii, a dorinţei, a regretului, a remuşcării, a
frumuseţii, a numărului etc. Mi-am cultivat isteria cu plăcere şi cu
groază. Acum, mereu am ameţeli, şi astăzi, 23 ianuarie 1862, am
primit un avertisment straniu, am simţit cum trece peste mine vântul
stârnit de aripa imbecilităţii.“
Genunea a apărut pentru întâia oară în L'Artiste din 1 martie
1862, purtând dedicaţia: Lui Théophile Gautier.
TÂNGUIRILE UNUI ICAR
(LES PLAINTES D’UN ICAR)
Apare pentru întâia oară în Le Boulevard din 28 decembrie
1862, când purta titlul Tânguirea unui Icar şi avea ca epigraf un
catren în englezeşte din Elegie scrisă într-un cimitir de ţară de
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Thomas Gray, catren care a fost asimilat de Baudelaire terţinelor
sonetului său Nenorocul. Cf. XI. Nenorocul şi nota.
RECULEGERE (RECUEILLEMENT)
Apare pentru întâia oară în Revue européenne din 1 noiembrie
1861.
Transpusă pe muzică de Claude Debussy în Cinci poeme... (1890).
LOLA DE VALENCIA (LOLA DE VALENCE)
Catren inspirat de pânza cu acelaşi nume a lui Manet aflată
astăzi la Muzeul Orsay din Paris, şi scris pe un cartonaş ataşat
tabloului expus în 1863. Tabloul avea să fie reprodus şi în acvaforte.
Lola de Valencia era steaua unei trupe spaniole în trecere prin Paris.
Despre ea a scris Émile Zola, în 1867, că este „celebră prin catrenul
lui Charles Baudelaire, care a fost fluierat ca şi tabloul însuşi.“
Baudelaire a dovedit o adevărată „prietenie-pasiune“ pentru
Édouard Manet, după cum îi scria, în 1866, Malassis lui
Champfleury într-o scrisoare ce-l anunţa că i-a rezervat un exemplar
din Epavele. Prăbuşit în boală, Baudelaire cerea cu violenţă să-i fie
chemat Manet, iar doamna Aupick nu ştia cum să dea peste el...
Totuşi, Baudelaire nu-l admira ca pe Delacroix ori Constantin Guys;
Manet însă râvnea să intre în sfera de interes a criticului de artă care
era Baudelaire, sensibil ca nimeni altul la înnoirea artei.
LUNA JIGNITĂ (LA LUNE OFFENSÉE)
Apare pentru întâia oară în L’Artiste din 1 martie 1862.
EPIGRAF PENTRU O CARTE OSÂNDITĂ
(ÉPIGRAPHE POUR UN LIVRE CONDAMNÉ)
Apare pentru întâia oară în Revue européenne din 15
septembrie 1861. Există un manuscris în care titlul are o precizare
complementară: ...OSÂNDITĂ ÎN 1857.
FĂGĂDUIELILE UNUI CHIP
(LES PROMESSES D’UN VISAGE)
Manuscrisul nu este datat şi poartă dedicaţia: Domnişoarei
A...Z, ce nu a putut fi identificată. Y.-G. Le Dantec se întreabă dacă
poetul nu a făcut o glumă, vrând să spună: Domnişoarei Nu importă
Cine, de la A la Z.
Publicat în Epavele (1866).
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I
PREFAŢĂ
Franţa trece printr-o fază de vulgaritate. Paris, centru şi
iradiere a prostiei universale. În ciuda existenţei lui
Molière şi Béranger, nu s-ar fi crezut vreodată că Franţa va
merge atât de repede pe calea progresului. – Problemele de
artă, terrae incognitae.
Omul mare e prost.
Cartea mea a putut face bine. Nu mă întristez. A putut
face rău. Nu mă bucur.
Scopul poeziei. Această carte nu e făcută pentru
nevestele, fiicele ori surorile mele.
Mi s-au atribuit toate crimele pe care le povesteam.
Divertisment al urii şi al dispreţului. Elegiacii sunt
nişte canalii. Et verbum caro factum est.1 Însă poetul nu
aparţine nici unui partid. Altfel, ar fi un simplu muritor.
Diavolul. Păcatul originar. Omul bun. Dacă ai vrea, ai
fi favoritul Tiranului; e mai greu să-l iubeşti pe Dumnezeu
decât să crezi în el. Dimpotrivă, e mai greu pentru oamenii
secolului nostru să creadă în diavol decât să-l iubească.
Toată lumea îl simte şi nimeni nu crede în el. Sublimă
subtilitate a Diavolului.
Un suflet pe gustul meu. Decorul. – Astfel noutatea. –
Epigraful. – D'Aurevilly. – Renaşterea. – Gérard de Nerval.
– Suntem cu toţii nişte spânzuraţi ori buni de spânzurat.
Pusesem şi câteva gunoaie pentru a fi pe placul dd.
gazetari. S-au arătat nerecunoscători.
II
PREFAŢĂ FLORILOR
Nu pentru nevestele, fiicele ori surorile mele a fost
scrisă această carte; nici pentru nevestele, fiicele ori
surorile vecinului meu. Las această funcţie celor care au
interesul să confunde faptele bune cu limbajul frumos.

https://biblioteca-digitala.ro

326

CHARLES BAUDELAIRE

Ştiu că iubitorul pătimaş al stilului frumos se expune
urii mulţimilor; dar nici o teamă de opinia publică, nici o
falsă pudoare, nici o coaliţie, nici un sufragiu universal nu
mă vor constrânge să vorbesc dialectul incomparabil al
acestui secol, nici să amestec cerneala cu virtutea.
Poeţi iluştri şi-au împărţit de multă vreme provinciile
cele mai înflorite ale domeniului poetic. Mi s-a părut
amuzant, şi cu atât mai plăcut cu cât sarcina era mai
dificilă, să extrag frumuseţea din Rău. Cartea aceasta,
esenţialmente inutilă şi absolut nevinovată, n-a fost făcută
în alt scop decât în acela de a mă distra şi de a-mi exersa
gustul pasionat pentru obstacol.
Unii mi-au spus că aceste poezii puteau să facă rău; nu
m-am bucurat. Alţii, suflete bune, că puteau să facă bine; şi
nu m-am întristat. Teama unora şi speranţa altora m-au
mirat în egală măsură şi n-au servit la altceva decât la a-mi
dovedi o dată în plus că secolul nostru a uitat noţiunile
clasice privitoare la literatură.
În ciuda ajutorului pe care câţiva pedanţi celebri l-au
dat prostiei naturale a omului, n-aş fi crezut nicicând ca
patria noastră să poată merge cu o asemenea repeziciune pe
calea progresului. Vulgaritatea acestei lumi a sporit
într-atâta, încât imprimă dispreţului oamenilor de spirit
violenţa unei pasiuni. Dar există fericite carapace cărora
otrava nu le poate face nimic.
Aveam la început intenţia să răspund numeroaselor
critici şi, în acelaşi timp, să explic unele chestiuni foarte
simple, întunecate total de lumina modernă. Ce este
poezia? Care-i scopul ei? Despre deosebirea dintre Bine şi
Frumos; despre Frumuseţea cuprinsă în Rău; că ritmul şi
rima răspund în om nemuritoarelor nevoi de monotonie, de
simetrie şi de surpriză; despre adaptarea stilului la subiect;
despre vanitatea şi despre primejdia inspiraţiei etc. etc.; dar
am făcut imprudenţa să citesc în dimineaţa aceasta câteva
ziare; deodată, o indolenţă, apăsându-mă cu douăzeci de
atmosfere, s-a abătut asupra mea şi m-am oprit în faţa
înspăimântătoarei inutilităţi de a explica orice oricui. Cei
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care ştiu mă înţeleg, iar pentru acei ce nu pot sau nu vor să
înţeleagă aş îngrămădi fără nici un folos explicaţiile.
C.B.
NOTE
Cum poate artistul, printr-o serie determinată de
eforturi, să se înalţe la o originalitate proporţională;
Cum se înrudeşte poezia cu muzica printr-o prozodie
ale cărei rădăcini sunt împlântate mult mai adânc în
sufletul omenesc decât o arată vreo teorie clasică;
Că poezia franceză are o prozodie misterioasă şi
neapreciată, ca limbile latină şi engleză;
Pentru ce un poet care nu ştie bine câte rime comportă
fiecare cuvânt nu e în stare să exprime o idee oarecare;
Că fraza poetică poate imita (şi prin aceasta se înrudeşte cu arta muzicală şi cu ştiinţa matematică) linia
orizontală, linia dreaptă ascendentă, linia dreaptă descendentă; că ea poate să urce vertical la cer, fără nici o
gâfâială, sau să coboare perpendicular spre infern cu
repeziciunea oricărei greutăţi; că ea poate urma spirala, să
descrie parabola sau zigzagul, închipuind o serie de
unghiuri suprapuse;
Că poezia e legată de arta picturii, a bucătăriei şi a
cosmeticii prin posibilitatea de a exprima orice senzaţie de
suavitate sau de amărăciune, de beatitudine ori de repulsie,
prin împerecherea substantivului cutare cu adjectivul
cutare, analog sau contrar;
Cum, sprijinindu-se pe principiile mele şi dispunând de
ştiinţa pe care mă însărcinez să i-o predau în douăzeci de
lecţii, orice om ajunge în stare să compună o tragedie care
nu va fi mai fluierată decât o alta, ori să înşire un poem de
lungimea necesară pentru a fi la fel de plicticos ca oricare
dintre poemele epice cunoscute.
Grea sarcină să te înalţi până la această insensibilitate
divină! Căci eu însumi, în ciuda celor mai lăudabile
eforturi, n-am ştiut să mă împotrivesc dorinţei de a plăcea
contemporanilor mei, aşa cum o atestă, în câteva locuri,
aplicate ca un fard, unele josnice măguliri aduse
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democraţiei şi chiar câteva scrieri obscene menite să-mi
facă iertată tristeţea subiectului. Dar cum dd. ziarişti s-au
arătat ingraţi faţă de atare dezmierdări, le-am şters urma, pe
cât mi-a fost cu putinţă, în această nouă ediţie.
Îmi propun, pentru a verifica încă o dată excelenţa
metodei mele, s-o aplic în curând la celebrarea bucuriilor
pietăţii şi ale beţiilor gloriei militare, cu toate că nu le-am
cunoscut niciodată.
Notă despre plagiate. – Thomas Gray. Edgar Poe (2
pasaje). Longfellow (2 pasaje). Staţiu. Vergiliu (toată
partea cu Andromaca). Eschil. Victor Hugo2.
III
PROIECT DE PREFAŢĂ
PENTRU FLORILE RĂULUI
(De contopit poate cu note mai vechi)
Dacă există vreo glorie în faptul de a nu fi înţeles sau în
a nu fi decât foarte puţin, pot spune fără să mă laud că, prin
această cărţulie, am obţinut-o şi am meritat-o dintr-o dată.
Oferit de mai multe ori la rând diverşilor editori care îl
respingeau cu groază, urmărit şi mutilat, în 1857, în urma
unei extrem de bizare neînţelegeri, încet întinerit, sporit şi
învigorat de-a lungul câtorva ani de tăcere, dispărut din nou
datorită nepăsării mele, acest produs discordant al Muzei
ultimelor zile, înviorat şi mai mult prin câteva noi tuşe
violente, îndrăzneşte să înfrunte astăzi, pentru a treia oară,
soarele prostiei.
Nu e vina mea; e a unui editor insistent care se crede
destul de puternic pentru a brava dezgustul public. „Cartea
aceasta are să-ţi rămână ca o pată pe toată viaţa“ îmi
prezicea, de la început, unul din prietenii mei, care este un
mare poet. Într-adevăr, toate păţaniile mele i-au dat până
acum dreptate. Eu am însă unul din acele fericite caractere
ce-şi află desfătare în ură şi îşi fac o glorie din dispreţ.
Gustul meu, stăpânit de o patimă diavolească pentru
prostie, mă face să descopăr plăceri aparte în deghizările
calomniei. Neprihănit ca hârtia, sobru ca apa, înclinat spre
cucernicie ca o copilă la prima ei împărtăşanie, inofensiv
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ca o victimă, nu mi-ar displăcea să trec drept un desfrânat,
un beţiv, un nelegiuit şi un asasin.
Editorul meu pretinde că ar fi de oarecare utilitate,
pentru mine ca şi pentru el, să explic de ce şi cum am făcut
această carte, care au fost scopul şi
mijloacele mele, intenţia şi metoda. O asemenea lucrare de critică ar avea fără îndoială oarecare sorţi să
distreze spiritele îndrăgostite de retorica profundă.
O voi scrie, poate, pentru ele mai târziu şi o voi tipări în
vreo zece exemplare. Dar, la un examen mai atent, nu apare
limpede oare că ar fi o treabă întru totul de prisos, pentru
unii ca şi pentru alţii, de vreme ce unii ştiu sau bănuiesc, iar
ceilalţi n-au să priceapă niciodată? Pentru a-i insufla
poporului înţelegerea unui obiect de artă, mi-e prea frică de
ridicol şi m-aş teme, în privinţa aceasta, să nu fiu asemenea
utopiştilor care vor, printr-un decret, să-i facă pe toţi
francezii bogaţi şi virtuoşi dintr-o dată. Şi apoi, cel mai
serios motiv, motivul suprem e că mă plictiseşte şi-mi displace. Este oare mulţimea dusă în atelierele costumierei şi
ale decoratorului, în loja actriţei de comedie?
I se arată publicului, ieşit din minţi astăzi, nepăsător
mâine, mecanismul trucurilor? I se explică retuşurile şi
variantele improvizate la repetiţii şi până în ce grad se
amestecă instinctul şi sinceritatea cu şiretlicurile şi
şarlatanismul indispensabile în amalgamul operei? I se
dezvăluie toate zdrenţele, fardurile, scripeţii, lanţurile,
buclele lungi de păr, corecturile mâzgălite, pe scurt, toate
grozăviile ce alcătuiesc sanctuarul artei?
De altfel, nu mai am astăzi aceeaşi dispoziţie. Nu
doresc nici să demonstrez, nici să uimesc, nici să distrez,
nici să conving. Sunt nervos, am toanele mele. Aspir la un
repaus absolut, la o noapte continuă. Poet al voluptăţilor
nebuneşti ale vinului şi ale opiului, nu mi-e sete decât de-o
licoare necunoscută pe pământ şi pe care însăşi
farmaceutica celestă n-ar putea să mi-o ofere; de-o licoare
ce n-ar conţine nici vitalitatea, nici moartea, nici excitaţia,
nici neantul. Să nu ştiu nimic, să nu învăţ pe nimeni nimic,
să nu vreau nimic, să nu simt nimic, să dorm şi iar să dorm,
iată astăzi singura mea dorinţă3. Dorinţă infamă şi dezgustătoare, dar sinceră.
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Totuşi, cum un gust superior ne învaţă să nu ne fie
teamă de a ne contrazice puţin pe noi înşine, am adunat la
sfârşitul acestei cărţi abominabile mărturiile de simpatie
ale câtorva din oamenii pe care-i apreciez mai mult4, pentru
ca un cititor imparţial să poată conchide că nu sunt întru
totul vrednic de excomunicare şi că, de vreme ce am ştiut
să mă fac iubit de câţiva, inima mea, orişice ar fi spus nu
ştiu ce otreapă tipărită, nu are poate „înspăimântătoarea
urâţenie a chipului meu“.
În sfârşit printr-o generozitate puţin obişnuită, de care
dd. critici...
Cum ignoranţa merge crescând...
Denunţ eu însumi imitaţiile...
NOTE
Cele trei proiecte de prefaţă şi notele au fost redactate de
Baudelaire pentru ediţia a doua a Florilor Răului (1861) şi pentru
ediţia a treia, pe care însă n-a mai apucat s-o vadă. Ele nu au fost
duse la capăt, după cum o arată şi titlul, şi nici nu au fost utilizate,
până în 1887, când Eugène Crépet le-a inserat în ediţia sa, Charles
Baudelaire, Œeuvres posthumes et correspondances inédites, Paris,
Quantin, 1887.
1. „Şi Cuvântul S-a făcut trup“ (Evanghelia după Ioan, I, 14).
2. Baudelaire fusese învinuit că, în Florile Răului, îi imitase
pe Thomas Gray (Nenorocul), pe Edgar Allan Poe (Torţa vie şi
Heavtontimorumenosul), pe Longfellow (Nenorocul şi Reculegere),
pe Staţiu (Invitaţie la călătorie), pe Vergiliu (Lebăda), pe Eschil
(Obsesie), pe Hugo (Bătrânelele).
3. „Je veux dormir! dormir plutôt que vivre!" (Vreau să dorm!
Să dorm mai curând decât să trăiesc), strofa 3, versul 1 din poezia
Lethe.
4. În 1857, cu ocazia pregătirii procesului Florilor Răului,
Baudelaire a alcătuit o plachetă cu articole critice destinată
judecătorilor, purtând titlul Articole justificative pentru Charles
Baudelaire, autorul Florilor Răului conţinând texte semnate de
Édouard Thierry, Barbey d'Aurevilly, Charles Asselineau şi F.
Dulamon. Aceste mărturii, pregătite de Baudelaire sub titlul
Testimonia, au fost publicate în Apendicele Florilor Răului, care mai
conţine scrisori ale lui Sainte-Beuve, Astolphe de Custine şi Émile
Deschamps, menţinute şi sporite cu alte nume în ediţiile ulterioare.
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1759 Se naşte, în localitatea La Neuville-au-Pont (Marne),
Joseph-François Baudelaire, tatăl lui Charles Baudelaire.
Desenator şi pictor, va fi, pe rând, abate, preceptor (de
latină în special), funcţionar în administraţie, şef de birou
la Pretura Senatului. Fire dreaptă, energică şi aspră,
republican cu simpatii pentru aristocraţie, el va face
eforturi mari în timpul Revoluţiei franceze pentru a-l
salva de eşafod pe filozoful şi matematicianul Condorcet
(1743 – 1794).
1793 Se naşte, la Londra, Caroline Archenbaut-Defayis (sau
Archimbaut-Dufays), mama lui Charles Baudelaire, de
origine franceză, institutoare.
1797 François Baudelaire se căsătoreşte cu Jeanne-Justine-Rosalie Janin, pictoriţă.
1805 Se naşte, la 18 ianuarie, Claude-Alphonse Baudelaire,
fratele vitreg al lui Charles Baudelaire. El se va căsători în
1829 cu Anne-Félicité Ducessois, de care adolescentul
Charles va fi ataşat într-o oarecare măsură.
1819 Rămânând văduv, François Baudelaire se recăsătoreşte, la
9 septembrie, cu Caroline Archimbaut-Dufays, între soţi
fiind o diferenţă apreciabilă de vârstă: treizeci şi patru de
ani. François o cunoştea pe Caroline de când aceasta avea
şapte ani.
1821 Se naşte la Paris, în ziua de 9 aprilie, Charles-Pierre
Baudelaire, în locuinţa din strada Hautefeuille nr. 13,
mobilată în stil Louis XVI şi împodobită cu guaşe ale
tatălui său şi uleiuri ale primei lui soţii. Va locui aici până
la şase ani, împreună cu părinţii, fratele său vitreg,
Alphonse, şi cele două slujnice, dintre care Mariette va fi
cântată în poezia CIII din Florile Răului: La servante au
grand coeur dont vous étiez jalouse... (La doica
generoasă ce-o gelozeai în viaţă...).
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Micul Charles va face dese plimbări cu tatăl său în
Grădina Luxemburg, admirându-i statuile, şi va trece pe
la Teatrul Odéon, care făcea parte din domeniul Grădinii
Luxemburg, teatru distrus pe jumătate de un incendiu, şi
unde François Baudelaire era membru în comitetul de
lectură.
Se naşte, în ziua de 7 aprilie, la Mézières, AglaéJoséphine Savatier, cunoscută ulterior sub numele de
Apollonie Sabatier şi La Présidente, care îi va inspira lui
Baudelaire un ciclu de poezii din Florile Răului.
Moare, la 10 februarie, François Baudelaire.
Se naşte, la 30 septembrie, Marie Bruneau, numită şi
Marie Daubrun, viitoare actriţă la Teatrul Montmartre,
astăzi Théâtre de l’Atelier, prietenă şi inspiratoare a
poetului.
La 8 septembrie, Caroline Baudelaire se recăsătoreşte cu
comandantul de batalion Jacques Aupick (n. în 1789), fiu
al unui ofiţer irlandez aflat în serviciul Franţei. Jacques
Aupick deplasându-se, în numeroasele sale campanii, în
afara Parisului, micul Charles va rămâne singur cu mama
sa, consumând un răstimp de fericire paradisiacă şi
compensând pentru moment simţământul de frustrare
trezit de recăsătorirea mamei lui. Deşi obedient faţă de
amândoi părinţii, i se va împlini treptat un sentiment de
aversiune pentru tatăl vitreg, sentiment care va exploda
mai târziu în conflicte de o gravitate extremă. Exegeţii
psihanalişti ai lui Charles Baudelaire vor descoperi în
poet, cu mai multă ori mai puţină îndreptăţire, un complex
Hamlet ori un complex Oedip.
În lunile octombrie-noiembrie, Charles frecventează
Colegiul regal Charlemagne, stând în pensiune la domnul
Bourdon, şeful instituţiei, renumit pentru succesele
elevilor săi la concursul de admitere în şcolile
guvernamentale: Şcoala normală superioară, Şcoala
politehnică, Şcoala specială militară (Saint-Cyr), Şcoala
navală.
Primind comanda garnizoanei din Lyon, Jacques Aupick
se mută, spre sfârşitul anului, aici, în plină răscoală a
muncitorilor din manufactura mătăsii, insurecţie înăbuşită
cu tunul. Făcând dovada unor excelente calităţi de
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organizator, Jacques Aupick este promovat în funcţia de
locotenent-colonel şi numit şeful statului major al
Diviziei a 7-a militare, aflată sub ordinele ducelui de
Orléans.
1832 În ianuarie, doamna Aupick soseşte, împreună cu
Charles, la Lyon. Charles continuă cursurile liceale la
Colegiul regal din Lyon, instalat în pensiunea Delorme,
aflată la scurtă distanţă de casa părinţilor. Este înscris în
clasa a 6-a (în sistemul vremii, în care clasele se numărau
în sens descrescător: a 6-a, a 5-a, a 4-a etc.).
1832 – 1836 Urmează Colegiul regal din Lyon, dovedindu-se un
elev foarte înzestrat, fin şi distins, clasificându-se printre
primii zece în clase de aproximativ cincizeci de elevi.
Foarte bun la limbile greacă, latină şi franceză, îi place
joaca, este solidar cu colegii, are un adevărat cult pentru
Victor Hugo şi pentru Lamartine, însă manifestă ceea ce
s-a numit procrastinaţie: înclinarea de a amâna pe ultimul
moment lucrul ce-l ai de făcut. Lyon îi va rămâne în
amintire legat de mirosul de cărbune, de frustrarea
vacanţelor şi de o societate închisă.
1836 Jacques Aupick este chemat la Statul major al Diviziei 1
militare, din Paris. La 1 martie, Charles intră la Colegiul
Louis-le-Grand. Deşi la Lyon se afla în clasa a doua, la
Paris este înscris în clasa a treia, nivelul studiilor în Paris
fiind socotit superior nivelului colegiilor din provincie.
1836 – 1838. Charles Baudelaire este intern la Colegiul
Louis-le-Grand. Considerat, cu intermitenţe, un
supra-înzestrat („surdoué“), obţine premiul I la
compuneri în versuri latineşti şi premiul II la compuneri
în versuri eline. Manifestă însă inegalitate în muncă şi
oarecare dezordine. Scrie o piesă în versuri latineşti,
Exilatul, ce avea să fie publicată în 1864. O remarcabilă
putere de autoanaliză îl defineşte în scrisori pe cel ce avea
să fie. Astfel, la începutul anului 1838, îi scrie fratelui său
Alphonse: „...cu cât văd apropiindu-se clipa părăsirii
colegiului, cu atât mă înspăimânt; căci va trebui să
muncesc, şi încă serios, şi ăsta e un gând care mă
îngrozeşte“. Caracterizările scrise ale profesorilor
menţionează, printre altele, înclinare spre indisciplină şi
spre a nu acorda importanţă suficientă studiului, o relativă
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încetineală în a învăţa, dispreţ faţă de unele discipline, ca
istoria de pildă, procrasnaţie, plictis şi dezgust. Slab la
matematică, este în schimb excelent la limbile clasice,
inventiv când vrea şi face dovada unui spirit rafinat. La
sfârşitul anului 1838, e caracterizat astfel: „comportament
cam original şi uneori bizar“; „multe idei, puţină ordine“.
Vara lui 1838: călătoreşte cu familia Aupick în Pirinei.
1839 La 18 aprilie, înainte de a termina ultima clasă de liceu,
este eliminat pentru a fi refuzat să divulge subdirectorului
conţinutul unui bilet primit în timpul lecţiilor de la un
coleg, bilet pe care a preferat să-l înghită...Se transferă la
Colegiul Saint-Louis, unde îşi trece bacalaureatul,
„...primit din complezenţă - îi va destăinui viitorul său
biograf, Charles Asselineau, lui Théophile Gautier după
moartea poetului - cu titlul de copil idiot“.
La 31 august, Jacques Aupick este avansat general de
brigadă.
1840 Charles Baudelaire nu locuieşte cu părinţii, ci la
pensiunea Lévêque şi Bailly, în Place de l’Estrapade nr.
11. Aici se împrieteneşte cu poetul normand Gustave Le
Vavasseur şi cu poetul picard Ernest Prarond. Legătură
scandaloasă, încă din toamna anului precedent, cu Sara,
zisă Louchette, tânără prostituată din Cartierul latin,
soldată cu neplăceri venerice care-l vor deprinde, încă de
pe acum, cu produsele de opiu. Louchette îi va inspira
poeziile XXVI (Ai vrea tot universul în budoar să-ţi
vină...), şi XXXIV (Stam într-o noapte-alături de o
evreică slută) din Florile Răului.
La 25 februarie îi scrie lui Victor Hugo, cerându-i o
întrevedere şi mărturisindu-i admiraţia („...vă iubesc aşa
cum este iubit un erou...“; „...tremur la gândul că sunt
ridicol...“), scrisoare ce va deschide calea unei viitoare
prietenii.
1841 Le Corsaire publică la 1 februarie un cântec satiric (Un
soutien du valet de trèfle) împotriva lui Casimire
Delavigne, care îl susţinea pe Jacques Ancelot, candidat
la Academia Franceza, cântec datorat colaborării anonime
dintre Baudelaire şi Le Vavasseur. Acelaşi Le Vavasseur
îl va descrie în 1886 pe Baudelaire al acelor ani, lui
Eugène Crépet, viitorul biograf al marelui poet: brun, de
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talie mijlocie, slab ca un ascet, curat ca o hermină, elegant
ca un secretar de ambasadă engleză, rezervat, libertin din
curiozitate, păgân din spirit de revoltă, caustic,
zbuciumându-şi spiritul pentru a-şi zeflemisi propria
inimă... Scrie cu uşurinţă poezii fără să adere la un anumit
gen de subiect.
Încep să se răcească raporturile dintre generalul Aupick şi
poet, dat fiind spiritul de independenţă al acestuia. În
ianuarie, Charles solicită fratelui său vitreg Alphonse o
sumă care „îl surprinde în mod dureros“ pe acesta din
urmă. Alphonse are brusc revelaţia faptului că tânărul
poet cheltuia cu mult peste venituri, în special cu eleganţa
vestimentară, cu întreţinerea unor prietene etc. şi-i scrie o
scrisoare restrictivă pe care Charles o găseşte „dură şi
umilitoare“. Generalul Aupick, informat de Alphonse,
găseşte că a sosit timpul să ia măsuri împotriva „pierderii
absolute“ a lui Charles şi ia două hotărâri: să-l trimită
într-o lungă călătorie pe mare, spre Indii, unde să rămână
cel puţin un an, spre a-l smulge „trotuarului alunecos“ al
Parisului, şi să formeze un consiliu de familie. În
consecinţă, poetul va lipsi din Paris între 9 iunie 1841 şi
17 februarie 1842, îmbarcându-se pe Pachebotul mărilor
sudului, cu destinaţia Calcutta. La 8 august, vasul este
surprins de o tornadă care-i rupe cele trei catarge şi-i
smulge pânzele. Cu un desăvârşit sînge rece, Baudelaire
sare în ajutorul secundului de bord şi întind împreună o
prelată gudronată care, opunându-se vîntului violent,
redresează ca prin minune ceea ce mai rămăsese din
pachebot. Un gest grăitor: smuls de pe o scară de valurile
uriaşe, Baudelaire nu dă drumul cărţilor ce le ţinuse tot
timpul sub braţ... Ajunşi în insula Bourbon (La Réunion),
poetul refuză să meargă mai departe.
1–19 septembrie: şedere în insula Mauriciu, primit excelent de
soţii Adolphe şi Emmeline Autard de Bragard.
20 octombrie: Baudelaire îi scrie de pe insula Bourbon domnului
Autard de Bragard, cerându-i permisiunea de a-i închina
doamnei Autard de Bragard sonetul Unei doamne creole
(LXIV, în Florile Răului).
1842 La 16 februarie Baudelaire se întoarce cu vasul Alcide la
Bordeaux, portul în care se îmbarcase.
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La 9 aprilie, devenind major, comunică părinţilor
hotărârea de a se consacra literaturii. Se ataşează de
mulatra Jeanne Duval, actriţă de roluri mici pe scena
teatrului Porte-Saint-Antoine, pe care o cunoaşte prin
Félix Tournachon zis Nadar, pictor şi fotograf. Deşi nu
unică, pasiunea pentru Jeanne Duval va dura toată viaţa
poetului; ei îi datorăm unele dintre cele mai frumoase
poezii din Florile Răului.
Cere şi intră în posesia părţii ce-i revine din moştenirea
paternă, care îi asigură independenţa (circa 18 000 franci
lichizi şi patru terenuri însumând 1 ha şi 83 ari la Neuilly,
azi în plin Paris). Cheltuieşte fără măsură, cheltuielile
ridicându-se mult deasupra venitului.
În iunie, se mută în insula Saint-Louis, quai de Béthune
nr. 10 (azi 22).
La 18 iulie, vinde două acţiuni de la Banque de France; în
felul acesta, 6 500 franci cad în „buzunarul în formă de
abis al studentului nostru“ (Cl. Pichois, J. Ziegler).
La 6 noiembrie, începe să împrumute sume mari: astfel,
pentru 3 500 franci ipotechează terenurile de la Neuilly...
1843 Apare, în luna mai, culegerea Versuri, având ca autori pe
G. Le Vavasseur, Ernest Prarond, A.Argonne
(pseudonimul lui Auguste Dozon), în care Jules Mouquet
a identificat colaborarea anonimă a lui Baudelaire. Dintre
poeţii acestei culegeri, Baudelaire va păstra legături mai
strânse cu Le Vavasseur, căruia îi va consacra un articol
elogios în 1861. Din aceeaşi perioadă datează şi schiţa de
dramă Idéolus, al cărei manuscris a fost descoperit de
Jules Mouquet în 1927.
Se instalează la Hotel Pimodan (Lauzun), quai d'Anjou nr.
17, în care va sta doi ani, cea mai confortabilă locuinţă
avută de poet. Printre viitorii prieteni pe care îi cunoaşte
aici figurează Théophile Gautier, Balzac şi, poate,
Apollonie Sabatier. În apartamentul din Hôtel Pimodan al
pictorului Fernand Broissard de Boisdenier se ţineau
şedinţele unui Club al fumătorilor de haşiş, care i-a dat lui
Baudelaire ideea de a scrie Paradisurile artificiale. Spre
sfârşitul anului, îi sunt refuzate articole de către publicaţia
Tintamare şi de către periodicul fourierist La Démocratie
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pacifique, sub motivul imoralităţii. Are scrise cincisprezece poezii ce vor figura în Florile Răului.
Îşi consumă, spre neliniştea familiei, jumătate din
venituri.
1844 Baudelaire frecventează un mediu avansat politiceşte,
într-o anumită măsură interlop şi chiar scandalos, ce
profesează ideile unui creştinism socializant ori ale unui
socialism creştin.
În februarie iese de sub tipar lucrarea anonimă Les
Mystères galants des théâtres de Paris, la care colaborează Baudelaire, un almanah plin de picanterii şi
cancanuri privind unele actriţe, publicişti, prelaţi. În iulie,
mama poetului, înspăimântată de risipa asociată cu
permanentele împrumuturi de bani, de extravaganţa şi de
toate nechibzuinţele fiului ei, deschide, cu aprobarea
consiliului de familie, o acţiune în justiţie, solicitând
constituirea unei tutele judiciare asupra poetului, ca o
măsură de protecţie permanentă.
La 21 septembrie, tribunalul încredinţează tutela notarului
din Neuilly, Narcisse-Désiré Ancelle, pe care Baudelaire,
jignit, îl va repudia la început, dar care se va dovedi până
la urmă că îi va fi fost salutar, ba mai mult, că va fi avut o
afecţiune reală pentru poet. În deliberare, tribunalul
justifică necesitatea tutelei: „domnul Charles Baudelaire a
manifestat, încă din ultimii ani ai minoratului, semnele
unei mari prodigalităţi; [...] s-a dedat celei mai nebuneşti
risipe; în aproximativ optsprezece luni a irosit aproape
jumătate din moştenirea sa, ce se ridică la un capital în jur
de o sută de mii de franci...“ Charles îi scrie o lungă
scrisoare mamei sale, din care alegem câteva crâmpeie
semnificative: „eu nu sunt făcut ca alţi oameni“ ; „resping
cu mânie tot ce atentează la libertatea mea“; „nu e o
cruzime de necrezut să fiu supus arbitrajului câtorva
oameni pe care treburile astea îi plictisesc şi care nu mă
cunosc?“; „mă socotesc un osândit de către tine“; „mă
supui unei suferinţe fără margini şi faci un demers întru
totul jignitor“; „e din partea ta o greşeală atât de gravă“ ;
„îmi iubesc prea mult libertatea“; „rezultatul va fi exact
invers celui pe care îl aştepţi tu, adică o descurajare
totală“ etc. Baudelaire nu suporta imixtiunea unor străini
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în relaţiile dintre mamă şi fiu, însă odată parafată
procedura juridică, nu i s-a opus, ci a primit-o resemnat,
nevrând să facă obstrucţie dorinţei doamnei Aupick şi
intuind funcţia salvatoare a unei astfel de cenzuri.
La 1 decembrie, publică în L'Artiste, sub semnătura
prietenului său Privat d'Anglemont, sonetul À Madame
Du Barry.
1845 În numerele din ianuarie, mai şi august ale publicaţiei
L'Artiste publică trei sonete: primele două sub semnătura
lui Privat d’Anglemont şi al treilea lăsat anonim: À Ivonne
Pen-Moore, Avril şi À une Belle Dévote, toate fiind scrise,
după mărturisirea directorului publicaţiei, Arsène
Houssaye, de mâna lui Baudelaire.
În aprilie, publică placheta Le Salon de 1845, eseu care
face din Baudelaire „cel dintâi estetician al secolului său“
(Claude Pichois).
La 25 mai, L'Artiste publică sonetul À une Dame créole
(Unei doamne creole), semnat „Baudelaire-Dufaÿs“.
La 30 iunie îi comunică lui Ancelle intenţia de a-şi pune
capăt zilelor şi, într-adevăr, ca urmare a tensiunilor,
traiului dezordonat şi a unor abuzuri, face o tentativă
neizbutită de a-şi lua viaţa printr-o lovitură de cuţit. Prin
scrisoarea-testament adresată consiliului său judiciar îşi
lasă tot ceea ce posedă Jeannei Duval („Mlle Jeanne
Lemer“), „singura fiinţă în care am aflat oarecare
odihnă“. În privinţa lui Alphonse: „Îmi cunosc puţin
fratele – el nu a trăit în mine, nici cu min e". Cât o priveşte
pe doamna Aupick: „Mama mea, care atât de des, şi
totdeauna fără voie, mi-a otrăvit viaţa [...]. Ea are bărbatul
ei; are o fiinţă omenească, o afecţiune, o prietenie. – Eu
n-o am decât pe Jeanne Lemer.“ Motivaţia sinuciderii:
„Mă omor pentru că nu mai pot trăi, pentru că nu mai
suport oboseala adormirii şi oboseala trezirii. Mă omor
pentru că sunt inutil altora şi primejdios mie însumi.Mă
omor pentru că mă cred nemuritor şi pentru că s p e r.“
După încercarea eşuată de sinucidere, se mută o vreme la
părinţi, în Hôtel de la Place (Vendôme). Interdicţiile pe
care i le impune noua coabitaţie îi sporesc cinismul. O
nouă ruptură cu generalul Aupick îl determină să se mute
la Hôtel de Dunkerque, de pe rue Laffitte, 32.
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La 24 noiembrie publică, fără semnătură, în Le CorsaireSatan, o fantezie asupra lui Balzac, sub titlul Comment on
paie ses dettes quand on a du génie (Cum îţi plăteşti
datoriile când eşti geniu), reimprimată după câteva luni
într-un alt periodic, iscălită.
1846 L’Esprit public tipăreşte, în numerele din 20, 21 şi 22
februarie, Le jeune enchanteur, histoire tirée d'un
palimpseste d'Herculanum, sub semnătura BaudelaireDufaÿs, text ce s-a dovedit a fi (W. T. Brandes, 1950) o
traducere imperfectă după un text englezesc din 1836.
Le Corsaire-Satan din 3 martie îi publică Choix de
Maximes consolantes sur l’Amour şi anunţă un
Catéchisme de la Femme aimée, ce n-a mai apărut.
L'Esprit public din 15 aprilie publică textul, dominat de
sarcasm, Conseils aux jeunes Littérateurs.
În mai, iese de sub tipar Le Salon de 1846, în care îl exaltă
pe încă foarte discutatul pictor Delacroix. Dacă despre Le
Salon de 1845 Asselineau scria: „Delacroix nu e discutat;
el este afirmat“, despre Le Salon de 1846 ar fi putut spune
şi mai puternic adevărul acesta. Importantă este anunţarea
pe una din coperţile acestei plachete a apariţiei „în
curând“ a volumului Les Lesbiennes (Femeile din
Lesbos), poezii de Baudelaire-Dufaÿs, primul titlu al
Florilor Răului. Les Lesbiennes au mai fost anunţate şi pe
coperta a doua a volumului de poezii Les Stalactites de
Théodore de Banville, apărut în 1846. O idee
conducătoare a acestui salon este definirea romantismului: „Cine spune romantism spune artă modernă, –
adică intimitate, spiritualitate, culoare, aspiraţie spre
infinit, exprimate prin toate mijloacele pe care le conţin
artele“.
Charles Baudelaire aderă la Societatea oamenilor de
litere.
La 6 septembrie publică în L'Artiste poezia Don Juan aux
Enfers (Don Juan în Infern) sub titlul L'Impénitent.
Începe colaborarea la Tintamare prin Causeries. L'Artiste
din 13 decembrie îi publică poezia À une Indienne
(viitoarea À une Malabaraise, Unei malabareze).
1847 Bulletin de la Société des Gens de Lettres publică în
numărul din ianuarie mica nuvelă a lui Baudelaire, La
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Fanfarlo, o capodoperă imitată după Balzac; în ea
transpare figura poetului însuşi sub numele de Samuel
Cramer.
La 27 ianuarie, Isabelle Meunier publică în La Démocratie pacifique o traducere cu titlul Chat noir, ce i-a
revelat lui Baudelaire opera lui Edgar Allan Poe, pe care
în curând va începe să o traducă.
Ianuarie-martie: continuă şi sfârşeşte seria de Causeries
în Tintamare.
Începe legătura amoroasă cu actriţa Marie Daubrun (Cf.
nota la LVII. Ireparabilul).
Salonul din 1847 refuză pânza L'homme à la pipe,
portretul pe care Courbet i l-a făcut lui Baudelaire (azi în
muzeul din Montpellier).
Într-un foileton (Le Chat Trott) publicat la 14 noiembrie
în Le Corsaire (care încetase de a mai fi Satan...),
Champfleury inserează sonetul lui Baudelaire Les Chats
(Pisicile), care va figura în Florile Răului. (LXIX, ediţia
noastră).
La 28 noiembrie, generalul Aupick este numit comandant
al Şcolii politehnice.
Baudelaire îşi schimbă locuinţa: nr. 36 rue de Babylone,
dar se pare că locuieşte, în acelaşi timp, şi la Jeanne
Duval. Un crâmpei grăitor asupra stării sale, din
scrisoarea pe care i-o trimite la 4 decembrie doamnei
Aupick: „Imaginează-ţi o trândăvie nesfârşită impusă de o
stare de rău continuă, cu o ură adâncă împotriva acestei
trândăvii şi o neputinţă de a ieşi din ea, din cauza veşnicei
lipse de bani [...]. Într-adevăr, nu ştiu cum de mai am
putere să stăpânesc efectul dezastruos al acestei trândăvii
şi să dispun încă de o luciditate absolută a spiritului şi de o
speranţă necontenită de avere, de fericire şi de calm [...];
aceasta se rezumă aşa: zăpăceală, amânarea pe mâine a
celor mai vulgar rezonabile planuri, prin urmare mizerie,
pururi mizerie [...]. Sincer să fiu, laudanumul şi vinul sunt
soluţii nefericite împotriva durerii.“
1848 La 24 februarie, Baudelaire luptă cu arma în mână pe
baricade, mai mult surescitat decât convins, îndemnând
insurgenţii să-l împuşte pe generalul Aupick.
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La 27 februarie şi la 1 (sau 2) martie, apar două numere
ale unui mic ziar, Le Salut public, scoase de trei redactori:
Champfleury, Baudelaire şi Toubin. Aderă la Societatea
Republicană Centrală fondată de Auguste Blanqui, abia
ieşit din închisoare, în a cărui puritate revoluţionară
Baudelaire vede un nou Robespierre.
10 aprilie – 6 mai: Baudelaire e secretar de redacţie al
publicaţiei La Tribune nationale, ziar republican moderat,
cu vederi conservatoare.
13 aprilie: generalul Aupick e numit trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Republicii Franceze la
Constantinopole. Cu câteva zile înainte de a părăsi Franţa,
Aupick îi reproşează cu duritate fiului său vitreg legătura
cu Jeanne Duval, care l-ar stoarce de bani şi l-ar înşela,
ceea ce posteritatea a dovedit că a fost adevărat...
Dezacord total între mamă şi fiu.
22–25 iunie: ia parte la insurecţia muncitorească. Într-o
scrisoare către Proudhon, Baudelaire vorbeşte despre
„animalele sângeroase ale proprietăţii.“
15 iulie: publică întâia sa traducere din Poe, Révélation
magnétique, în La Liberté de penser.
20 octombrie: Baudelaire e chemat la Châteauroux ca
redactor şef al noului bihebdomadar, Le Représentant de
L’Indre, de nuanţă conservatoare. Aici îşi scandalizează
colaboratorii şi acţionarii prin paradoxurile articolelor lui,
prin extrema degajare în felul de a se purta, prin viaţa
dezordonată şi prin legăturile cu actriţa pe care şi-a adus-o
din Paris dând-o drept soţie... După o săptămână, se vede
constrâns a reveni în capitală.
L’Écho des marchands de vins anunţă, în numărul din
noiembrie, apariţia în editura Michel Lévy, pentru
februarie 1849, a unui volum de poezii de Baudelaire, Les
Limbes (Limburile), cel de-al doilea titlu (primul fiind Les
Lesbiennes), abandonat, al Florilor Răului.
După aproximativ cincisprezece ani, Baudelaire va face
următoarea apreciere retrospectivă a poziţiei sale faţă de
evenimentele anului 1848, importantă pentru psihologia
celui ce a scris Florile Răului. „Beţia mea în 1848. Care
era natura acestei beţii? Gustul răzbunării. Plăcerea
naturală a demolării [...]. Mereu gustul distrugerii. Gust
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legitim, dacă tot ceea ce e natural e legitim.“ (Inima mea
aşa cum este, V).
La 7 octombrie moare Edgar Allan Poe, la Baltimore.
Prietenia dintre Courbet şi Baudelaire.
Baudelaire încredinţează unui caligraf copierea poeziilor
sale. Asselineau îşi aminteşte să fi văzut în această
perioadă la prietenul său două volume cartonate şi aurite.
În numărul din iunie al periodicului Le Magasin des
Familles apar poeziile L’Âme du vin (Sufletul vinului) şi
Châtiment de l’orgueil (Pedeapsă a trufiei), anunţate a
face parte din volumul Les Limbes.
La 20 februarie, generalul Aupick e numit ambasador la
Londra, post pe care însă îl refuză. Revenită la Paris de la
Constantinopole, doamna Aupick îşi găseşte fiul trăind în
lipsuri cumplite.
În Le Messager de l'Assemblée (7 –12 martie), Baudelaire
publică Du Vin et du Hachish comparés comme Moyens
de Multiplication de L'Individualité, eseu provizoriu al
unei părţi din Paradis artificiels.
La 9 aprilie îi apar în publicaţia de mai sus unsprezece
poezii; titlul culegerii din care fac parte este acelaşi: Les
Limbes.
La 18 iunie, Aupick e numit ambasador al Franţei la
Madrid; va rămâne aici până în aprilie 1853.
În august publică studiul asupra poetului Pierre Dupont.
La 5 octombrie solicită de la Londra operele lui Poe.
Are loc, în ziua de 2 decembrie, lovitura de stat a lui
Ludovic-Napoleon Bonaparte; Baudelaire va comenta
mai târziu acest eveniment; „Încă un Bonaparte ! Ce
ruşine !“
La Semaine théâtrale din 22 ianuarie publică articolul lui
Baudelaire L’École païenne. Tot aici, la 1 februarie, apar
poeziile Les Deux Crépuscules (Cele două crepuscule).
Publică Edgar Allan Poe, Sa Vie et ses Ouvrages, în La
Revue de Paris (martie-aprilie), cel dintâi studiu
important consacrat, în Franţa, scriitorului american. La
aceeaşi revistă trimite un grupaj de poezii, din care unul
dintre directorii revistei, Théophile Gautier, publică
numai Le Reniement de Saint-Pierre (Lepădarea
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Sfântului Petru) şi L’Homme libre et la Mer, titlu
modificat ulterior în L’Homme et la Mer (Omul şi marea).
La 9 decembrie trimite, fără semnătură, întâia scrisoare
doamnei Sabatier, căreia îi ataşează – cu acelaşi scris
prefăcut – prima versiune a poeziei À Celle qui est trop
gaie (Celei prea vesele), sub titlul À une Femme trop gaie,
viitoare piesă osândită, după procesul Florilor Răului.
Baudelaire frecventa de mai multă vreme salonul acestei
Venere Albe încântătoare, pe care o va iubi şi care îl va
iubi, fără să încerce însă a-l smulge din mrejele Venerei
Negre – mulatra Jeanne Duval, convinsă că aceasta este
„idealul“ poetului. Legăturii cu doamna Sabatier îi
datorăm câteva din cele mai frumoase poezii din Florile
Răului. Aglaé-Joséphine Savatier (1822–1890), numită
ulterior Apollonie Sabatier sau la Présidente, a studiat,
înzestrată fiind cu voce frumoasă, canto şi pianul. Foarte
frumoasă, a preferat să ducă viaţa unei curtezane de tip
renascentist. Imaginea ei ni se păstrează la Luvru, în
bustul pe care i l-a sculptat Jean-Baptiste Clésinger
(1814–1883).
1853 L'Artiste din 1 martie publică poemul Le Corbeau de E.
A. Poe, în traducerea lui Charles Baudelaire. La 8 martie,
generalul Aupick e numit senator şi se retrage la Paris şi la
Honfleur.
Le Monde littéraire din 17 aprilie publică Morale du
Joujou, eseu pe care-l vom regăsi, remaniat şi redus ca
întindere, într-un poem în proză, XIX. Le Joujou du
Pauvre, din Le Spleen de Paris (1869).
La 3 şi la 9 mai Baudelaire îi trimite doamnei Sabatier
poeziile Réversibilité (Reversibilitate) şi Confession
(Mărturisire), însoţite de scrisori neiscălite.
1853 e un an de grele lipsuri materiale atât pentru
Baudelaire cât şi pentru Jeanne Duval, căreia îi moare, la
16 noiembrie, mama, poetul asumându-şi cheltuielile de
înmormântare.
1854 În ianuarie, schiţează subiectul unei drame, L’Ivrogne,
având acelaşi subiect cu poemul Le Vin de L’Assassin
(Vinul ucigaşului), pe care voia s-o joace la Théâtre de la
Gaîté, dar pe care nu o va mai scrie.
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Pe parcursul lunii februarie, îi trimite doamnei Sabatier,
în mai multe rânduri, poezii nesemnate: Le Flambeau
vivant (Torţa vie), L’Aube spirituelle (Zorii spirituali),
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire... (Biet suflet
singuratic, diseară ce vei spune...) şi Hymne (Imn).
Schimbă hotelul pentru a scăpa de urmărirea creditorilor
şi propune, fără succes, traduceri din Poe revistei Le
Moniteur.
La 25 iulie, Le Pays începe publicarea traducerii sale din
Poe, Histoires extraordinaires, ce va apărea, cu
intermitenţe, până în 1855.
Obosit de hărţuielile hotelierilor şi ale creditorilor, îi scrie
mamei sale, la 4 decembrie, că are de gând să trăiască în
concubinaj, mutându-se fie la Jeanne Duval, fie la „o
alta“, aceasta din urmă fiind ori Marie Daubrun, ori până
azi necunoscuta J.G.F., căreia îi sunt dedicate poezia
L'Héautontimorouménos (Heavtontimorumenosul) şi Les
Paradis artificiels. „Îmi trebuie cu tot preţul o familie“ –
îi scrie doamnei Aupick, aserţiune care ne aduce în minte
tentativa de căsătorie a lui Eminescu, în 1882, cu
Veronica Micle. Baudelaire şi Eminescu aveau aceeaşi
vârstă: fatidicii treizeci şi trei de ani...
Începutul prieteniei cu Barbey d'Aurevilly.
1855 Martie-aprilie: schimbă hotelul de şase ori într-o lună.
Le Pays din 26 mai începe publicarea unor studii ale lui
Baudelaire privitoare la Expoziţia Universală din 1855.
Le Portefeuille din 12 august publică studiul poetului
asupra lui Ingres, studiu refuzat de Le Pays.
La Revue des Deux Mondes publică, la 1 iunie, optsprezece poeme ale lui Baudelaire sub titlul, ce apare
acum pentru întâia oară, de Florile Răului, însoţite de o
notă explicativă, premonitorie prin rezerva şi precauţia ei.
Titlul nu-i aparţine lui Baudelaire, ci lui Hippolyte Babou;
poetul renunţă astfel la titlurile anterioare, Les Lesbiennes
şi Les Limbes.
Le Portefeuille din 8 iulie îi publică studiul De l’Essence
du Rire.
Le Figaro din 4 noiembrie îl atacă pe Baudelaire, pornind
de la cele optsprezece poezii publicate în La Revue des
Deux Mondes, spunând despre poet că: „prăbuşit din
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faima lui de scriitor caracterizat prin surpriză, nu va mai fi
citat de-acum înainte decât printre fructele uscate ale
poeziei contemporane.“
1856 La 12 martie sunt puse în vânzare Histoires extraordinaires de Poe, în traducerea lui Charles Baudelaire.
Schimbare de domiciliu şi ruptură cu Jeanne Duval.
21 octombrie: tratative cu editura Michel Lévy în vederea
publicării cărţii lui Poe, Aventures d'Arthur Gordon Pym
în traducerea lui Baudelaire.
La 30 decembrie, contract între Charles Baudelaire şi
editura Poulet-Malassis et de Broise din Alençon, căreia
poetul îi vinde dreptul de editare a volumelor Les Fleurs
du Mal şi Bric-à-Brac esthétique (primul titlu al
volumului Curiosités esthétiques). Auguste-Poulet-Malassis, arhivist-paleograf, mare bibliofil, om de gust şi editor
temerar, a fost unul din cei mai fideli prieteni ai lui
Baudelaire.
1857 An fierbinte pentru Charles Baudelaire.
La 4 februarie, Baudelaire înmânează manuscrisul
Florilor Răului corespondentului parizian al lui Poulet-Malassis, în vederea publicării.
La 8 martie apar Nouvelles Histoires extraordinaires de
Poe în traducerea lui Baudelaire.
La 28 aprilie, moare generalul Jacques Aupick, eveniment pe lângă care poetul trece uşor, ocupat cu
traducerile din Poe şi cu apariţia Florilor Răului. Numele
lui nu figurează nici în testament, nici în faire-part,
figurează însă în ştirile din presă privitoare la participanţii
la funeralii.
În ziua de 25 iunie apare în librării volumul Florile
Răului, moment de răscruce în lirica şi estetica europeană
şi universală. Poetul era conştient de marele destin al
cărţii sale; faptul este mărturisit doamnei Aupick într-o
scrisoare din 9 iulie, în care, după ce-şi exprimă satisfacţia
de a fi publicat o carte „de o frumuseţe sinistră şi rece“,
continuă: „cu toate calităţile şi cusururile lui, acest volum
îşi va croi drumul propriu în memoria publicului cititor,
alături de cele mai bune poezii ale lui Victor Hugo,
Théophile Gautier şi chiar ale lui Byron“.
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Apariţia Florilor Răului stârneşte tumult în presă şi în
viaţa artistică pariziană. Încep atacurile.
La 5 iulie, Gustave Bourdin publică în Le Figaro un scurt
articol în care, după ce îşi ia precauţii lăudând patru
poeme ca fiind „patru capodopere de pasiune, artă şi
poezie“, atrage atenţia Justiţiei asupra poeziilor Lepădarea Sfântului Petru, Femei damnate şi Lesbos, pe care
le socoteşte monstruozităţi.
La 7 iulie, Direcţia generală a Siguranţei Publice primeşte
un raport după care Florile Răului constituie „o sfidare
aruncată legilor care protejează religia şi morala“ şi
reprezintă „o ţesătură de blasfemii...“ Ministrul de interne
atrage atenţia procurorului general că Florile Răului
cuprind delictul de ultragiu la adresa moralei publice.
La 14 iulie, Édouard Thierry publică în Le Moniteur, la
cererea lui Baudelaire, un articol elogios asupra Florilor
Răului, încercând să stăvilească pornirea maşinii
judiciare.
Un alt atac: la 15 iulie, „Z.Z.Z.“ semnează un articol în
publicaţia catolică Le Journal de Bruxelles, în care spune
despre „hidosul roman“ Doamna Bovary al lui Gustave
Flaubert, de curând osândit de justiţie, că este o carte
pioasă în comparaţie cu Florile Răului. Aşadar, pedeapsa
nu e numai prospectată, ci şi sugerată.
În ziua de 18 august, Baudelaire îi scrie, iscălindu-şi
pentru întâia oară scrisoarea, doamnei Sabatier, rugând-o
să intervină pe lângă judecător în favoarea Florilor
Răului; totodată îi dezvăluie vechea afecţiune pe care i-o
păstra („Toate versurile cuprinse între paginile 84 şi 105
vă aparţin“).
20 august: Camera a şasea corecţională judecă procesul
Florilor Răului. Ernest Pinard, substitut al procurorului
imperial şi viitor ministru de interne, cunoscut din
recentul proces al romanului Doamna Bovary de Gustave
Flaubert, obţine condamnarea: amenzi pentru poet şi
editor. Totodată, şase poezii, ce vor fi cunoscute sub titlul
de „piese osândite“, sunt suprimate din eventualele
reeditări: Lethe, Giuvaerele, Celei prea vesele, Lesbos,
Femei damnate (I) şi Metamorfozele vampirului.
Concluzia procurorului: aceste şase poezii, fiecare în felul
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ei, constituie o jignire adusă moralei publice. Avocatul lui
Baudelaire, Gustave Chaix d’Est-Ange, urmând – poate
din nefericire – sugestiile lui Baudelaire, a dezvoltat ideea
după care, zugrăvind viciul, poetul îl arată ca fiind odios.
Le Présent din 24 august publică şase mici poeme în
proză sub titlul Poeme nocturne.
31 august: după ce doamna Sabatier a răspuns iubirii
poetului, acesta îi scrie o scrisoare bizară, cu ezitări între
diferite apelative, în care renunţă la iubirea atâta vreme
râvnită, în favoarea prieteniei.
L’Artiste din 18 octombrie publică studiul lui Baudelaire
consacrat lui Flaubert.
Le Présent publică, între 1–15 octombrie, studiul lui
Baudelaire Quelques Caricaturistes français et étrangers.
La 6 noiembrie, Baudelaire îi scrie împărătesei, solicitându-i să intervină pe lângă ministrul de justiţie pentru
reducerea amenzii. („Am avut nenorocul să fiu
condamnat pentru o culegere de poezii intitulată Florile
Răului, fără ca sinceritatea groaznică a titlului meu să mă
protejeze în suficientă măsură. Crezusem că voi face o
operă frumoasă şi mare, mai ales o operă clară...“). Ca
urmare a scrisorii, amenda îi va fi redusă (la 18 ianuarie
1858) de la 300 la 50 de franci.
31 decembrie: Baudelaire solicită, nu pentru întâia oară,
un ajutor bănesc ministrului instrucţiei publice.
1858 Ianuarie: îi apar dureri în gambe, dificultăţi în mers,
sufocări şi dureri abdominale, toate simptome ale luesului
(„la vérole“), pe care îl tratează cu eter şi opiu.
Intenţionează să se retragă la Honfleur, răspunzând
dorinţei mamei sale de a locui împreună. Ministrul
instrucţiunii publice îi acordă o indemnizaţie de 100
franci, pentru traducerea volumului Nouvelles Histoires
extraordinaires de Poe.
Februarie: violentă ieşire împotriva tutorelui judiciar
Narcisse-Désiré Ancelle, pe care-l ameninţă cu pălmuirea
într-o scrisoare către doamna Aupick. Poetul se linişteşte
fără ca jignirea să ajungă la urechile bunului Ancelle.
Aprilie-mai: apare în librării volumul Les Aventures
d'Arthur Gordon Pym de Poe, în traducerea lui
Baudelaire.
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La Revue contemporaine din 30 septembrie publică eseul
lui Baudelaire Le haschisch, prima parte a volumului
Paradis artificiels.
Reluarea legăturii cu mulatra Jeanne Duval, de care nu se
va mai despărţi niciodată.
1859 An fecund în elaborări şi tipărituri.
L'Artiste din 9 ianuarie publică studiul lui Baudelaire
asupra volumului de nuvele ale lui Charles Asselineau, La
double Vie.
În lunile ianuarie şi februarie scrie, la Honfleur, Le
Voyage (Călătoria), cel mai întins poem al Florilor
Răului, reprodus separat împreună cu L’Albatros
(Albatrosul) într-o plachetă tipărită în cinci sau şase
exemplare.
La 13 ianuarie, L’Artiste publică studiul lui Baudelaire
asupra lui Théophile Gautier, reluat apoi într-o plachetă
prefaţată cu scrisoarea trimisă de Victor Hugo din exilul
său în insula Guernesey, în care afirmă că Florile Răului
au adus în lirica franceză un frisson nouveau, un fior nou.
5 aprilie: paralizia de care suferea Jeanne Duval se
agravează; este internată în casa de sănătate Dubois din
foburgul Saint-Denis. Instalat la Honfleur, Baudelaire îi
plăteşte internarea şi îngrijirile.
La Revue française din 20 aprilie publică La Genèse d’un
Poème, traducere a lucrării lui Edgar Allan Poe,
Philosophy of Composition, căreia îi adaugă şi traducerea
faimosului poem Le Corbeau; e un moment de mare
însemnătate în istoria poeziei universale, întrucât în acest
eseu Poe dezvoltă teoria poeziei pure, împărtăşită de
Baudelaire însuşi, iar după el de Stéphane Mallarmé şi
mai târziu de Paul Valéry.
19 mai: Jeanne Duval părăseşte casa de sănătate Dubois.
În lunile iunie şi iulie, La Revue française publică Le
Salon de 1839 de Charles Baudelaire. Începând cu
numărul pe octombrie, La Revue internationale din
Geneva începe să publice, timp de câteva luni, în
traducerea lui Baudelaire, lucrarea lui Poe, Evrika, pe care
nu o va tipări în întregime. Cu toată strâmtorarea
bănească, Baudelaire achiziţionează, la începutul lui
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decembrie, desene de Constantin Guys, al cărui admirator
este.
1860 La 1 ianuarie semnează un nou contract cu PouletMalassis pentru trei volume: ediţia a doua a Florilor
Răului, Paradis artificiels şi Opinions littéraires (viitoarea carte postumă L’Art romantique). La Revue
contemporaine publică, la 15 şi 31 ianuarie, a doua parte
din Paradis artificiels, intitulată Un Mangeur d’Opium.
15 februarie: Baudelaire îi scrie marelui muzician german
Richard Wagner, mărturisindu-i admiraţia ce o poartă
geniului său („Ceea ce am simţit e de ne- descris [...], mi
se pare că această muzică e a mea [...]; pretutindeni se
află ceva răpit şi răpitor, ceva aspirând să urce mai sus,
ceva ce ţine de excesiv şi de superlativ [...]. Ne-aţi făcut să
anticipăm gustul unor bucurii noi.“).
La sfârşitul lunii mai apare în editura Poulet-Malassis
volumul Paradis artificiels, pe a cărui copertă sunt
anunţate Réflexions sur quelques-uns de mes
contemporains (viitorul volum L’Art romantique).
La 15 noiembrie, Baudelaire primeşte din partea ministrului instrucţiei publice o indemnizaţie literară de 200
franci; peste o lună se instalează în apartamentul din
Neuilly al Jeannei Duval.
În 1860, Baudelaire publică peste cincisprezece poezii.
1861 La 9 februarie apare, într-un tiraj de 1500 exemplare,
ediţia a doua a Florilor Răului, al cărei cuprins a sporit cu
treizeci şi cinci poeme noi.
La Revue européenne din 7 aprilie publică studiul lui
Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris,
reimprimat peste o lună în plachetă separată, cea dintâi
recunoaştere a geniului wagnerian în Franţa.
În aceeaşi zi îi scrie mamei sale, împărtăşindu-i intenţia
de a scrie, şi apoi de a publica, un jurnal pe care să-l
intituleze Mon coeur mis à nu, titlu inspirat din
Marginalia lui Edgar Allan Poe. Manuscrisul acestui
jurnal, păstrat de Poulet-Malassis, a fost publicat postum.
În martie, nouă spitalizare a Jeannei Duval, timp în care
prezumtivul ei frate îi vinde parte din mobilierul
apartamentului din Neuilly.
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În aprilie, ministerul îi acordă lui Baudelaire o
indemnizaţie de 300 de franci. Îi apar noi simptome,
dermice şi articulare, ale sifilisului şi, dată fiind şi situaţia
financiară precară, e bântuit iar de gândul sinuciderii...
La 6 mai, Baudelaire îi scrie mamei sale cea mai frumoasă
şi mai mişcătoare scrisoare.
Vinde editurii Poulet-Malassis et de Broise, la 24 mai,
dreptul de a-i publica operele de până atunci şi cele
viitoare.
Peste vară, publică în La Revue fantaisiste „notiţe“
despre: Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Barbier,
Théophile Gautier, Pétrus Borel, Gustave Le Vavasseur,
Théodore de Banville, Pierre Dupont, Leconte de Lisle.
La Revue fantaisiste din 7 noiembrie îi publică nouă
poeme în proză.
În ziua de 11 decembrie, Baudelaire îşi depune candidatura la Academia franceză, pentru fotoliul, rămas
vacant, al lui Henri Lacordaire; originalitatea
baudelairiană transpare şi din cererea depusă în acest scop
secretarului permanent al înaltei instituţii: „...principalul
motiv care mă îndeamnă să vă solicit de pe acum
sufragiile stă în faptul că, dacă m-aş hotărî să nu le solicit
decât atunci când m-aş simţi demn de ele, nu le-aş solicita
niciodată“. În acest scop face vizitele de rigoare lui
Vigny, Lamartine, Viennet, Villemain şi Patin.
Candidatura declanşează un mare scandal de presă şi
Baudelaire, sfătuit de Sainte-Beuve şi de alţi prieteni, şi-o
va retrage la 10 februarie a anului următor.
Trimite lui Arsène Houssaye câteva poeme în proză pe
care intenţionează să le intituleze Le Promeneur solitaire,
Le Rôdeur parisien sau La Lueur et la Fumée şi care se
vor numi până la urmă Le Spleen de Paris.
1862 La 23 ianuarie, Baudelaire notează în capitolul Fusées
(Rachete) al jurnalului său: „...astăzi 23 ianuarie 1862, am
primit un avertisment ciudat, am simţit deasupra mea
bătaia de aripă a imbecilităţii“. Poetul încearcă apoi „o
mare durere“ descoperind un „fapt monstruos“, pe care-l
notează în jurnalul său intim, fără să precizeze în ce
anume a constat. Jacques Crépet, unul din marii săi
biografi, a emis ipoteza, foarte plauzibilă, după care
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poetul descoperise că aşa-zisul frate care o jecmănea pe
Jeanne Duval era în realitate un amant al ei.
La 10 februarie, fotoliul de la Academia franceză al lui
Lacordaire, la care candidase pentru scurtă vreme
Baudelaire, este ocupat de prinţul Albert de Broglie,
colaborator la Revue des Deux Mondes. Din aventura sa
academică, poetul va rămâne doar cu prietenia, preţioasă
pentru el, a lui Alfred de Vigny, care însă va muri la 17
septembrie 1863.
Moare în vârstă de cincizeci şi şapte de ani, în ziua de 14
aprilie, la Fontainebleau unde era magistrat, Alphonse
Baudelaire, fratele vitreg al poetului, din cauza unei
hemoragii cerebrale însoţite de hemiplegie. Fraţii nu se
văzuseră de douăzeci de ani, nu se iubeau, pare că se şi
detestau, dar moartea lui Alphonse l-a adâncit pe Charles
în gândul morţii.
În august, iese de sub tipar volumul IV al antologiei lui
Eugène Crépet, Poètes français, care insera „notiţele“
scrise de Baudelaire în 1861. Precedând şapte poezii ale
lui Baudelaire însuşi, apare şi „notiţa“ pe care i-o
consacră Théophile Gautier.
The Spectator din 6 septembrie este prima revistă engleză
care-şi manifestă entuziasmul faţă de Florile Răului, prin
articolul lui Algernon Charles Swinburne.
La 26, 27 august şi 24 septembrie, La Presse publică
douăzeci de mici poeme în proză de Baudelaire, din care
paisprezece inedite.
În ziua de 12 noiembrie, Malassis este arestat la cererea
unuia dintre creditorii lui; eliberat, se va refugia în Belgia.
Charles Baudelaire speră să obţină direcţia unui teatru
subvenţionat şi, în acest sens, se gândeşte la Odéon.
Activitatea publicistică a lui Baudelaire în 1862 este bine
reprezentată: a publicat poezii originale, poeme în proză,
critică literară şi de artă, noi traduceri din Poe.
1863 La 13 ianuarie, Baudelaire cedează editorului Hetzel
dreptul de publicare a Florilor Răului şi a Micilor poeme
în proză, drept cedat anterior lui Malassis, care se afla
însă în Belgia, părăsind Franţa din cauza urmăririlor
judiciare. Poetul încasează de la Hetzel 600 de franci, dar
nu-i va înmâna niciodată manuscrisele. Apar şapte poeme
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în proză de Baudelaire în La Revue nationale et
étrangère, numerele din iunie-decembrie.
Moare Eugène Delacroix la 13 august, iar Baudelaire îi
consacră un studiu important în numerele din septembrie
şi noiembrie ale publicaţiei L’Opinion nationale.
Le Figaro (26 şi 29 noiembrie – 3 decembrie) publică
eseul lui Baudelaire Le Peintre de la Vie moderne, în care
revelează geniul de desenator al lui Constantin Guys şi
defineşte modernitatea în artă prin accepţiuni pe care le-a
confirmat evoluţia ulterioară a esteticii.
Evrika lui Poe, în traducerea lui Baudelaire, nepublicată
în întregime în La Revue internationale din Geneva, apare
în volum la editura Michel Lévy.
1864 Apare pentru întâia oară titlul Le Spleen de Paris în
fruntea a şase poeme în proză tipărite la 7 şi 14 februarie
în Le Figaro; deşi prevăzute cu specificarea „va urma“,
publicarea poemelor în proză este sistată, directorul
ziarului precizându-i lui Baudelaire cauza: poemele sale
„plictisesc pe toată lumea...“
Obosit de viaţa pariziană, de urmărirea creditorilor şi de
neînţelegerea compatrioţilor, Baudelaire părăseşte Franţa
şi, pe urmele lui Malassis, se fixează în Belgia, la
Bruxelles, unde speră să găsească un editor pentru operele
sale complete. Vrea să se răzbune pe Franţa, dar nu va
reuşi decât să urască şi Belgia.
În lunile mai şi iunie ţine cinci conferinţe la Cercul literar
şi artistic din Bruxelles, asupra lui Delacroix, Gautier şi
asupra excitanţilor (Paradisuri artificiale), dar nu obţine
nici succesul, nici remuneraţia scontate. Dezabuzat şi plin
de ranchiună, se hotărăşte să adune note pentru un amplu
pamflet contra Belgiei, note ce vor fi publicate postum
sub titlul Pauvre Belgique!, agrementate cu poezii ce vor
vedea lumina tiparului tot postum, în ciclul Amoenitates
Belgicae. Afişează plictiseală, e sarcastic, mărturiseşte în
stânga şi în dreapta aversiunea pentru belgieni şi,
„exaspéré d’être toujours cru...“ – exasperat de a fi
totdeauna crezut, lansează zvonuri calomnioase asupra lui
însuşi, care-i surprind pe belgieni, oameni obişnuiţi,
aşezaţi. Vizitează, peste vară, câteva oraşe belgiene. E
cultivat de familia lui Victor Hugo, aflată la Bruxelles mai
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aproape de marele exilat, şi se împrieteneşte cu pictorul
Félicien Rops („singurul artist adevărat [...] pe care l-am
întâlnit în Belgia“). La Vie parisienne din 2 iulie şi 13
august îi publică două poeme în proză, L’Artiste din 1
noiembrie trei, iar La Revue de Paris din 25 decembrie
alte şase.
1865 Doi din marii poeţi ai generaţiei imediat următoare îl
omagiază, unul la începutul şi altul la sfârşitul anului:
Stéphane Mallarmé în L’Artiste din 7 februarie şi Paul
Verlaine în L’Art din 16, 30 noiembrie şi 23 decembrie.
Publică ici-colo în presa belgiană poezii şi poeme în
proză.
La 16 martie apare cel de al cincilea volum de E.A. Poe în
traducerea lui Baudelaire, Histoires grotesques et
sérieuses, în editura Michel Lévy.
4–15 iulie: escapadă la Paris şi la Honfleur, în scopul
descurcării unor probleme financiare; aici îi mărturiseşte
lui Catulle Mendès că în 26 de ani de muncă literară a
câştigat, în medie, 1,70 franci pe zi. Doamna Aupick îşi
împrumută fiul cu 2000 de franci, pentru a-şi acoperi cu ei
parte din cei 5000 pe care-i datora lui Malassis.
În decembrie, boala i se agravează: nevralgii violente,
greaţă, dureri de cap şi abdominale. Face apel la eternul
opiu, căruia îi cvadruplează dozele, la digitală, beladonă
şi chinină.
1866 La începutul lui februarie, Baudelaire îşi consultă mama
şi prietenul Asselineau în privinţa suferinţelor lui, din zi
în zi mai grave...
Din Bucureşti, Ange Pechméja (1819–1887), poet şi
precursor al simbolismului, scrie unul din primele articole
ce i s-au consacrat lui Baudelaire în străinătate (în La Voix
de Roumanie) şi îi dedică un ciclu de cinci sonete „după o
lectură pioasă a Florilor Răului.“ La 23 februarie, îi scrie
lui Baudelaire care îi trimisese prin Malassis Florile
Răului: „V-am citit şi recitit, printre altele, florile răului
şi nu cunosc operă contemporană ori de alt fel care să-mi
fi lăsat o impresie mai puternică [...]; sunt convins că dacă
literele ce concură la a forma versuri de acest gen ar fi
traduse prin formele geometrice şi nuanţele colorate
atribuite prin analogia respectivă, ele ar oferi structura
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multor covoare persane ori şaluri de India“. Ange
Pechméja are şi o excelentă intuiţie premonitorie: „Aveţi
de asemenea oarecare şanse de a nu deveni niciodată
absolut popular.“
La sfârşitul lui februarie apar Les Épaves (Epavele),
culegere de poezii într-un tiraj mai mult confidenţial,
deoarece n-a fost trasă decât în 260 de exemplare.
Epavele conţin 23 de poezii împărţite în cinci cicluri:
Piese osândite, Galanterii, Epigrafe, Piese diverse şi
Bufonerii, precedate de sonetul Apusul soarelui romantic.
Desenul coperţii e semnat de Félicien Rops.
În ziua de 15 martie, în timp ce vizita biserica Saint-Loup
din Namur, împreună cu Félicien Rops şi
Poulet-Malassis, Baudelaire are un atac apoplectic, urmat
peste două săptămâni de instalarea lentă a hemiplegiei
drepte şi a afaziei totale, cu păstrarea intactă a capacităţii
de a înţelege.
La 31 martie, Le Parnasse contemporain publică sub
titlul, dat de Catulle Mendès, Nouvelles Fleurs du Mal
(Noi Flori ale Răului), şaisprezece poezii de Charles
Baudelaire ulterioare ediţiei a doua a Florilor Răului.
Între 3 şi 19 aprilie, poetul este internat într-o casă de
sănătate din Bruxelles, ţinută de maici. Baudelaire
scandalizează ambianţa pioasă cu singurul rudiment de
cuvânt ce-l putea scrâşni, afurisenia blasfematorie:
,,Crénom!“. E vizitat, şi într-o oarecare măsură asistat, de
doamna Aupick, bolnavă la rândul ei şi ajunsă în cel de al
şaptezeci şi doilea an de viaţă. Tot de la Paris mai vine
să-l vadă Ancelle. Întors la hotel, e vizitat de prietenii
care-l consideră definitiv condamnat.
La 2 iulie, mut, paralitic, dar cu înţelegerea neatinsă,
părăseşte Bruxelles şi revine la Paris, însoţit de doamna
Aupick şi de negustorul de tablouri Arthur Stevens, iar
peste două zile e internat în clinica hidro- terapeutică a
doctorului Émile Dumas, din cartierul Chaillot. Îl
vizitează aici Sainte-Beuve, Maxime Du Camp, Théodore
de Banville, Leconte de: Lisle, Félix Nadar. Doamnele
Paul Meurice şi Édouard Manet îi cântă piese de Wagner
la pianul clinicii. Pe o petiţie redactată de Asselineau şi
iscălită de Théodore de Banville, Champfleury, Leconte
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de Lisle, Prosper Mérimée şi Sandeau, ministrul instrucţiei publice acceptă să participe la cheltuielile de
întreţinere a lui Baudelaire în clinica doctorului Émile
Dumas.
La 27 octombrie, La Petite Revue îi reproduce poemul în
proză Les Bons Chiens.
1867 La 31 august orele 11 dimineaţa, sub ochii mamei sale,
moare Charles Baudelaire, după o lungă agonie...
În ziua de 2 septembrie, după slujba religioasă de la
biserica Saint-Honoré d'Eylau, este înmormântat în
cimitirul Montparnasse.
Sicriul e aşezat în acelaşi mormânt cu generalul Jacques
Aupick... Peste patru ani, tot aici va fi înhumată şi
Caroline Aupick, mama poetului.
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