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WALTER BENJAMIN

Zentralpark1

1

Laforgues hi po té zi se ar ra vo nat ko zó an, hogy Baude laire ho gyan vi sel ked he tett a 
bor dély ban, meg fe le lõ fény be ál lít ja a Baude laire -nek tu laj do ní tott pszichoanalitikai 
szemléletmódot.I Ez a szem lé let mód min den rész le té ben jól il lesz ke dik a „kon ven ci o ná-
lis iro da lom tör té net”-hez.

A baude laire -i vers kez de tek kü lön le ges szép sé ge: a mély ség bõl va ló fel emel ke dés.

A spleen et idéal-t Ge or ge „Trübsinn und Vergeistigung”-nak for dí tot ta, és ez zel te li-
be ta lál ta a baude laire -i idéal jelentését.II

Ha igaz az a ki je len tés, hogy Baude laire -nél a mo dern élet al kot ja a di a lek ti kus ké pek 
bá zi sát, ak kor ez már ma gá ban fog lal ja azt a tényt is, hogy Baude laire ugyan úgy szem-
ben állt a mo dern élet tel, mint a XVII. szá zad az an tik vi tás sal.

Ha sze münk elé idéz zük, hogy Baude laire -nek mint köl tõ nek men  nyi egyé ni cél ki-
tû zést, be lá tást és ta but kel lett tisz te let ben tar ta nia, hogy a má sik ol da lon mi lyen pon-
to san kö rül ír tak köl tõi mun kás sá gá nak fel ada tai, ak kor az alak já ba egy he ro i kus vo nás 
ve gyül.

1  Walter Benjamin 1927-tõl ha lá lá ig (1940-ig) egy ha tal mas mû vön dol go zott, mely nek cí me: Pariser
Passagen. Eb bõl a vál lal ko zás ból ha sadt le 1937 kö rül – az Institut für Sozialforschunggal va ló együtt-
mû kö dést ke res ve – a Baude laire -könyv, mely nek cí me: Charles Baude laire. Ein Lyriker im Zeitalter des 
Hochkapitalismus. Ez a könyv – Benjamin 1938 õszén ké szült fel jegy zé sei alap ján – há rom rész bõl állt 
vol na. (1) „Baude laire mint al le go ri kus”: en nek a rész nek kel lett vol na meg fo gal maz ni a tu laj don kép pe ni kér-
dés fel te vést és a prog ra mot. (2) „A Má so dik Csá szár ság Pá ri zsa Baude laire -nél”: ez a rész tel jes ter je del mé-
ben el is ké szült, és Benjamin le is ad ta pub li ká lás ra a Zeitschrift für Sozialforschungnak. Az idõ köz ben (az 
ame ri kai emig rá ci ó ját kö ve tõ en) en nek egyik szer kesz tõ jé vé elõ lé pett Adorno azon ban an  nyi ra elé ge det len 
volt ve le, hogy Benjamintól tel jes át dol go zást kért; így jött lét re a „Mo tí vu mok Baude laire köl té sze té ben” 
cí mû ta nul mány, amely a Zeitschrift für Sozialforschung 1939-es év fo lya má ban je lent meg. (1. szám, 50–91. 
o.) (3) „Az áru mint po é ti kai tárgy”: en nek a rész nek kel lett vol na a kér dés fel te vés és a má so dik fe je zet ben 
sze rep lõ ada tok vég sõ fel dol go zá sát nyúj ta nia. – A „Zentralpark”-ra vo nat ko zó ku ta tás a kez de tek tõl ab ból 
in dult ki, hogy ez az afo riz ma-gyûj te mény a vál lal ko zás utol só ré szé hez tar to zó elõ mun ká la to kat és föl jegy-
zé se ket tar tal maz. En nek meg fe le lõ en a tö re dé kek da tá lá sa Benjamin leg utol só élet fá zi sá ba to ló dott el. Ez 
a tra dí ció min de nek elõtt Adornóra, il let ve an nak egyik meg jegy zé sé re ve zet he tõ vis  sza. A „Zentralpark” 
rész le te i nek el sõ pub li ká lá sa kor ugyan is Adorno ezt ír ta: „Az itt köz lés re ke rü lõ tö re dé kes fel jegy zé sek 
Walter Benjamin utol só írá sai kö zé tar toz nak. Ke let ke zé sük az 1939–40-es évek re te he tõ. A tö re dé ke ket 
Benjamin a Baude laire -könyv zá ró ré szé nek anya ga ként ír ta meg, amely bõl egy nagy rész meg is je lent 
a Zeitschrift für Sozialforschung VIII. év fo lya má ban, 1939–40-ben, »Über einige Motive bei Baudelaire« 
cím mel. A »Zentralpark« cím, amel  lyel Benjamin a két kéz irat ban fenn ma radt konvulutumot el lát ta, ar ra 
utal, hogy ezek nek a jegy ze tek nek cent rá lis jelentõséget tu laj do ní tott: ezek nek kel lett vol na el mé le ti leg 
meg va ló sí ta ni uk azt, amit az elõ zõ fe je ze tek elõ ké szí tet tek. Ezért kü lö nö sen ne he zen ért he tõ ek ezek a 
na gyon ex po nált és spe ku la tív da ra bok, ame lye ket az el ké szült szö veg konst ruk ci ó ja jó val áttekinthetõbbé 
tett vol na. Egyéb ként a cím már Benjamin ame ri kai ter ve i re utal. A ba rá tai New York ban már la kást ke res-
tek ne ki a Central Park kö ze lé ben, ami kor a spa nyol ha tá ron va ló át ke lés meg hi ú su lá sát kö ve tõ en el dob ta 
ma gá tól az éle tet.” (Sociologica. Aufsätze, Max Horkheimer zum sechszigsten Geburtstag gewidmet, Frank-
furt am Ma in 1955. 431. o.) Ez zel az ál lás pont tal min de nekelõtt Rosemarie Heiser szállt szem be. Ala pos
és kö rül te kin tõ elem zé sek kel bi zo nyí ta ni tud ta, hogy a „Zentralpark” tö re dé ke i nek egy ré sze be le folyt „A 
Má so dik Csá szár ság Pá ri zsa Baude laire -nél” cí mû ta nul mány ba, és ugyan ak kor olyan ele me ket tar tal maz, 
ame lyek rész ben az el sõ, rész ben a har ma dik rész re utal nak. (Alternative, 1967.) A „Zentralpark” cí mû afo-
riz ma-gyûj te mény így az egész könyv egy faj ta programatikus kvint es  szen ci á ja ként je le nik meg. Ez egy ben
e tö re dé kek hal lat lan fel ér té ke lé sét is je len ti; bi zo nyos szem pont ból fon to sab bak lesz nek a könyv el ké szült 
ré sze i nél. Min den eset re most már az is vi lá gos, hogy a ké sei ke let ke zés hi po té zi se is el hi bá zott. Heiser 
kü lön bö zõ le vél he lyek kel iga zol ni tud ta, hogy a tö re dé kek nek 1938 áp ri li sa és 1939 feb ru ár ja kö zött kel lett 
meg szü let ni ük. Va gyis ab ban az idõ ben, ami kor Adorno el len ve té se i nek ha tá sá ra Benjamin kény te len volt 
új ra át gon dol ni az egész kon cep ci ót. Nem tud juk, hogy Adorno en nek tu da tá ban volt-e vagy sem; idé zett
meg jegy zé sei min den eset re egy ér tel mû en el rej tik a tö re dé kek meg szü le té sé nek ezt a kon tex tu sát. A prog ram 
kör vo na la i nak ki dol go zá sa most már csak az in terp re tá ció fel ada ta le het. (A jegy ze tek ös  sze ál lí tá sa kor el sõ-
sor ban Hermann Schweppenhäuser és Rolf Tiedemann láb jegy ze te i re tá masz kod tam, in: Walter Benjamin: 
Gesammelte Schriften I/3. kö tet, Suhrkamp, Frank furt am Ma in, 1978, va la mint Rolf Tiedemann utó sza vá ra, 
in: Walter Benjamin: Charles Baude laire, Suhrkamp Verlag, 1990.) – A for dí tó.
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A spleen vé dõ gát a pes  szi miz mus sal szem ben. Baude laire egy ál ta lán nem volt pesz-
 szi mis ta. Még pe dig azért, mert ná la a jö võ min dig tabuizálva van. Ez vá laszt ja el a 
he ro iz mu sát a leg ha tá ro zot tab ban a nietz sche i tõl. Ná la sem mi fé le olyan ref le xi ó val nem 
ta lál koz ha tunk, amely a pol gá ri tár sa da lom jö võ jé re vo nat koz na; a fel jegy zé se i nek in tim 
ka rak te rét te kint ve ez na gyon is meg le põ. Ez az egyet len kö rül mény már jól mu tat ja, 
hogy mily ke vés sé szá mít – mû ve i nek to vább élé sét te kint ve – a ha tás ra, és hogy eb bõl 
ki fo lyó lag a Les fleurs du mal struk tú rá ja monadologikussá vá lik.

A Les fleurs du mal struk tú rá ját nem az egyes köl te mé nyek mélyér tel mû el ren de zé-
se, és még ke vés bé va la mi fé le tit kos kulcs ha tá roz za meg; ezt a struk tú rát min den olyan 
lí ri kus té ma kí mé let len ki zá rá sa je lö li ki, mely hez Baude laire -t nem kö töt ték fáj dal mas 
ta pasz ta la tok. Baude laire tu da tá ban volt an nak, hogy az õ szen ve dé se, a spleen, a tae-
dium vitae2 õsrégi, és csak ezért volt ké pes ar ra, hogy a sa ját ta pasz ta la tá nak je le it ezek-
rõl a le hetõ leg pon to sab ban le vá las  sza. Ezen a he lyen ta lán már meg fo gal maz ha tunk 
egy sej tést: ke vés do log tet te Baude laire -t an  nyi ra ere de ti vé, mint a ró mai sza ti ri ku sok 
ta nul má nyo zá sa.

3

Min den „mél ta tás” vagy apo ló gia ar ra tö rek szik, hogy be fed je a tör té ne lem me ne-
té nek for ra dal mi moz za na ta it. A kon ti nu i tás hely re ál lí tá sa a szí vén fek szik. A mû nek 
pe dig csak azok ra az ele me i re fi gyel, ame lyek már be ke rül tek az utó ha tás ba. Így el ke rü li 
azo kat a ki szö gel lé se ket és ka nya ru la to kat, ame lyek me gálljt pa ran csol nak an nak, aki 
ezen túl lép ni sze ret ne.

A koz mi kus bor za lom Hu gó nál so ha sem ren del ke zik a mez te len ré mü let ka rak te ré-
vel, ami pe dig Baude laire -t a spleen-ben an  nyi ra kí noz ta. A ré mü let egy olyan vi lág ûr-
bõl ér ke zik a köl tõ höz, amely jól il lik ah hoz az en te ri õr höz, amely ben õ ott ho no san ér zi 
ma gát. Baude laire tu laj don kép pen ott hon érez te ma gát eb ben a szel le mi vi lág ban. A 
ré mü let a ké nyel mes ott hon-lét – amely bõl ter mé sze te sen szin tén nem hi ány zik tel je sen 
a ré mü let – komp le men te re.

„Dans le cœur immortel, qui toujours veux fleurir”III – a Les fleurs du mal és a ter-
mé ket len ség ma gya rá za tá hoz. A vendanges Baudelaire-nél3 – az õ bús ko mor ki fe je zé se 
(„Semper eadem”; „L’imprévu”).IV

A ter mé sze tes kor res pon den ci ák el mé le te és a ter mé szet rõl va ló le mon dás kö zött 
el lent mon dás van.V Hogy le het ezt fel ol da ni?

Az ug rás sze rû ki ha gyá sok, a ti tok za tos ko dá sok, a meg le põ ha tá ro za tok hoz zá tar toz-
nak a Má so dik Csá szár ság ál laméle té hez; III. Na pó le on sok szor al kal maz ta õket. Baude-
laire el mé le ti meg nyi lat ko zá sa i ban is ezek al kot ják a meg ha tá ro zó gesz tust.

4

A dön tõ en új fer men tum, amely a taedium vi tae-be be lép ve, ezt spleen né ala kít ja át, 
nem más, mint az ön el ide ge ne dés. A ref le xió vég te len regresszusából – amely a ro man-
ti ká ban az élet te ret egy szer re szé le sí tet te ki, és szo rí tot ta egy re szû kö sebb ke re tek kö zé 
– Baude laire -nél már csak a gyász ma radt: a szub jek tum tête-à-tête sombre et limpide-
je.4 Eb ben áll Baude laire spe ci á lis „ko moly sá ga”. Baude laire szem be sze gül a ka to li kus 
vi lág né zet – amely az al le go ri kus vi lág né zet tel csak a já ték ka te gó ri á já ra tá masz kod va 
bé kül ki – va ló sá gos költõi as  szi mi lá ci ó já val. Az al le gó ria lát szó la gos sá ga a ba rokk tól 
eltérõen itt már nem tel je sen önál ló.

Baude laire sem mi fé le stí lus ra nem tá masz ko dott, és nem volt is ko lá ja sem. Ez 
na gyon meg ne he zí tet te a re cep ci ó ját.

2 „Az élet un do ra.”
3  A „szü ret”. (Ér de kes, hogy a ki fe je zés „A bor” cí mû cik lus ban nem for dul elõ.)
4 „Négy szem közt a sö tét ség gel és a tisz ta ság gal.”
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Az al le gó ria be ve ze té se sok kal je len tõ sebb vá laszt ad a mû vé szet nek ugyan ar ra a vál-
sá gá ra, amel  lyel 1852-ben már a l’art pour l’art el mé le te is szem be sze gült. A mû vé szet 
ef fé le vál sá gá nak mind a tech ni kai, mind a po li ti kai szi tu á ci ó ban meg vol tak a ma ga
alap jai.

5

Baude laire -rõl két le gen da ke ring. Az egyi ket õ ma ga ter jesz tet te el: esze rint mint 
egy õs em ber a pol gá rok bos  szan tá sá ra tö rek szik. A má sik a ha lá lá val jött lét re, és ez 
ala poz ta meg a hír ne vét. Eb ben már tír ként je le nik meg. Ezt a ha mis te o ló gi ai nim buszt 
a le he tõ leg szé le sebb kör ben el kell hin te ni. En nek a nim busz nak a meg fo gal ma zá sa 
Monnier-nél.VI

Azt le het mon da ni, hogy a bol dog ság vé gig bor zon gott raj ta; de ugyan ezt már nem 
le het el mon da ni a bol dog ta lan ság ról. A bol dog ta lan ság a ter mé sze ti ál la pot ban nem tud 
be lénk köl töz ni.

A spleen az az ér zés, amely össz hang ban van a per ma nens ka taszt ró fá val.

A tör té ne lem le fo lyá sa, ahogy az a ka taszt ró fa fo gal má nak pers pek tí vá já ból meg je le-
nik, a gon dol ko dó szá má ra nem je lent het na gyobb ki hí vást, mint a gyer mek szá má ra a 
ke zé ben lé võ ka le i dosz kóp, mely nek min den el for dí tá sa kor egy új rend jön lét re. En nek
a kép nek meg van a ma ga lét jo go sult sá ga. Az ural ko dók fo gal mai vol tak azok a min den-
ko ri tük rök, ame lyek nek kö szön he tõ en lét re jött a „rend” ké pe. – A ka le i dosz kó pot szét 
kell tör ni.

A sír, mint tit kos kam ra, mely ben Erósz és Sze xus el in té zik ré gi vi tá ju kat.

A csil la gok al kot ják Baude laire -nél az áru kép rejt vény ét. Ezek kép vi se lik az örök 
azo nos sá got a nagy tö meg ben.

Az áru fe lül múl ja a do lo gi vi lág nak az al le gó ri á ban va ló le ér té ke lé sét, még hoz zá a 
do lo gi vi lá gon be lül.

6

A sze ces  szi ót úgy kell be mu tat ni, mint a mû vé szet má so dik kí sér le tét a tech ni ká val 
va ló szem be né zés re. Az el sõ kí sér let a re a liz mus volt. Ez a kí sér let a prob lé mát még 
azok nak a mû vé szek nek a tu da tá ban lát ta, aki ket erõ sen nyug ta la ní tot tak a rep ro duk ci ós 
tech ni kák új el já rás mód jai. (Eb bõl a szem pont ból na gyon hasz no sak a rep ro duk ció-ta nul-
má nyom hoz ké szült fel jegy zé sek.) A sze ces  szi ó ban ez a prob lé ma már az el foj tás ál do za-
tá vá vált. És a fõ prob lé ma már nem a kon ku rá ló tech ni ka fe nye ge té se. An nál át fo gób bá 
és ag res  szí veb bé vá lik a tech ni ká val szem be ni kri ti ka, ami ott rej lik a sze ces  szió mé lyén. 
Ez alap ve tõ en ar ra fut ki, hogy meg kel le ne sza kí ta ni a tech ni kai fej lõ dést. A tech ni kai 
mo tí vu mok ra va ló vis  sza nyú lás ab ból a kí sér let bõl jön lét re, hogy [...]

Az, ami Baude laire -nél az al le gó ria volt, Rollinatnál mû faj já sül  lyedt le.

A perte d’auréole mo tí vu mát mint a sze ces  szi ós mo tí vu mok dön tõ el len té tét kell 
kidolgozni.VII

Az es  szen cia a sze ces  szió egyik leg alap ve tõbb mo tí vu ma.

A tör té ne lemírás an  nyit je lent, mint az évek nek meg ad ni a ma guk fi zi og nó mi á ját.

A tér pros ti tú ci ó ja a ha sis ban, amely ben min den egy ko ri tör té nést ki szol gál 
(spleen).

A spleen szá má ra az el te me tett a tör té ne ti tu dat „transz cen den tá lis szub jek tu ma”.

Az auréole a sze ces  szi ó nak kü lö nö sen a szí vén fe küdt. A Nap a ma ga fény ko szo rú já-
ban so ha sem tet szett ön ma gá nak job ban; az em ber sze me pe dig so ha sem volt fény lõbb,
mint Fidusnál.



39

7

Az androgün mo tí vu mot, a lesz bi kus és a ter mé ket len as  szony mo tí vu mát az al le go ri-
kus in ten ció dest ruk tív ere jé vel ös  sze füg gés ben kell tár gyal ni. – A „ter mé sze tes ség”-rõl 
va ló le mon dást már ko ráb ban – mint a nagy vá ros sal ös  sze füg gés ben ál ló köl tõi szü zsét 
– kell be mu tat ni.

Meyron: a házten ger, a ro mok, a fel hõk, Pá rizs fen sé ges sé ge és gyar ló sá ga.

Az an tik vi tás és a modernitás el len té tét prag ma ti kus ös  sze füg gés bõl – ahogy Baude-
laire -nél meg je le nik – al le go ri kus ös  sze füg gés sé kell át ala kí ta ni.

A spleen év szá za do kat he lyez a je len le gi és az ép pen meg élt pil lan tás kö zé. Ez hoz za
lét re új ra és új ra az an tik vi tást.

A „mo dern ség” bá zi sa Baude laire -nél nem el sõ sor ban és nem ki zá ró lag a szen zi bi-
li tás. A „mo dern ség”-ben egy ma gas fo kú spon ta ne i tás jut ki fe je zés re; a mo dern ség 
Baude laire -nél egy hó dí tás ered mé nye, és van egy bi zo nyos esz közrend sze re. Ne kem 
úgy tû nik, hogy ezt egye dül Jules Laforgue lát ta, ami kor Baude laire „ame ri ka niz mu sá-
ról” be szélt.

8

Baude laire nem ren del ke zett egy Victor Hugo- vagy Lamartine-féle hu ma ni tá ri us 
ide a liz mus sal. És szá má ra Musset ér ze lembol dog sá ga sem állt ren del ke zés re. Nem tud-
ta él vez ni a ma ga ko rát, mint Gautier, és nem is vol tak il lú zi ói ve le kap cso lat ban, mint 
Leconte de Lisle-nek. Szá má ra nem ada tott meg (mint pl. Ver laine szá má ra) az áj ta tos-
ság ba va ló me ne kü lés, sem pe dig (mint pl. Rim baud szá má ra) a lí ri kus tö rek vés if jon ti 
ere jé nek a fér fi kor el áru lá sa árán va ló fo ko zá sa. Ami lyen gaz dag a köl tõ a mû vé sze té-
ben rej lõ is me re tek te kin te té ben, olyan ki szol gál ta tott a ma ga ko ra el õli me ne kü lé sek 
te kin te té ben. Még a „mo dern ség” is, mely nek fel fe de zé sé re olyan büsz ke volt, ar cul
csap ja. A Má so dik Csá szár ság ural ko dói nem is ha son lí ta nak a pol gá ri osz tály egy ko ri 
pél da ké pe i re, ahogy azo kat Bal zac mû ve i bõl is mer jük. És vé gül a mo dern ség pusz ta sze-
rep pé vál to zott, amely már csak egye dül Baude laire -re il lik. Ez tra gi kus sze rep, ame lyet 
a di let táns nak más erõk hí ján ma gá ra kell öl te nie, és amely gyak ran ne vet sé ges szín ben 
tû nik fel, mint a Daumier ke ze ál tal – Baude laire tet szé sé tõl kí sér ve – meg for má zott 
hõ sök. Baude laire mind ezt két ség kí vül tud ta. Azok az ex cent ri ci tás ok, ame lyek ben tet-
szel gett, az en nek hir de té sé re szol gá ló el já rá sok. Egé szen biz to san nem volt szent vagy 
már tír, de hõs sem. Volt egy olyan mi mi ká ja, amely a „köl tõ” sze re pét ját szot ta el egy 
né zõ tér vagy egy tár sa ság elõtt; a mi mi ká nak már nincs szük sé ge az iga zi köl tõ re, és a 
köl tõ já ték te re már csak a mi mi kán ke resz tül adó dik.

9

A ne u ró zis hoz za lét re a tö meg cik ket a pszi chi kus öko nó mi á ban. A tö meg cikk a kény-
szer kép zet for má já val ren del ke zik. Ez a ne u ro ti kus ház tar tá sá ban meg szám lál ha tat la nul 
sok alak ban je le nik meg, mint az örök azo nos ság. És meg for dít va: az örök vis  sza té rés 
gon do la ta Blanqui-nál va ló ban mint kény szer kép zet je le nik meg.

Az örök vis  sza té rés gon do la ta a his to ri kus tör té nést is tö meg cik ké te szi. Ez a kon cep-
ció szá mos te kin tet ben – azt le het ne mon da ni, hogy a ma ga fo nák ján – ma gán hor doz za 
azok nak a gaz da sá gi kö rül mé nyek nek a nyo ma it, ame lyek nek a ma ga pil la nat nyi ak tu-
a li tá sát kö szön he ti. A szó ban for gó kon cep ció ab ban a pil la nat ban je le nik meg, ami kor
az élet vi szo nyok biz ton sá ga az egy mást gyor san kö ve tõ vál sá gok nak kö szön he tõ en 
ha nyat lás nak in dul. Az örök vis  sza té rés gon do la tá nak fé nye ar ra ve zet he tõ vis  sza, hogy 
a vi szo nyok nak az örök ké va ló ság be kö vet kez te elõt ti vis  sza té ré sé re már nem le he tett fel-
tét le nül szá mí ta ni. A min den na pi kons tel lá ci ók vis  sza té ré se rit káb bá vált, és ez zel együtt 
fel tá madt egy olyan tom pa ér zés, mely sze rint meg kell elé ged nünk a koz mi kus kons tel-
lá ci ók kal. Pon to sab ban, in kább az a szo kás tá madt fel, hogy át kell ad nunk ma gun kat a 
koz mi kus kons tel lá ci ók jo ga i nak. Nietz sche mond ja: „sze re tem a rö vid szokásokat”,VIII

Baude laire egész éle té ben kép te len volt szi lárd szo ká sok ki ala kí tá sá ra.

Varga Nóra fotója
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A me lan ko li kus em ber pas si ó já nak ál lo má sai az al le gó ri ák. Ho gyan he lyez he tõ el a 
csont váz Baude laire ér oto ló gi á já ban? „L’élégence sans nom l’humaine armature.”IX

Az im po ten cia a fér fisze xu a li tás pas si ó já nak alap ja. Az im po ten cia tör té ne ti he lyi ér té-
ke. Az im po ten ci á ból szár ma zik Baude laire -nek a sze rá fi nõ kép hez va ló kö tö dé se ugyan-
úgy, mint en nek fe ti siz mu sa. Ki kell emel ni, hogy mi lyen ha tá ro zott és pon tos a nõk 
meg je le ní té se Baude laire -nél. Az, amit Keller köl tõi bûn nek ne vez („Süße Frauenbilder 
zu erfinden / Wie die bit te re Erde sie nicht hegt”)5 biz to san nem vo nat ko zik rá. Kellernél 
a nõk rõl ki ala kí tott ké pek a ki mé rák édes sé gé vel ren del kez nek, mi u tán rá juk ve tí tet te a 
sa ját im po ten ci á ját. Baude laire nõ alak jai pon to sab bak, és ugyan ak kor fran ci á sab bak is, 
mert ná la a fetisisztikus és a sze rá fi ele mek – Kellertõl el té rõ en – szin te so ha sem es nek 
egy be.

Az im po ten cia tár sa dal mi alap ja: a pol gá ri osz tály fan tá zi á ja nem tö rõ dik töb bé a 
tõ le egy re in kább el sza ka dó ter me lõ erõk jö võ jé vel. (Ér de mes len ne ös  sze vet ni a klasz-
 szi kus utó pi á i kat és a XIX. szá zad kö ze pé nek utó pi á it.) A pol gá ri osz tály nak – ah hoz,
hogy to vább ra is fog lal koz ni tud jon a sa ját jö võ vel – elõ ször is le kel le ne mon da nia a 
nyug díj kép ze té rõl. A Fuchs-tanulmányban meg pró bál tam meg mu tat ni, hogy a szá zad 
kö ze pé nek spe ci á lis „ke dé lyes sé ge” a le he tõ leg szo ro sab ban ös  sze függ a tár sa dal mi fan-
tá zia meg bé nu lá sá val. A po ten cia szem pont já ból (a tár sa dal mi fan tá zia jö võ ké pe i vel 
ös  sze vet ve) a gyer mek ál dás ra vo nat ko zó kí ván ság gyen gébb sti mu lá ló erõ. Min den-
eset re Baude laire ta ní tá sa a gyer me kek rõl, mint a péché original-hoz6 leg kö ze lebb esõ 
lé nyek rõl, elég gé árul ko dó.

11

Baude laire vi sel ke dé se az iro dal mi pi a con: Baude laire ké pes volt rá – az áru ter mé-
sze té re vo nat ko zó mély ta pasz ta la tai alap ján –, vagy ta lán rá is volt kény sze rít ve, hogy 
a pi a cot mint ob jek tív ins tan ci át is mer je el. (Lásd a Conseils aux jeunes littérateurs
cí mû írását.).X A különbözõ szerkesztõségekkel va ló tár gya lá sa i nak köszönhetõen ál lan-
dó kap cso lat ban állt a pi ac cal. A mód sze rei: a diffamálás (Musset) és a contrefaçon7

(Hugo). Ta lán Baude laire volt az elsõ, aki nek volt né mi el kép ze lé se a pi a cot is szem 
elõtt tar tó eredetiségrõl, amely eb ben az idõben és ép pen en nek köszönhetõen, ere de tibb 
volt min den más nál (créer un poncif)8. Ez a création9 ma gá ban fog lal egy bi zo nyos faj ta 
in to le ran ci át. Baude laire a köl te mé nye i nek min de nekelõtt he lyet pró bált te rem te ni, és 
en nek ér de ké ben má so kat el kel lett nyom nia. A klas  szi kus ver se ken be lül le ér té kel te a 
ro man ti kus po é ti kai sza bad sá got az alexand ri nu sok hasz ná la tá val, és le ér té kel te a klasz-
 szi cis ta po é ti kát a rá jellemzõ tö rés vo na lak kal és ki ha gyá sok kal. Rö vi den: Baude laire 
ver se i ben bõven ta lál koz ha tunk olyan fo gá sok kal, ame lyek a kon ku ren sek el nyo má sá ra 
irá nyul nak.

12

Baude laire alak ja egy dön tõ ér te lem ben be le fo lyik a hír ne vé be. A kis pol gá ri ol va sók 
tö me ge az õ tör té ne té ben egy ima ge d’Epinal-t,10 egy ké jenc ké pes élet út ját lát ta. Ez 
a kép sok ban hoz zá já rult Baude laire hír ne vé hez, még ak kor is, ha a terjesztõi nem tar-
toz tak a ba rá tai kö zé. Er re a kép re az tán rá ve tült egy má sik is, amely ugyan nem volt 
an  nyi ra ha tá sos, de idõben még is tar tó sabb nak bi zo nyult: ez Baude laire -t egy esz té ti kai 
pas sió ala nya ként mu tat ja be, ame lyet eb ben az idõben Kierkegaard (a Vagy-vagy címû 
mûvében) meg kon ci pi ált. Nincs olyan, a do log szem pont já ból va ló ban jelentõs baude-
laire -i meg fi gye lés, amely ne száll na vi tá ba az életérõl ki ala kí tott kép pel. Ezt a ké pet iga-
zá ból az ha tá roz za meg, hogy elsõként (és a kö vet kez mé nye ket át lát va) tu da to sí tot ta azt 
a tényt, hogy a pol gár ság ar ra kény sze rül, hogy vis  sza von ja a költõnek adott fel ha tal ma-
zá sát. Mi fé le tár sa dal mi fel ha tal ma zás fog lal hat ja el en nek he lyét? Ezt ugyan egyet len
osz tály tól sem le he tett meg tud ni, de a leg több in for má ci ót még is a pi ac és an nak vál sá gai 

  5 „Édes nõ ké pe ket ki ta lál ni / Ami lye ne ket a ke se rû Föld nem is mer.”
  6 Az „ere den dõ bûn”.
  7 „Után zás / hamisítás.”
  8 „Al kot ni egy közhelyet.”
  9 „Al ko tás / teremtés.”
10 „Vá sá ri kép.”
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szol gál tat ták. Baude laire érdeklõdése nem a nyil ván va ló és rö vid tá vú, ha nem a lá tens és 
hos  szú tá vú ke res let re irá nyult. A Les fleurs du mal azt bi zo nyít ja, hogy ezt jól mér te fel. 
A pi ac mé di u ma – me lyen ke resz tül ezt meg lát ta – már fel té te le zett egy olyan al ko tás- és 
élet mó dot, amely nagy ban kü lön bö zött a ko ráb bi po é ták al ko tás- és élet mód já tól. Baude-
laire a költõ mél tó sá gát egy olyan kor ban is ki kö ve tel te ma gá nak, amely már sem mi fé le 
mél tó sá got sem tu dott biz to sí ta ni. In nen adó dik a fel lé pé sé ben rejlõ bouffonerie.11

13

Baude laire az el sõ köl tõ, aki be je len ti igé nyét egy ki ál lí tá si ér ték re. Baude laire a sa ját 
ma ga imp res  szá ri ó ja volt. A perte d’auréole min de nekelõtt a köl tõt éri utol. In nen adó-
dik a mí toszmá ni á ja.

Azok a kö rül mé nyes teorémák, ame lye ket nem csak a l’art pour l’art, ha nem min de-
nek elõtt az iro da lom tör té net ak ko ri kép vi se lõi (nem is be szél ve a ma i ak ról) meg fo gal-
maz tak, egy sze rû en és ha tá so san a kö vet ke zõ té tel re fut nak ki: a köl té szet iga zi szü zsé je 
a szen zi bi li tás. A szen zi bi li tás pe dig ter mé sze te sze rint szen ve dõ. Ha igaz az, hogy a 
leg ma ga sabb szin tû konkretizációját, a leg tar tal ma sabb meg ha tá ro zá sát az ero ti ká ban éri 
el, ak kor a ma ga ab szo lút be tel je sü lé sét (ami egyút tal a meg di csõ ü lé se is) a pas si ó ban 
ta lál ja meg. A l’art pour l’art po é ti ká ja min den fé le tö rés nél kül megy át a Les fleurs du 
mal po é ti kai pas si ó já ba.

A kál vá ria domb kü lön bö zõ ál lo má sa it vi rá gok dí szí tik. Ezek a go nosz vi rá gai.

Azt, ami re az al le go ri kus in ten ció vo nat ko zik, ki emel jük az élet ös  sze füg gé se i bõl: 
egy szer re zúz zuk szét és kon zer vál juk. Az al le gó ria min dig a ro mok hoz kö tõ dik, és nem 
más, mint a meg me re ve dett nyug ta lan ság ké pe. A baude laire -i dest ruk tív im pul zus so ha-
sem ér dek lõ dik an nak meg szün te té se iránt, ami ne ki ál do za tul esik.

Egy meg za va ro dott em ber le írá sa nem ugyan az, mint egy za va ros le írás.

Victor Hugo Attendre c’est la vie-je12: az emig rá ció böl cses sé ge.

Pá rizs újon nan lét re jött vig aszat lan sá ga (lásd a croquemorts-ról szó ló helyet)13 lé nye-
gi moz za nat ként be ivó dik a mo dern ség meg ha tá ro zá sá ba. (Lásd Veuillot.)XI

14

A lesz bi kus nõ – szi go rú ér te lem ben – Baude laire he ro i kus esz mény ké pei kö zé tar-
to zik. A ma ga sátánisztikus nyel vén ezt õ ma ga is meg fo gal maz za. En nek meg ra ga dá-
sá ra ugyan az a nemme ta fi zi kai, kri ti kai meg kö ze lí tés szol gál, amel  lyel a „mo dern ség” 
mel let ti el kö te le zõ dé sét és en nek po li ti kai je len tõ sé gét is ki fe je zés re jut tat ja. A XIX. 
szá zad meg kezd te a nõ nek az áru ter me lés fo lya ma tá ba va ló ma ra dék ta lan in teg rá lá sát. 
Az ös  szes el mé let al ko tó egyet ért ab ban, hogy a spe ci á lis nõ i sé get eb ben a kor ban olyan 
fe nye ge té sek ér ték, hogy a nõk egy re in kább fér fi as vo ná so kat ala kí tot tak ki ma guk ban. 
Baude laire he lyes li eze ket a vo ná so kat; ugyan ak kor sze ret né, ha ezek ki ke rül het né nek 
a gaz da ság ural ma alól. Így jut el oda, hogy ezek nek a fej lõ dés ten den ci ák nak tisz tán 
sze xu á lis szí ne ze tet ad jon. A lesz bi kus nõ esz mény ké pe kép vi se li a „mo dern ség”-nek 
a tech ni kai fej lõ dés sel szem be ni til ta ko zá sát. (Na gyon fon tos len ne ki de rí te ni, hogy a 
Ge or ge Sandtól va ló el té rés – eb ben az ös  sze füg gés ben – ho gyan ala poz ha tó meg.)

A nõ Baude laire -nél; az „al le gó ria di a da lá nak” leg drá gább zsák má nya; az élet, amely 
tu laj don kép pen a ha lált je len ti. Ez a mi nõ ség a le he tõ leg szo ro sab ban a rin gyó hoz kö tõ-
dik. Egye dül ezt a mi nõ sé get nem le het el ven ni tõ le, és Baude laire szá má ra ez a leg fon-
to sabb.

15

A vi lág fo lyá sá nak meg sza kí tá sa – ez volt Baude laire leg mé lyebb cél ja. Józsué 

11 „Bo hó ság / gro teszk ség.”
12 „Vár ni – ez az élet.”
13 „Ha lott vi võ / gyászhuszár.”
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akarata.XII De õ még sem pro fe ti kus, so ha sem gon dolt ugyan is a té rí tés re. Ebbõl a szem-
pont ból vá lik érthetõvé Baude laire erõszakossága, tü rel met len sé ge és dü he; és ebbõl 
nõttek ki azok a meg-meg úju ló kí sér le tei, hogy be le döf jön a vi lág szí vé be, vagy hogy 
álom ba rin gas sa azt. Ebbõl a szem pont ból te kint ve a mûveiben megjelenõ ha lál hoz min-
dig hoz zá ta pad a bá to rí tás.

Azt kell fel té te lez nünk, hogy a tár gyak, ame lyek Baude laire köl té sze té nek kö zép pont-
ját al kot ják, nem ér he tõk el sem mi fé le terv sze rû, cél ra tö rõ tö rek vés sel: de eze ket az új 
tár gya kat – a nagy vá rost, a tö me get – még õ sem ve szi köz vet le nül szem ügy re. Nem az 
õ dal la muk ra gon dol. Ezt sok kal in kább a sá tá niz mus, a spleen és az el haj ló ero ti ka je lö li 
ki. A Les fleurs du mal tár gya i ra a leg ke vés bé fel tû nõ he lye ken buk kan ha tunk rá. Ezek 
– hogy ra gasz kod junk a fen ti kép hez – egy so ha sem hal lott hang szer so ha sem érin tett 
húr jai, me lye ken Baude laire fan tá zi á ja ját szik.

16

A la bi rin tus az iga zi út, an nak, aki min dig túl ko rán ér cél ba. A cél most a pi ac.

Ha zárd já ték, kó szá lás, gyûj tés – eze ket a te vé keny sé ge ket le het be vet ni a spleen nel
szem ben.

Baude laire meg mu tat ja, hogy a pol gár ság a ma ga ha nyat ló fá zi sá ban már nem tud ja
in teg rál ni az aszo ci á lis ele me ket. Mi kor is osz lat ták fel a garde national-t?14

Az új elõ ál lí tá si el já rá sok, ame lyek imi tá ció ki ala ku lá sá hoz ve zet nek, a lát szat nak az 
áruk ban va ló le csa pó dá sai.

Az em be rek szá má ra (ahogy ma lé tez nek) csak egyet len ra di ká lis új don ság van; és 
ez is min dig ugyan az: a ha lál.

Baude laire élet kép ének ál ta lá nos for mu lá ja: a meg me re ve dett nyug ta lan ság, amely 
sem mi fé le fej lõ dést sem is mer.

17

Az egyik arkánum,15 amely a nagy vá ros ki ala ku lá sa után tár sult a pros ti tú ci ó hoz: a 
tö meg. A pros ti tú ció te rem ti meg a tö meg gel va ló mi ti kus kommunió lehetõségét. A 
tö meg lét re jöt te egyidejû a tö meg ter me lés ki ala ku lá sá val. A pros ti tú ció úgy tûnik, már 
tar tal maz za an nak lehetõségét, hogy be ren dez ked jünk ab ban az élet tér ben, amely ben az 
ál ta lunk hasz nált ob jek tu mok egy re in kább tö meg cik ké vál nak. A nagy vá ro si pros ti tú ci-
ó ban a nõ ma ga is tö meg ter mék ké vá lik. A nagy vá ro si élet nek ez a tel jes ség gel új jel lem-
vo ná sa az, amely Baude laire -nek az eredendõ bûnrõl adott ér tel me zé sét új je len tés sel 
ru ház za fel. Baude laire sze rint a leg ré geb bi fo ga lom elég gé ki pró bált ah hoz, hogy raj ta
ke resz tül egy tel jes ség gel új, dekoncertáló fe no mént ra gad junk meg.

A la bi rin tus a he zi tá lók ha zá ja. An nak, aki fél cél ba ér ni, az út kön  nyen öl ti a la bi rin-
tus alak ját. Így tesz a vágy is azok ban az epi zó dok ban, ame lyek meg elõ zik a ki elé gü lé-
sét. És így tesz az em be ri ség (az osz tály) is, ha már nem akar tu do mást ven ni a ma ga
út já nak irá nyá ról.

Amíg a fan tá zia az em lé ke ze tet meg aján dé koz za az egy be esé sek kel [Korrespond-
enzen],16 ad dig a gon dol ko dás te rem ti meg szá má ra az al le gó ri á kat. A vis  sza em lé ke zés 
mi ndig e kettõ ös  sze kap cso lá sá ból jön lét re.

18

Az a mág ne ses vonz erõ, ame lyet né hány alap szi tu á ció a köl tõ re új ra és új ra ki fejt,
a me lan kó lia-szimp tó ma kö ré be tar to zik. Baude laire fan tá zi á ja jól is me ri a szte re o tip 
ké pe ket. Úgy tû nik, mint ha az a kény szer ne he ze dett vol na rá, hogy leg alább egy szer

14 A „nemzetõrséget.”
15 A „titok.”
16  „Correspondances” a Les fleurs du mal IV. ver se. Sza bó Lõrinc for dí tá sa sze rint: Kap cso la tok.



43

vis  sza tér jen a sa ját mo tí vu ma i hoz. Ez egy be cseng az zal a kény szer rel, amely a bû nö zõt 
rá bír ja ar ra, hogy vis  sza tér jen a tett szín he lyé re. Az al le gó ri ák olyan szín he lyek, ame lye-
ken Baude laire a ma ga rom bo ló vá gyai mi att ve ze kelt. Ta lán így meg ma gya ráz ha tó az, 
hogy oly sok pró zai da rab ja össz hang ban áll a Les fleurs du mal köl te mé nye i vel.

Ha Baude laire gon dol ko dóere jét a fi lo zó fi ai exkurzusai alap ján akar nánk meg ítél ni 
(Lemaître), óri á si té ve dés be es nénk. Baude laire két ség te le nül rossz fi lo zó fus, de jó te o re-
ti kus volt, ha bár ös  sze ha son lít ha tat lant mint töp ren gõ al ko tott. A töp ren gõ tõl ve szi át a 
mo tí vu mok szte re o tí pi á ját, a za va ró té nye zõk el uta sí tá sá nak ma kacs sá gát és a ké pek nek 
a gon dol ko dás szol gá la tá ba ál lí tá sát. A töp ren gõ (mint a gon dol ko dás tör té ne ti leg meg-
ha tá ro zott tí pu sa) az al le gó ri ák bi ro dal má ban ér zi ott hon ma gát.

A pros ti tú ció Baude laire -nél olyan ka ta li zá tor, amely fel éb resz ti a nagy vá ro si tö meg 
ké pét a fan tá zi á já ban.

19

Az al le go ri kus in ten ció fen sé ges sé ge: az or ga ni kus és az élõ-ele ven fel bom lasz tá sa, 
a lát szat ki ol tá sa. Meg kell ke res ni a leg jel lem zõbb he lyet, ahol Baude laire ezt az el ra-
gad ta tott sá got (ame lyet a meg fes tett szín há zi hát tér rá gya ko rol) kifejti.XIII A tá vol ság 
va rá zsá ról va ló le mon dás Baude laire lí rá já nak egyik legdöntõbb mo tí vu ma. En nek leg-
szuverénabb meg fo gal ma zá sa a „Le voyage” elsõ strófája.XIV

A lát szat ki ol tá sá hoz lásd „L’amour du mensonge”.XV

„Une Martyre” és „La Mort des amants”XVI – makart-enteriõr és sze ces  szió.

A dol gok ki sza kí tá sa a meg szo kott ös  sze füg gé sük bõl (ami az áruk ki ál lí tá sá nak stá-
di u má ban még nor má lis volt) Baude laire egyik jel leg ze tes el já rá sa. Szo ro san ös  sze függ 
az or ga ni kus ös  sze füg gé sek nek az al le go ri kus in ten ci ó ban va ló fel bom lasz tá sá val. Lásd 
eh hez az „Une Martyre” har ma dik és ötö dik vers sza ká ban lé võ ter mé sze ti mo tí vu mo kat, 
vagy a „Madrigal triste” el sõ versszakát.XVII

Az au ra az em be rek tár sa dal mi ta pasz ta la tá nak a ter mé szet be va ló pro jek ci ó ja: a 
vi szon zott pil lan tás.

Az au ra lát szatnél kü li sé ge és szét hul lá sa azo nos je len sé gek. Baude laire az al le gó ri át, 
mint mû vé szi esz közt, en nek szol gá la tá ba ál lít ja.

A fér fi-sze xu a li tás ál do za ti út já hoz hoz zá tar to zik, hogy Baude laire a ter hes sé get tisz-
tes ség te len kon ku ren ci a ként ér zé kel te.

Baude laire szám ûzi vi lá gá ból a csil la go kat, ame lyek Blanqui-nál az örök vis  sza té rés 
szín te rét al kot ják.

20

Az em ber tár gyi kör nye ze te egy re kí mé let le neb bül az áru ki fe je zõ dé si for má ja. A rek-
lám cél ja vi szont az, hogy a dol gok áru ka rak te rét hát tér be szo rít sa. Az áru vi lág csa ló ka 
meg di csõ í té sé vel szem be sze gül an nak al le go ri kus el tor zí tá sa. Mint ha az áru ön ma ga 
sze mé be pró bál na néz ni. A ma ga em ber ré vá lá sát a rin gyó ban ün nep li.

Be kel le ne mu tat ni az al le gó ri á nak az áru vi lág ban va ló át ala ku lá sát. Baude laire vál lal-
ko zá sa tu laj don kép pen ab ban áll, hogy fel mu tas sa az áruk hoz ta pa dó au rát. Alap já ban 
vé ve az áru he ro i kus hu ma ni zá lá sá ra tö re ke dett. En nek a kí sér let nek az el len pár ja az a 
pol gá ri vál lal ko zás, amely az árut szen ti men tá lis mó don em be ri vé pró bál ja ten ni: az áru 
(mint em ber) kö ré há zat pró bál épí te ni. Ezt ab ban az idõ ben a kü lön bö zõ tár cák tól, hu za-
tok tól és futeráloktól vár ták, ame lyek a kor pol gá ri ház tar tá si kel lé ke it von ták be.

Baude laire al le gó ri á já ban – a ba rokk al le gó ri á tól el té rõ en – az el foj tott düh nyo mai 
érez he tõ ek, ami re szük sé ge is volt ah hoz, hogy eb be a vi lág ba be tud jon tör ni, és en nek
har mo ni kus ké pe it ro mok ká tud ja szét zúz ni.
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Baude laire -nél a he ro i kus a fen sé ges, a spleen a dé mo ni kus alan tas meg je le né si for-
má ja. Ter mé sze te sen a baude laire -i „esz té ti ká nak” eze ket a ka te gó ri á it még meg kell 
fej te ni. Nem le het õket egy sze rû en áll va hagy ni. – A he ro iz mus kap cso ló dá sa az an tik
latinitáshoz.

21

A sokk Baude laire -nél po é ti kus prin cí pi um: a tableaux parisiens17 vá ro sá nak fantasque 
escrime-je18 nem te kint hetõ töb bé ott hon nak. Ez egy szer re szín tér és ide gen ség.

Ho gyan néz het ki a nagy vá ros ké pe, ha a hoz zá kö tõ dõ fi zi kai ve szé lyek re gisz te re 
még olyan tö ké let len, mint Baude laire -nél?

Az emig rá ció, mint a nagy vá ros kul csa.

Baude laire so ha sem írt rin gyóköl te mé nye ket, so ha sem in dult ki a rin gyó pers pek tí vá-
já ból. (Lásd a Lesebuch für Städtebewohner-t.)XVIII

Baude laire fi zi og nó mi á ja, mint a ko mé di ás fi zi og nó mi á ja.

Baude laire mi zé ri á ját az õ „esz té ti kai pas si ó já nak” hát te re elõtt kell áb rá zol ni.

Baude laire hir te len ha ra gú sá ga két ség te le nül dest ruk tív haj lam. Kö ze lebb ju tunk a 
do log hoz, ha ezek ben a ro ha mok ban szin tén az „ét ran gé sectionnement du temps”-et19

is mer jük fel.

A sze ces  szió alap mo tí vu ma a ter mé ket len ség di csõ í té se. A tes tet nagy elõ sze re tet tel 
mu to gat ják olyan for mák ban, ame lyek még a ne mi érés elõt ti idõ be tar toz nak. Ezt a gon-
do la tot ös  sze le het köt ni a tech ni ka reg res  szív ér tel me zé sé vel.

A lesz bi kus sze re lem az át szel le mí tést egé szen a nõk ölé ig vi szi. Ott he lye zi el a „tisz-
ta” sze re lem li li omzász ló ját, amely nem is me ri sem a ter hes sé get, sem a csa lá dot.

A „Les limbes”XIX cí met ta lán az elsõ rész ben kell tár gyal ni; min den rész ben le gyen 
ben ne egy cím kom men tár ja, a má so dik ban a „Les lesbiennes”, a har ma dik ban a „Les 
fleurs du mal”.

22

Baude laire hír ne ve, szem ben pl. Rim baud fi a ta labb hír ne vé vel, ed dig még nem is mer-
te az échéance-t.20 A baude laire -i köl té szet lé nye gé nek meg kö ze lí té se kor a következõ 
hal lat lan ne héz ség lép fel: eb ben a köl té szet ben sem mi nincs, ami el avult len ne (hogy 
egy for mu lát hasz nál junk).

A he ro iz mus jel zé se Baude laire -nél: a va lót lan ság (a lát szat) szí vé ben él ni. És eh hez 
hoz zá tar to zik az is, hogy Baude laire nem is mer te a nosz tal gi át. Kierkegaard!

Baude laire köl té sze te az örök azo nos ság ban fel tár ja az újat, és az új ban az örök azo-
nos sá got.

A le he tõ leg na gyobb nyo ma ték kal kell rá mu tat ni ar ra, hogy az örök vis  sza té rés 
esz mé je kb. ugyan ab ban az idõ ben lép be Baude laire, Blanqui és Nietz sche vi lá gá ba. 
Baude laire -nél a hang súly az újon van, amit he ro i kus erõ fe szí tés sel pró bál ki há moz ni 
az „örök azo nos ság”-ból, Nietz sché nél vi szont a hang súly az „örök azo nos sá gon” van, 
ami vel az em ber nek he ro i kus fe gyel me zett ség gel kell szem be néz nie. Blanqui sok kal 
kö ze lebb áll Nietzschéhez, mint Baude laire -hez, de ná la a re zig ná ció vá lik meg ha tá ro zó-
vá. Nietz sché nél ez a ta pasz ta lat a kö vet ke zõ té zis ben koz mi kus for mát ölt: már sem mi
új ra sem szá mít ha tunk.

17 „Pá ri zsi ké pek”: a Les fleurs du mal egyik cik lu sá nak cí me.
18 „Kü lö nös / hó bor tos ví vó te re.”
19 „Az idõ szo ros fel osz tá sát.”
20 A „le já rat ide jét.”
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23

Baude laire nem írt vol na ver se ket, ha csak olyan mo tí vu mok kal ren del ke zett vol na, 
mint a köl tõk ál ta lá ban.

Ki kel le ne dol goz ni a ta pasz ta lat nak azo kat a tör té nel mi pro jek ci ó it, ame lyek a Les
fleurs du mal alap já ul szol gál tak.

Adrienne Monnier ha tá ro zott meg jegy zé se: a spe ci á li san fran cia Baude laire -ben a la 
rogne.21 Egy for ra dal márt lát ben ne, akit Fargue-gal ha son lít ös  sze: „maniaque, revolté 
contre sa propre impuissance, et qui la sait”.22 Céline-t is meg em lí ti. A gauloiserie23 a 
leg fran ci á sabb Baudelaire-ben.XX

Adrienne Monnier má sik meg jegy zé se: Baude laire -t a fér fi ak ol vas sák. A nõk nem 
sze re tik. A fér fi ak az ösz tön élet ben rej lõ côté ordurier24 áb rá zo lá sát és transzcendálását 
lát ják ben ne. Ha to vább me gyünk, ak kor azt mond hat juk, hogy Baude laire pas si ó ja sok 
ol va só sze mé ben az ösz tönélet bi zo nyos ré sze i nek rachat-ja.25

A di a lek ti kus gon dol ko dó szá má ra az a leg fon to sabb, hogy vi tor lá ját a vi lág tör té net 
sze le re pít se. A gon dol ko dás csak an  nyit je lent het, mint a vi tor lák ki fe szí té sét. A lé nyeg
per sze az, hogy ho gyan fe szít jük ki õket. A sza vak nak pe dig a vi tor lát kell je len te ni ük. 
A ki fe szí tés mód ja te szi õket fo gal mak ká.

24

Az az ál lan dó sult re zo nan cia, ami vel a Les fleurs du mal mind má ig ren del ke zik, 
mé lyen ös  sze függ egy olyan as pek tus sal, amely (most elõ ször be ke rül ve a köl té szet be) 
a nagy vá ros hoz kö tõ dik. Er re szá mít hat tunk a leg ke vés bé. Baude laire -nél – ami kor a 
ver se i ben meg idé zi Pá rizst – min dig ott le beg a nagy vá ros esen dõ sé ge és tö ré keny sé ge. 
Ezt ta lán a leg vi lá go sab ban a „Crépuscule du matin”26 címû ver sé ben fo gal maz za meg; 
de ez az as pek tus töb bé-ke vés bé min den tableux parisienne-ben ben ne van: a vá ros nak 
a „Le soleil” ál tal elõvarázsolt transzparenciájában épp úgy, mint a „Rêve parisien” kont-
raszthatásában.27

Baude laire mun kás sá gá nak meg ha tá ro zó alap ja a vég sõ kig fel fo ko zott szen zi ti vi tás 
és a vég sõ kig kon cent rált kon temp lá ció kö zöt ti feszültségteli vi szony. Ez el mé le ti leg a 
correspondance-ról és az al le gó ri á ról szó ló ta ní tás ban je le nik meg. Baude laire még a 
leg hal vá nyabb kí sér le tet sem tet te ar ra, hogy a ket tõ kö zött bár mi fé le kap cso la tot te remt-
sen. A köl té sze te még is e két ten den cia össz ha tá sá ból bon ta ko zik ki. Amit már a leg ko-
ráb bi idõ ben recipiáltak (Pechméja) és ami a poésie pure-ban28 to vább ha tott, az nem 
más, mint a szel le mi al ka tá nak szen zi tív ol da la.

25

A hall ga tás mint au ra. Maeterlinck az au ra fej lõ dé sét a kép te len sé gig len dí tet te 
elõ re.

Brecht meg jegy zé se: a re gé nyek ese té ben a szenzórium fi no mo dá sa nem csök ken ti 
a meg ra ga dás energiáját.XXI A né me tek nél a fi no mo dást, az él ve zet növekvõ kul tú rá ját 
min dig a meg ra ga dás ere jé nek csök ke né se kí sér te. Az élvezõképesség ve szít a ma ga
töménységébõl, mi helyt nyer a szen zi bi li tás ban. Ezt a meg jegy zést a „Le vin des chif-
fioniers”-ban szereplõ „Odeur de futailles”29 kap csán kifejteni.XXII

De még en nél is fon to sabb a kö vet ke zõ meg jegy zés: az emi nens ér zé ki fi no mo dás 

21 A „rossz kedv / ha rag.”
22 „Té bo lyo dott, aki lá zad a sa ját te he tet len sé gé vel szem ben, és az zal szem ben, aki ezt tud ja.”
23 A „fa nyar ság.”
24 „Ocs mány ol dal.”
25 „Vis  sza vé te le.”
26 „Reg ge li szür kü let”, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 198. o. For dí tot ta: Ba bits Mi hály.
27 A Les fleurs du mal LXXXVII. és CII. ver sei. „A Nap” és „Pá ri zsi álom.”
28 A „tisz ta köl té szet ben.”
29 „A hor dó illata.”

Burián György fotója
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Baude laire -nél tel je sen men tes a ke dé lyes ség tõl. Az ér zé ki él ve zet és a ke dé lyes ség 
in kom pa ti bi li tá sa a va ló di ér zé ki kul tú ra leg alap ve tõbb vo ná sa. A ke dé lyes ség rõl va ló 
el tö kélt le mon dás leg ex cent ri ku sabb for mu lá ja Baude laire -nél a szno biz mus; és a „sá tá-
niz mu sa” sem más, mint az en nek meg za va rá sá ra irá nyu ló ál lan dó kész ség, bár hol és 
bár mi kor is lép jen fel.

26

A Les fleurs du mal-ban Pá rizs le írá sá nak még a leg hal vá nyabb nyo ma it sem le het
fel fe dez ni. Ez már elég is len ne ah hoz, hogy a leg ha tá ro zot tab ban le vá las  szuk az úgy ne-
ve zett „nagy vá ro si lí rá ról”. Baude laire úgy be szél be le Pá rizs pezs gé sé be, mint ha va la ki 
a hul lám ve rés be be szél ne be le. A be szé de vi lá go san szól, amíg egy ál ta lán hal la ni le het. 
De va la mi még is be le ke ve re dik eb be a pezs gés be, és meg is vál toz tat ja azt. Va la mi 
be le ve gyül eb be a pezs gés be, ami a be szé det to vább len dí ti, és min den fé le sö tét je len té-
sek kel ru ház za fel.

A faits divers30 al kot ják Baude laire -nél azt a ka ta li zá tort, amely fel éb resz ti a nagy vá-
ro si tö meg ké pét a fan tá zi á já ban.

Az, ami Baude laire -t egy ér tel mû en a la tin, kü lö nö sen a ké sõ-la tin iro da lom hoz kö ti, 
nem más, mint Is ten ne vé nek nem el vont, de ugyan ak kor nem is al le go ri kus hasz ná la ta. 
Baude laire itt egy olyan el já rás mó dot lát ha tott, amely na gyon ha son lí tott a sa ját já hoz.

Ab ban a szem ben ál lás ban, ame lyet Baude laire a ter mé szet tel szem ben be je len tett, 
elõ ször is mély til ta ko zás fe je zõ dik ki min den ne mû „or ga ni kus”-sal szem ben. Az anor-
ga ni kus sal ös  sze vet ve az or ga ni kus esz közka rak te re erõ tel je sen be van szû kít ve. Sok kal 
ke ve sebb diszponibilitással ren del ke zik. Lásd eh hez Courbet be szá mo ló ját, mely sze rint
Baude laire min dennap más képp né zett ki.

27

Baude laire he ro i kus ma ga tar tá sa a nietz schei he ro iz mus köz vet len ro ko na. Ha Baude-
laire ra gasz ko dik a ka to li ciz mus hoz, ak kor az uni ver zum ra vo nat ko zó ta pasz ta la ta ép pen 
ah hoz a ta pasz ta lat hoz kö tõ dik, ame lyet Nietz sche így fo gal ma zott meg: Is ten ha lott.

Baude laire he ro i kus tar tá sá nak for rá sai a tár sa dal mi rend (amely a szá zad for du ló 
kö ze pén kez dett el ki bon ta koz ni) leg mé lyebb fun da men tu ma i ból tör nek elõ. Olyan 
ta pasz ta la tok ról van szó, ame lyek Baude laire tu do má sá ra hoz ták a mû vé szi al ko tás fel-
tét ele i nek ra di ká lis át ala ku lá sát. Ezek a vál to zá sok a mû al ko tás ok ban az áru for mát és a 
kö zön ség ben a tö meg sze rû sé get köz vet le neb bül és ve he men seb ben jut tat ták ki fe je zés re, 
mint ko ráb ban bár mi kor. Ép pen ezek a vál to zá sok ve zet tek ké sõbb (más át ala ku lá sok 
mel lett) a mû vé sze ten be lül a lí ri kus köl té szet ha nyat lá sá hoz. A Les fleurs du mal egye di 
szig na tú rá ját az al kot ja, hogy Baude laire er re a ki hí vás ra egy ver ses könyv vel re a gált. Ez 
ugyan ak kor egy olyan he ro i kus tar tást is ta nú sít, amely a lé té ben gyö ke re zik.

„L’appereil sanglant de la destruction”:31 ezek a szét szórt ház tar tá si esz kö zök 
– Baude laire köl té sze té nek legbensõbb kam rá já ban – a rin gyó lá ba i nál he ver nek, aki 
vi szont meg örö köl te a ba rokk al le gó ria tel jes ha tal mát.

28

A té pe lõ dõ em ber, aki fel ri ad va a ke zé ben lé võ tö re dék re pil lant, al le go ri kus sá 
vá lik.

Egy kér dés, amit a vé gé re kell hagy ni: ho gyan le het sé ges, hogy egy lát szó lag tel je sen 
kor sze rût len ma ga tar tás mód, mint ami lyen az al le go ri ku sé, az év szá zad köl tõi mû vé ben 
a leg el sõ hely re ke rül?

Az al le gó ri á ban meg kel le ne mu tat ni a mí tos  szal szem be ni el len szert. A mí tosz te-
rem tés lett vol na az a ké nyel mes út, amely re Baude laire nem akart rá lép ni. A „La vie 

30 „Kü lön bö zõ té nyek.”
31 „A rom bo lás / pusz tí tás vé ré vel be szen  nye zett ru há zat / meg je le nés.”
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antérieure” cí mû vers (amely nek cí me már az ös  szes en ged ményt jel zi) jól mu tat ja 
Baude laire -nek a mí tosz tól va ló távolságát.XXIII

A Blanqui-idézetet, „Hommes du dix-nieuvièm siècle”, a vé gé re tenni.XXIV

A „meg me ne kí tés” ké pé hez hoz zá tar to zik a szi lárd, lát szó lag bru tá lis meg ra ga dás.

A di a lek ti kus kép a tör té ne ti tárgy nak az a for má ja, amely ele get tesz azok nak az el vá-
rá sok nak, ame lye ket Goe the fo gal ma zott meg a szin te ti kus kép pel szem ben.

29

Baude laire az ala mizs naké re ge tõ ma ga tar tá sá ban új ra és új ra pró bá ra tet te ezt a 
tár sa dal mat. Az anyá val szem be ni mes ter sé ge sen fenn tar tott füg gé sé nek nemcsak az 
az oka, amit a pszi cho a na lí zis szo kott hang sú lyoz ni, ha nem en nek van egy tár sa dal mi 
ve tü le te is.

Az örök vis  sza té rés gon do la ta szem pont já ból van né mi je len tõ sé ge an nak a tény nek,
hogy a bur zso á zia (az elõt tünk ál ló fej lõ dés te kin te té ben) már nem mer az ál ta la meg te-
rem tett ter me lé si rend sze mé be néz ni. Zarathustra gon do la ta az örök vis  sza té rés rõl és a 
pár naõr zõ jel sza va: „ad ja tok még egy ne gyedórát”, egy más komp le men te rei.

A di vat az új don ság örök vis  sza té ré se. – Fel le het fe dez ni a di vat ban is a meg me ne-
kí tés mo tí vu ma it?

A baude laire -i en te ri õrt egy sor vers ben a pol gá ri en te ri õr sö tét éj sza ká ja ins pi rál ta. 
Ez zel szem ben áll a sze ces  szió meg di csõ í tett en te ri õr je. Proust meg jegy zé sei az el sõt
ép pen hogy érintik.XXV

Az, hogy Baude laire nem sze re tett utaz ni, a lí rá ját ura ló eg zo ti kus ké pek ural mát 
kü lö nös szín ben tün te ti föl. Eb ben az ura lom ban kap ja meg mél tó he lyét a me lan kó li á ja. 
Egyéb ként ez ar ra az erõ re utal, mely re tá masz kod va az auratikus elem a ma ga szen zi bi-
li tá sá ban ér vény re jut. A „Le voyage”XXVI tu laj don kép pen le mon dás az uta zás ról.

Az an tik vi tás és a modernitás egy be esé se [kor res pon den ci á ja] tu laj don kép pen Baude-
laire egyet len konst ruk tív tör té ne lem fi lo zó fi ai gon do la ta. Ez nem ki zár ja, ha nem in kább 
ma gá ban fog lal ja a di a lek ti kus tör té ne lemfel fo gást.

30

Leyris meg jegy zé se: a „familier”32 szó Baude laire -nél te le van ti tok kal és nyug ta lan-
ság gal, va la mi olyas mit je lent ná la, amit ko ráb ban még so ha sem jelentett.XXVII

Pá rizs egyik el rej tett anag ram má ja a Spleen I-ben a mortalité szó.33

A La servante au grand cœur [...] el sõ so rá ban a vouz étiez jalouse sza vak ra nem 
olyan hang súly esik, mint ami lyent várnánk.XXVIII A jaloux-ról34 a hang súly mint egy 
vis  sza hú zó dik. A han gok nak ez az apá lya na gyon jellemzõ Baude laire -re.

Leyris ész re vé te le: Pá rizs lár má ja a szó szo ros ér tel mé ben nem for dul elõ (lourds 
tomberaux),35 ha nem csak a rit mu sá val hat Baude laire ver se i re.

Où tout, même l’horreur, tourne aux enchantementsXXIX ne he zen vi lá gít ha tó meg job-
ban, mint Poe tö megle írá sán ke resz tül.

Leyris meg jegy zé se sze rint a Les fleurs du mal nem más, mint le livre de poésie le 
plus irréductible36 – ezt úgy le het ér tel mez ni, hogy ab ból a ta pasz ta lat ból, ami õt meg ala-
poz za, alig-alig vált va la mit va ló ra.

32 „Meg szo kott / jól ismert.”
33 „Ha lan dó ság.”
34 „Irigy / fél té keny.”
35 „Ne héz / ot rom ba kor dék.”
36 „A le egy sze rû sít he tet len / más ra vis  sza nem vezethetö köl té szet köny ve.”
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31

A fér fi im po ten cia – a ma gány kulcs fi gu rá ja – a ter me lõ erõk fej lõ dé sé nek meg ál lá sa 
– az em bert má sok tól el vá lasz tó sza ka dék.

A köd, mint a ma gány vi ga sza.

A vie antérieureXXX meg nyit ja az idõbeli sza ka dé kot a dol gok ban; a ma gány fel tár ja 
a tér be li sé get az em ber elõtt.

A flaneur tem pó ját ös  sze kell vet ni a Poe ál tal le írt tö meg tem pó já val. Lát ni fog-
juk, hogy a flaneur tem pó ja til ta ko zás a tö meg tem pó já val szem ben. Lásd az 1839-es 
teknõsbékadivatot.XXXI

Az una lom a ter me lé si fo lya mat ban a gé pek okoz ta fel gyor sí tás ered mé nye. A flaneur 
ki hí vó nyu gal ma egyet len til ta ko zás a ter me lé si fo lya mat tal szem ben.

Baude laire -nél egy sor szte re o tí pi á val ta lál ko zunk, ugyan úgy, mint a ba rokk köl tõk-
nél.

A garde national tí pusso ra: Mayeux-tõl Viroloque-on és a garroche-i Chiffonnier-n37

(Baude laire) át egé szen a Ratapoil nevû lum pen pro le tá rig.

Va la mi lyen sér tést ta lál ni Cu pi dó val szem ben. Össz hang ban azok kal a sér té sek kel, 
ame lye ket az al le go ri kus a mi to ló gi á val szem ben meg fo gal maz, és ame lyek pon to san 
meg fe lel nek a ko rai kö zép kor kle ri kus sér té se i nek. A kér dé ses he lyen Cu pi do meg kap-
hat ná a joufflu38 mel lék ne vet. Az ez zel szem be ni el len szen vé nek gyö ke rei meg egyez-
nek a Béranger-val szem be ni gyûlölet gyö ke re i vel.

Baude laire -nek az académie-re be adott pá lyá za ta fel ér egy szo ci o ló gi ai kí sér let tel.

Az örök vis  sza té rés rõl szó ló ta ní tás, mint a kö zel jö võ rep ro duk ció-tech ni kai fel fe de-
zé se i re vo nat ko zó álom.

32

Ha el fo gad juk, hogy az em ber nek a tisz ta, ár tal mat lan és spi ri tu á lis lé te zés irán ti 
vá gya szük ség kép pen a ter mé szet ben ke re si a ma ga biz to sí té kát, ak kor azt is mond hat-
juk, hogy ezt a biz to sí té kot ál ta lá ban a nö vény vi lág vagy az ál lat vi lág va la me lyik pél-
dá nyá ban ta lál ja meg. Baude laire -nél azon ban ez tel je sen más képp van. Az õ ál ma egy 
ilyen lé te zés iránt vis  sza uta sít ja a föl di ter mé szet hez va ló min den ne mû kap cso ló dást, 
és köz vet le nül a fel hõk nyo má ba sze gõ dik. A „Spleen de Pa ris” el sõ da rab ja ezt meg is 
fo gal maz za. Sok köl te mény hasz nál fel hõmo tí vu mot. A leg fé lel me te sebb a fel hõk meg-
szent ség te le ní té se (La Béatrice).XXXII

A Les fleurs du mal és Dan te kö zött rej tett ha son ló ság áll fenn az al ko tói lé te zés kör-
vo na la i nak nyo ma té kos áb rá zo lá sa te kin te té ben. Nem le het el gon dol ni ver ses kö te tet, 
amely ben a köl tõ ke vés bé len ne hiú, de ugyan ak kor ilyen ha tá ro zot tan lép ne fel. Az 
al ko tó szel le mi te het sé gé nek ott ho na Baude laire -nél az õsz ta pasz ta la ta. A nagy köl tõ 
ma ga is az õsz ter mé ke. „L’Ennemi”, „Le Soleil”.XXXIII

A „L’Essence du rire”39 tar tal ma a sá tá ni ne ve tés el mé le te. Baude laire ad dig megy, 
hogy ma gát a ne ve tést is a sá tá ni ne ve tés ál lás pont já ról pró bál ja fel mér ni. Kor tár sak 
gyak ran rá mu tat tak ar ra, hogy Baude laire ne ve té sé ben volt va la mi ijesztõ.

Az áru ter me lés di a lek ti ká já ról: a ter mék új don sá ga (mint a ke res let sti mu lá ló ja) 
ad dig is me ret len je len tést kap; az örök azo nos ság elõ ször je le nik meg ér zé ki for má ban 
a tö meg ter me lés ben.

37 A „rongy sze dõn.”
38 „Pu fók / pi ros pozs gás.”
39 „A ne ve tés lényegének.”
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32a

Az em lé ke zés nem más, mint sze ku la ri zált relikvium.

Az em lé ke zés az „él mény” komplementuma. Ben ne a sa ját múlt ját holt tu laj don ként 
lel tár ba ve võ em ber fo ko zó dó ön el ide ge ne dé se csa pó dik le. Az al le gó ria a ti zen ki len ce-
dik szá zad ban meg tisz tí tot ta a kör nye ze tet, hogy az tán a bel sõ vi lág ban te le ped jen le. 
A relikvium a holt test re, az em lé ke zés pe dig az el ha ló ta pasz ta lat ra megy vis  sza, amely 
ma gát eu fe misz ti ku san él mény ként pró bál ja fel tün tet ni.

A Les fleurs du mal az utol só össz-európai ha tást ki vál tó ver ses kö tet. Elõt te ta lán: 
Os  szi án, A da lok köny ve?

Az emb lé mák mint áruk kö szön nek vis  sza új ra.

Az al le gó ria a mo dern ség esz köz rend sze re.

Baude laire mint ha fél ne a vissz hang ki vál tá sá tól – akár lel ki, akár tér be li ér te lem ben. 
Idõn ként hi val ko dó, de so ha sem hang za tos. A be széd mód ja épp úgy nem vá lik el a ma ga
ta pasz ta la tá tól, mint egy fõ pap gesz tu sa an nak sze mé lyé tõl.

33

A sze ces  szió olyan pro duk tív fél re ér tés ként je le nik meg, ami nek kö szön he tõ en az 
„új” „mo dern né” vált. E fél re ér tés alap jai ter mé sze te sen már Baude laire -nél is fel buk-
kan nak.

A mo dern ség az an tik vi tás sal, az új pe dig az örök azo nos ság gal áll szem ben. (A 
mo dern ség: a tö meg; az an tik vi tás: Pá rizs vá ro sa.)

Meyron pá ri zsi ut cái: sza ka dé kok, ame lyek fö lött fel hõk vo nul nak.

A di a lek ti kus kép mint fel vil la nás. A meg is mer he tõ ség most-jában fel vil la nó ké pet, 
mint egy meg tör tént ese mény ké pét eb ben az eset ben Baude laire ké pe ként kell rög zí te-
nünk. A meg me ne kí tést – ami ezen és csak ezen a mó don ját szód hat le – min dig csak 
a ment he tet le nül el ve szõ ész le lé sé re tá masz kod va ra gad hat juk meg. A Jochmannhoz írt 
be ve ze tés szép me ta fo ri kus he lyét itt ér de mes len ne fi gye lem be venni.XXXIV

34

A tel je sít mény ere de ti sé gé nek fo gal ma Baude laire ide jé ben még mes  sze nem volt 
olyan el ter jedt és mér ték adó, mint ma nap ság. Baude laire a köl te mé nye it gyak ran fel kí-
nál ta má sod- vagy harmadközlésre, anél kül, hogy ezen bár ki meg bot rán ko zott vol na. 
Csak éle te vé gén üt kö zött ne héz sé gek be, a pe tit poèmes en prose-al.40

Hugo ins pi rá ci ó ja: a sza vak, ugyan úgy, mint a ké pek, hul lám zó tö meg ként kí nál ják 
ma gu kat. Baude laire ins pi rá ci ó ja: a sza vak, egy ma gas fo kú tu da tos el já rás nak kö szön-
he tõ en, a fel buk ka ná suk he lyén mint egy oda va rá zsol va je len nek meg. A ké pek eb ben az 
el já rás ban dön tõ sze re pet kap nak.

A má mor és a ké pi ins pi rá ció szem pont já ból tisz táz ni kell a he ro i kus me lan kó lia 
je len tõ sé gét.

Az ásí tás ban az em ber sza ka dék ként tá rul fel, mint egy ha son la tos sá vá lik az õt kö rül-
ve võ una lom hoz.

Mi ér tel me van be szél ni egy olyan vi lág ha la dá sá ról, amely a hul la me rev ség ben 
me rül el? A hul la me rev ség be be lé põ vi lág ta pasz ta la tát Baude laire elõtt már Poe is rög-
zí tet te, még hoz zá pá rat lan erõ vel. Ez tet te Poe-t Baude laire szá má ra nél kü löz he tet len né; 
va gyis Poe már le ír ta azt a vi lá got, amely ben Baude laire köl té sze te és tö rek vé sei iga zo-
lás ra ta lál hat nak. Ezt ös  sze le het vet ni a nietz schei me dú za fõ vel.
40  Ma gyar for dí tá sa: A fá jó Pá rizs. Kis köl te mé nyek pró zá ban, in: Baude laire: Ver sei, Szi get Könyv ki adó, 

Bu da pest, 2000. 223–328. o. For dí tot ta: Sza bó Lõ rinc.
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Az örök vis  sza té rés kí sér le te a bol dog ság két antinomikus prin cí pi u má nak ös  sze kö-
té sé re irá nyul: az örök ké va ló ság és a mégegy szer prin cí pi u má nak ös  sze kö té sé re. – Az 
örök vis  sza té rés esz mé je az idõ mi zé ri á já ból elõ va rá zsol ja a bol dog ság spe ku la tív esz mé-
jét (va gyis a fan taz ma gó ri át). Nietz sche he ro iz mu sa – mint Baude laire he ro iz mu sá nak 
el len da rab ja – a fi lisz ter ség mi zé ri á já ból a mo dern ség fan taz ma gó ri á ját va rá zsol ja elõ.

A ha la dás fo gal mát a ka taszt ró fa esz mé jé ben kell meg ala poz ni. Ha min den „így 
megy to vább”, az ka taszt ró fa. Itt nem ar ról van szó, ami elõt tünk áll, ha nem ar ról, ami 
adott. Strindberg gon do la ta: a po kol nem va la mi, ami elõt tünk áll – ha nem az itt és most 
zaj ló éle tünk.

A meg me ne kí tés a foly to nos ka taszt ró fa kis ug rá sa it tart ja szem elõtt.

Az a re ak ci ós kí sér let, hogy a tech ni ka i lag fel té te le zett for má kat, va gyis a füg gõ 
vál to zó kat ál lan dók ká te gyük, nem csak a sze ces  szi ó ban, ha nem a fu tu riz mus ban is 
meg je le nik.

Az a fej lõ dés, amely Maeterlincket egy hos  szú élet so rán vé gig egy szél sõ sé ge sen 
re ak ci ós ál lás pont hoz kö töz te, tel je sen lo gi kus.

Meg kel le ne vizs gál ni, hogy a meg me ne kí tés ben meg ra gad ha tó extremitások men  nyi-
ben azo no sít ha tók a „túl késõn”-nel és a „túl ko rán”-nal.

Baude laire -nek a ha la dás sal va ló el len sé ges szem ben ál lá sa el en ged he tet len fel té te le 
an nak, hogy Pá rizst a ma ga köl té sze té ben ural ma alá tud ta von ni. Az õ ver se i vel ös  sze-
vet ve a ké sõb bi nagy vá ros ról szó ló köl té szet egy ér tel mû en a ha nyat lás je gye it mu tat ja, 
és ez nem utol só sor ban ar ra ve zet he tõ vis  sza, hogy a nagy vá rost a ha la dás tró nu sa ként 
mu tat ja fel. De mit mond ha tunk Walt Whitmanról?XXXV

36

A fér fi im po ten cia ta lá ló tár sa dal mi alap jai te szik a Baude laire ál tal vé gig járt pas sió-
utat tár sa dal mi lag ki je lölt út tá. Csak így le het ér tel mez ni, hogy út ra va ló ként, mint utol só
fil lért, az eu ró pai tár sa da lom ös  sze gyûj tött kin cse i nek egyik leg ér té ke sebb ér mé jét kap ta 
meg. En nek fej-ol da lán egy csont váz, írás-ol da lán pe dig a töp ren gés be me rült me lan kó-
lia lát ha tó. Ez az ér me: az al le gó ria.

Baude laire pas si ó ja mint ima ge d’Epinal, a szok vá nyos Baude laire -iro da lom stí lu sá-
ban.

A Rêve parisien – a meg ál lí tott ter me lõ erõk fan tá zi á ja.

A gé pe zet Baude laire -nél a rom bo ló erõk tit kos írá sá vá vá lik. Ilyen gé pe zet – nem 
utol só sor ban – az em be ri csont váz is.

Az, hogy a ko rai gyár ter mek a la kó há zak hoz ha son lí ta nak, min den bar bár ság és cél-
sze rût len ség el le né re még is ren del ke zik az zal az üze net tel, hogy a ben ne lé võ gyár tu laj-
do nost mel lékalak ként kell el gon dol nunk, aki a gé pe i nek lát vá nyá ba me rül ve nem csak 
a sa ját, ha nem a gé pek jö võ be li nagy sá gá ról is ál mo kat szõ. Ez az álom, mint egy öt ven
év vel Baude laire ha lá la után, meg sza kadt.

A ba rokk al le gó ria a holt tes tet csak kí vül rõl lát ja. Baude laire be lül rõl is lát ja.

A csil la gok hi á nya Baude laire -nél nagy sze rû en mu tat ja a lí rá já ban rej lõ lát szat nél kü-
li ség ten den ci á ját.

37

Baude laire -nek a ké sõla tin kor hoz va ló von zó dá sa va ló szí nû leg szo ro san ös  sze függ 
al le go ri kus in ten ci ó i nak ere jé vel.
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Ha azt a je len tõ sé get te kint jük, amel  lyel a sze xu a li tás tör vé nyen kí vül he lye zett meg-
je le né si for mái Baude laire éle té ben és mû vé ben ren del kez nek, ak kor né mi leg meg le põ, 
hogy a bor dély sem a pri vát do ku men tu mok ban, sem az élet mû ben sem mi fé le sze re pet 
sem kap. Eb ben a te kin tet ben rend kí vül ér de kes, hogy egy olyan köl te mény nek, mint a 
„Le jeu”-nek nincs el len da rab ja. (Lásd eh hez a „Les deux bonnes sœurs” cí mû ver set
is.)XXXVI

Az al le gó ria be ve ze té se kor a mû vé szet nek a tech ni kai fej lõ dés ál tal fel té te le zett 
szi tu á ci ó já ból kell ki in dul nunk; és csak ezt fi gye lem be vé ve be szél he tünk e köl té szet 
me lan ko li kus jel le gé rõl.

A flaneur-ben – azt mond hat nánk – az a he nyé lõ tér vis  sza, akit Szók ra tész az athé ni
pi a con, be szél ge tõ társ ként fel ke re sett. De Szók ra tész nincs töb bé, és így a be szél ge tõ-
part ner ét sem le het töb bé meg szó lí ta ni. To váb bá a rab szol ga mun ka is meg szûnt, ami a 
he nyé lést le he tõ vé tet te.

Baude laire Gautier-hoz va ló vi szo nyá nak kul csa ab ban ke re sen dõ, hogy a fi a ta lab bik 
töb bé-ke vés bé vi lá go san tu da tá ban volt an nak, hogy a dest ruk tív im pul zus nak a mû vé-
szet ben nincs ha tá ra. Az al le go ri kus in ten ció szá má ra ez a ha tár egy ál ta lán nem ab szo-
lút. Baude laire -nek az École népaïenne-re41 adott re ak ci ó i ból ez az ös  sze füg gés vi lá go-
san felismerhetõvé vá lik. És a Dupont-nal szem be ni es  szé jét sem tud ta vol na meg ír ni, ha 
en nek a mûvészet fo gal má val szem be ni ra di ká lis kri ti ká ja nem állt vol na össz hang ban a 
sa ját nem ke vés bé ra di ká lis kri ti ká já val. Ezt a ten den ci át Baude laire – Gautier-re hi vat-
koz va – meg pró bál ta el tus sol ni.

38

Alig ha le het ta gad ni, hogy Hugo ha la dás ba ve tett hi té nek és pan te iz mu sá nak kü lö nös 
vo ná sa, hogy meg pró bált össz hang ba ke rül ni a ko po gó asz ta lok üze ne té vel. Az eb ben a 
tény ben rej lõ ne héz ség min den eset re hát tér be lép a köl té szet fo lya ma tos kom mu ni ká ci-
ó já hoz és a ko po gó szel le mek vi lá gá hoz kö tõ dõ ne héz sé gek hez ké pest. Mert a kü lö nös 
va ló já ban nem az, hogy a köl té sze te fel ve szi, vagy fel ven ni lát szik a spi ri tu á lis ki nyi-
lat koz ta tás mo tí vu ma it, ha nem in kább az, hogy a szel le mi vi lág elõtt mint egy ki ál lít ja 
eze ket. Ez a szín já ték csak ne he zen egyez tet he tõ ös  sze más köl tõk ma ga tar tá sá val.

Hu gó nál a ter mé szet a tö me gen ke resz tül fej ti ki ele men tá ris jo gát a vá ros sal 
szemben.XXXVII

A multitude fo gal ma; a „so ka ság” és a „tö meg” vi szo nya.

Az al le gó ri á ra vo nat ko zó ere de ti ér dek lõ dés nem nyel vi, ha nem op ti kai. „Les images, 
ma grande, ma primitive passion.”XXXVIII

Kér dés: Mi kor kezd meg je len ni a vá ros kép ben az álom? Dön tõ je len tõ sé ge len ne 
an nak, ha len ne va la mi lyen sta tisz ti kánk ar ra vo nat ko zó an, hogy mi kor kezd tek el a 
hom lok za to kon meg je len ni a ki ra ka tok.

39

A misz ti fi ká ció Baude laire -nél el há rí tó va rázs, ugyan úgy, mint a pros ti tu ál tak ha zug-
sá gai.

Sok köl te mény leg ös  sze ha son lít ha tat la nabb he lye az ele jén ta lál ha tó – ott, ahol még 
tel je sen újak. Er re már má sok is rá mu tat tak.

A tö meg ter me lés pél da kép ként le be gett Baude laire sze mei elõtt. Eb ben áll az „ame-
ri ka niz mus”-ának leg szo li dabb fun da men tu ma. Egy „poncif”-t42 akart lét re hoz ni. 
Lemaître XXXIX meg erõ sí tet te en nek si ke res sé gét.

Az al le go ri kus szem lé le ti for ma he lyé be az áru lé pett.

41  A Les fleurs du mal 1868-as kiadásában szereplõ egyik vers címe: Le „Prière d'un païen” [Egy pogány 
imája].

42  „Sab lont”.

Jankovits Krisztina fotója



52

A pros ti tú ció nagy vá ro si for má já ban a nõ már nem csak áru ként je le nik meg, ha nem
preg náns ér te lem ben vett tö meg ter mék ként. Az in di vi du á lis ki fe je zés pro fes  szi o ná lis 
ki fe je zés sé va ló mes ter sé ges át öl töz te tés ében (ami egy ér tel mû en a smink ha tá sát tük rö-
zi) ez már jól lát ha tó. Ab ban, hogy a rin gyó nak ez az as pek tu sa sze xu á lis ér te lem ben 
Baude laire szá má ra meg ha tá ro zó vá vált, fon tos sze re pet ját szik az, hogy a rin gyó kü lön-
bö zõ evokációinak hát te rét nem an  nyi ra a bor dély, mint in kább az ut ca al kot ja.

40

Na gyon fon tos, hogy az „új” Baude laire -nél egy ál ta lán nem já rul hoz zá a ha la dás hoz. 
Egyéb ként Baude laire szin te egy ál ta lán nem tesz kí sér le tet ar ra, hogy ko mo lyan szem-
be néz zen a ha la dás ki hí vá sá val. Sõt egye ne sen gyû lö let tel te kint a „ha la dás ba ve tett 
hit”-re, mint va la mi fé le eret nek ség re, mint va la mi tév tan ra, és nem egy sze rû té ve dés-
re. Blanqui a ma ga ré szé rõl sem mi fé le gyû lö le tet sem ta nú sít a ha la dás iránt; de szép 
csend ben gú nyos meg jegy zé sek kel hal moz za el. Azt azon ban még sem le het mon da ni, 
hogy ez zel már hût len né is vált vol na a ma ga po li ti kai kré dó já hoz. Blanqui (a hi va tá sos 
ös  sze es kü võ) te vé keny sé ge egy ál ta lán nem fel té te le zi a ha la dás ba ve tett hi tet, ha nem 
csak a mos ta ni jog ta lan ál la pot fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó el szánt sá got. Ez az el szánt ság 
Blanqui szá má ra sok kal fon to sabb, mint a kor más for ra dal má rai szá má ra: az em be ri sé-
get az utol só pil la nat ban vis  sza kell tar ta nunk at tól, hogy be le fus son egy õt fe nye ge tõ 
ka taszt ró fá ba. Min dig meg ta gad ta a „ké sõb bi ek re” vo nat ko zó ter vek fel vá zo lá sát. 1848-
ban ma ga Baude laire is ha son ló an vi sel ke dett.

41

Baude laire – te kint ve mû vé nek cse kély si ke rét – vé gül ön ma gát is áru ba bo csá tot ta. 
Mint egy utá na ve tet te ma gát a ma ga mû vé nek, és ez zel a sze mé lyét te kint ve be iga zo ló-
dott az az el kép ze lé se, hogy a pros ti tú ció el en ged he tet len a köl tõ szá má ra.

Baude laire köl té sze té nek meg ér té se szem pont já ból dön tõ je len tõ sé ge van an nak a 
kér dés nek, hogy a nagy vá ros ok ki ala ku lá sa mi lyen mó don vál toz tat ta meg a pros ti tú ció 
ar cu la tát. Mert an  nyi bi zo nyos nak tû nik, hogy Baude laire ezt a vál to zást fe je zi ki; köl-
té sze té nek ez az egyik leg fon to sabb tár gya. A pros ti tú ció a nagy vá ros ok lét re jöt té vel új 
bi ro dal ma kat fe dez föl ma gá nak. Ezek egyi ke a nagy vá ro si labirintikus vi lág. A la bi rin-
tus (amely be ivó dott a flaneur hú sá ba és vé ré be) a pros ti tú ci ón ke resz tül sa já to san át szí-
ne zõ dik. Az el sõ bi ro da lom, ame lyet a ha tá sa alá von, a nagy vá ro si la bi rin tus mi ti kus 
vi lá ga. Eh hez hoz zá tar to zik, hogy a kö ze pén a minotaurusz ké pe áll. Az, hogy ez az 
egyes em ber szá má ra a ha lált je len ti, nem kap kü lö nö sebb je len tõ sé get. En nél sok kal 
fon to sabb azok nak a ha lált ho zó erõk nek a ké pe, ame lye ket õ tes te sít meg. És ez is új a 
nagy vá ros ok la kói szá má ra.

42

A Les fleurs du mal, mint ar ze nál; Baude laire né hány köl te mé nyét más köl te mé nyek 
ked vé ért ír ta, azért, hogy né hány ko ráb bi köl te mé nyét szét zúz za. Így le het ne to vább fej-
lesz te ni Valéry jól is mert megjegyzését.XL

Rend kí vü li je len tõ sé ge van an nak (mond hat juk Valéry meg jegy zé sét ki egé szít ve), 
hogy Baude laire a ma ga po é ti kai al ko tó mun ká já ban egy faj ta kon ku ren ci á ba üt kö zött. 
A köl tõk kö zöt ti sze mé lyes ri va li zá lá sok ter mé sze te sen õs ré gi ek. De itt a ri va li zá lás nak 
a kon ku ren cia szfé rá já ba va ló át csa pá sá ról van szó, még pe dig a nyílt pi a con. Most már 
ezt, és nem va la me lyik her ceg tá mo ga tó szán dé kát kell meg hó dí ta ni. Eb ben a te kin tet-
ben Baude laire va ló di fel fe de zé se ab ban áll, hogy tény leg in di vi duu mok kal áll szem ben.
A po é ti kai is ko lák szét hul lá sa, a „stí lus” a nyílt pi ac komplementuma, amely a kö zön ség 
alak já ban lép a köl tõ elé. A kö zön ség Baude laire -nél je le nik meg elõ ször a ho ri zon ton 
– ez az elõ fel te vé se an nak, hogy el ke rül je a po é ti kai is ko lák ban rej lõ „lát sza tot”. És 
meg for dít va: mi vel az „is ko lá”-ban õ pusz ta fe lü le ti kép zõd ményt lát, ezért a kö zön ség 
szi lárd re a li tás ként lép a sze mei elé.

43

Az al le gó ria és a ha son lat kü lönb sé ge.
Baude laire és Iuvenalis. A dön tõ do log a kö vet ke zõ: ha Baude laire az el ve te mült ség-
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rõl és bû nök rõl be szél, ak kor eb be min dig ön ma gát is be le ér ti. Nem is me ri a sza ti ri kus 
gesz tu so kat. Min den eset re ez csak a Les fleurs du mal-ra igaz, mely nek ver sei eb ben a 
te kin tet ben na gyon is kü lön böz nek a pró za fel jegy zé sek tõl.

Alap ve tõ meg jegy zé sek a köl tõk el mé le ti pró za fel jegy zé sei és ver sei kö zöt ti vi szony-
ról. A köl te mé nyek ben ál ta lá ban a bel sõ nek egy olyan sa já tos szfé rá ja tá rul fel, amely 
nem hoz zá fér he tõ a köl tõk ref le xi ó ja szá má ra. Ezt kel le ne meg mu tat ni Baude laire ese té-
ben is, mi köz ben Kaf ká ra, Hamsunra és má sok ra kel le ne ki tér nünk.

Va la me lyik köl te mény ha tá sá nak tar tós sá ga for dí tott arány ban áll a tár gyi tar ta-
lom fel tû nõ sé gé vel. (Vagy ta lán az igaz ságtar ta lom fel tû nõ sé gé vel? Lásd eh hez a 
Wahlverwandtschaften-tanulmányomat.)XLI

A Les fleurs du mal sú lyát bi zo nyo san meg nö vel te, hogy Baude laire nem ha gyott
hát ra re gényt.

44

A melancolia il la heroica (Melanchton terminusa)XLII je lö li a leg tel je seb ben Baude-
laire te het sé gét. A me lan kó lia azon ban a XIX. szá zad ban egé szen más ka rak ter rel ren del-
ke zett, mint a XVII-ben. A ko rai al le gó ria kulcs fi gu rá ja a holt test. A ké sõb bi al le gó ria 
kulcs fi gu rá ja vi szont az „em lék tárgy”. Az „em lék tárgy” olyan sé ma, amely re tá masz kod-
va a gyûj tõ az árut a ma ga tár gyá vá te szi. A correspondance (tár gyát te kint ve) azok nak 
a vég te le nül sok fé le uta lá sok nak az ös  szes sé ge, ame lye ket az em lék tárgy min den más 
tárgy ra ki fejt. „J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.”43

A baude laire -i ins pi rá ció he ro i kus te nor ja ab ban áll, hogy ná la az em lé ke zet tel je sen 
hát tér be lép az em lé ke zés ja vá ra. Baude laire -nél na gyon ke vés „gyer mek ko ri em lék kel” 
ta lál ko zunk.

Baude laire ex cent ri kus ka rak te re olyan maszk, amely alatt (ta lán pusz ta szé gyen bõl) 
a ma ga élet for má já nak és bi zo nyos ér te lem ben élet sor sá nak in di vi duu mok fe lett ál ló 
szük ség sze rû ség ét pró bál ta el rej te ni.

A 17. élet évé tõl Baude laire az iro dal már éle tét él te. Nem mond hat juk, hogy va la ha 
is a „szel lem em be ré nek” tar tot ta vol na ma gát, vagy hogy sík ra szállt vol na a „szel lem”
ér de ké ben. Ek ko ri ban még is me ret len volt a mû vé szi pro duk ció.

45

A materialisztikus vizs gá la tok le tom pí tott kö vet kez te té se i rõl (el len tét ben a ba rokk-
könyv zárásával).XLIII

Az al le go ri kus szem lé let mód a XVII. szá zad ban még stí lusmeg ha tá ro zó volt, a XIX. 
szá zad ban már nem; en nek el szi ge te lé se egy ké sõn ér ke zõ em ber tet te. (Baude laire el mé-
le ti meg jegy zé sei ezt az el ma ra dott sá got né ha pro vo ka tív mó don jut tat ják ki fe je zés re.) 
Az al le gó ria stí lus al ko tó ere je a XIX. szá zad ban cse kély volt, a XVII. szá zad ban vi szont 
a ru tin ra va ló csá bí tá sa sok fé le nyo mot ha gyott ma ga után. Eb ben a ru tin ban bi zo nyos 
ér te lem ben már ben ne van az al le gó ria dest ruk tív ten den ci á ja, mi köz ben az elõ tér be ál lí-
tá sa nagy ha tást gya ko rolt a mû al ko tás tö re dé kes sé gé re.

Weiss Já nos for dí tá sa

 I  René Laforgue: L’échec de Baude laire. Etude psychoanalytique sur la névrose de Charles Baude laire,
Pá rizs 1931. Laforgue úgy ér tel mez te Baude laire egyik ál mát, hogy ne ki még a pros ti tu ál tak kal szem ben is 
vol tak sze xu á lis gát lá sai, és a bor dé lyo kat va ló szí nû leg „voyeur”-ként lá to gat ta.

 II  „Mé la bú és át szel le mü lés.” Stefan Ge or ge: Werke. Ausgabe in zwei Bänden, szerk.: Robert Boehringer, 
Düs sel dorf – Mün chen, 1968. 2. köt., 235. o.

III  „A hal ha tat lan szív ben, amely min dig vi rá goz ni vá gyik”. Tóth Ár pád for dí tá sá ban: „a hal ha tat la nok szí vén 
az aka rás”. A Nap, in: A rom lás vi rá gai, Ma gyar He li kon, 1980. 164. o.

43 „Em lé kem több, akár száz éve gyûjteném.” A rom lás vi rá gai, i. k. 124. o. For dí tot ta: Ba bits Mi hály.
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 IV  Az elõb bit Ba bits for dí tot ta, a cím meg ha gyá sá val, A rom lás vi rá gai, i. k. 72. o.; az utób bi [Az elõ re lát-
ha tat lan ság] a Pièces diverses cí mû rész be tar to zik, és ezért nem sze re pel a ma gyar kö tet ben.

 V Sza bó Lõ rinc a Correspondances vers cí met Kapcsolatok-nak for dí tot ta. I. m. 18. o.
 VI Az uta lás va ló szí nû leg Adrienne Monnier egyik szó be li köz lé sé re vo nat ko zik.
 VII  „Az au ra el vesz té se”. Lásd Walter Benjamin: Über einige Motive bei Baude laire, XII. fe je zet, in: 

Zeitschrift für Sozialforschung, 1939. 1 szám, 87–89. o.
 VIII  Friedrich Nietz sche: Die fröhliche Wissenschaft, IV. könyv 295. afo riz ma. (Kritische Studienausgabe,

3. köt., dtv / de Gruyter, Mün chen – Ber lin – New York, 1988. 535. o.)
 IX  „Az em be ri test fel épí tés [armatur] hal lat lan ele gan ci á ja.” Tóth Ár pád for dí tá sá ban: „név te len ele gáns 

báj[a] a pusz ta váz nak”. Baude laire: Ha lál tánc, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 186. o. Lásd eh hez Walter 
Benjamin: Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker cí mû dol go za tá nak elem zé se it. (Gesammelte
Schriften, II/2. köt., 1989. Suhrkamp Verlag, Frank furt am Ma in, 465–505. o.)

 X  „Ta ná csok fi a tal írók nak.” (Charles Baude laire: Œuvres complètes, 2. köt., Gallimard, Pá rizs, 1976. 
13–20. o.)

 XI  „Az új Pá rizs konst ruk ci ói sok fé le stí lust hív nak élet re; a stí lu sok együt te sé bõl nem hi ány zik egy 
bi zo nyos faj ta egy ség, mi vel mind ezek a stí lu sok az una lom kü lön bö zõ mû fa jai, és az una lom stí lu sai 
min dig unal ma sab bak an nál, mint ami nyo ma té kos [l’emphatique] és egy be hang zó [l’aligné]. Al kal-
maz kod ni! Rög zí te ni! Úgy tû nik, hogy en nek a vá ros nak az Amphion-ja vagy egy káp lár [caporal] … 
/ Ez ad mér té ket a nagy sze rû, pom pás és ko los  szá lis dol gok nak: mind ezek unal ma sak; ez ad mér té ket 
a csú nya dol gok nak: ezek is unal ma sak. / A nagy ut cák, a nagy la kó te le pek, a nagy épü le tek, a nagy 
csa tor nák, a vá ros fi zi og nó mi á já nak rossz má so la tai, rossz ál mai, rossz õr he lyei. Nem tu dom, ki érez het
itt hir te len és sza bály ta lan bol dog sá got? Ami mind ezek bõl árad, unal mas.” . Louis Veuillot: Les odeurs 
de Pa ris, Pá rizs, 1914. 9. o. (Benjamin-Archiv, Ms 2076.)

 XII  Józsué Mó zes utód ja volt; az õ ne vét vi se lõ könyv a deuteronomisztikus tör té nel mi mû be tar to zik, és 
há rom rész bõl épül fel: Nyu gat-Jor dá nia meg hó dí tá sa Józsué ve ze té se alatt – az or szág szét osz tá sa – a 
Jah ve irán ti el kö te le zõ dés.

 XIII Lásd Baude laire: Salon de 1859, in: uõ: Œuvres complètes, II. köt., i. k. 608. skk. o.
 XIV  „Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, / L’univers est égal à son vaste appétit. / Ah! que 

le monde est grand à la clarté des lapmpes! / Aux yeux du so u ve nir que le monde est pe tit!” Charles 
Baude laire: Le voyage, in: uõ: Œuvres complètes, I. köt., Gallimard, Pá rizs, 1975. 129. o. „A kis di ák 
me reng map pán és tar ka ké pen / s a Min den ség ne ki, mint lel ke éhe, tág. / Óh, mily nagy is a föld a 
lám pák fény kör ében, / s ha már em lé ke zünk, mily ki csiny a vi lág!” Az uta zás, for dí tot ta: Tóth Ár pád,
in: A rom lás vi rá gai, i. k. 258. o.

 XV „Ha zug ság szerelme.” For dí tot ta Ba bits Mi hály, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 189. o.
 XVI  Az elõb bit Ba bits a „Gyö nyö rök már tír ja”, az  utób bit a „Sze re tõk ha lá la” cím mel for dí tot ta le. (A rom-

lás vi rá gai, i. k. 213–215. és 251. o.)
 XVII  „Que m’importe que tu sois sage? / Sois belle! Et sois triste! Les pleurs / Ajoutent un charme aus visage, 

/ Comme le fleuve au paysage; / L’orage rajeunit les fleurs.” Charles Baude laire: Madrigal triste, in: 
uõ: Œuvres complètes, I. köt., i. k. 137. o. „Okos sá god dal mit csi nál jak? / Légy szép! És légy bús! A 
sí rás / az arc nak rej tett mélyû bájt ad, / mi ként az ára dás a táj nak; / vi har ban fris sül a vi rág.” Szo mo rú 
mad ri gál, for dí tot ta Ba bits Mi hály, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 139. o.

 XVIII  „Ol va só könyv vá ros la kók nak”. Brecht 1926-ban szü le tett vers gyûj te mény ének cí me, amely 1930-ban 
je lent meg a Versuche 2. szá má ban. Az ötö dik ver set lásd Bertolt Brecht: Gesammelte Werke, 8. köt., 
Suhrkamp Verlag, Frank furt am Ma in, 1967. 271–273. o. „Egy ra kás szar va gyok. Ma gam tól / Sem mit
sem mit sem vár ha tok / Csak gyen ge sé get, áru lást és rom lást / De egy nap azt ve szem ész re: / Min den
jobb lesz; a szél / Be le csap a vi tor lám ba; el jött az én idõm / Meg ja vul ha tok, mint egy ra kás szar – / 
Rög tön ne ki is ál lok. // [...] // Egy ra kás szar va gyok; de min den do log nak en gem kell szol gál nia / Fel-
jö võ ben va gyok és las san / Meg ke rül he tet len le szek, én va gyok a hol nap em be re / Ha ma ro san már nem 
le szek egy ra kás szar, ha nem / A ke mény mal ter, amely bõl / A vá ro sok fel épül nek. // (Hal lot tam, amint 
egy as  szony ezt mond ta.)” [Az el sõ és az utol só vers szak nyers for dí tá sa.]

 XIX A „Les limbes” [A po kol tor ná cai] a Les fleurs du mal el sõ cí me.
 XX Benjamin itt és a kö vet ke zõ afo riz má ban va ló szí nû leg Adrianne Monnier szó be li köz lé se i re utal.
 XXI  Tiedemann és Schweppenhäuser ezt ál lít ják: Brecht ha son ló gon do la to kat fo gal ma zott meg egy 

Benjamin ál tal fel jegy zett (1938. jú li us 25-én foly ta tott) be szél ge tés ben. Eb ben a be szél ge tés ben azon-
ban – Goe the re gé nyei kap csán, me lyek kö zül Brecht csak a Wahlverwandtschaften-t is mer te – az öre ge-
dés és a (né met) nyárs pol gá ri vo ná sok meg erõ sö dé sé nek ös  sze füg gé sé rõl van szó. Brecht azt hit te, hogy 
a Wahlverwandtschaften (mi vel nin cse nek ben ne „nyárs pol gá ri ele mek”) ko rai mû. Benjamin azon ban
fel vi lá go sí tot ta, hogy Goe the hat van éve sen ír ta. Brecht ezen el cso dál ko zott, és ezt mond ta: „A né met
egy szar nép. Nem igaz, hogy Hit ler bõl nem le het kö vet ke zte té se ket le von ni a né me tek re néz ve. Ben-
nem is rossz min den, ami né met. A né me tek ben a kor lá tolt önál ló sá guk a leg el vi sel he tet le nebb.” Walter 
Benjamin: Gesammelte Schriften, VI. köt., Suhrkamp Verlag, Frank furt am Ma in, 1985. 537. o.

 XXII  „A rongy sze dõk bo ra.” For dí tot ta Tóth Ár pád, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 202. o. „most jön nek sza go san 
a hor dók il la tá tól”.

 XXIII  A Les fleurs du mal XII. ver se. Sza bó Lõ rinc „Ko ráb bi éle tem” cím mel for dí tot ta le, in: A rom lás vi rá-
gai, i. k. 28. o.

XXIV  Auguste Blanqui: L’éternité par les astres. Hypothèse astronomique, Pá rizs, 1872. 74–75. o. „A XIX. 
szá za di em ber: a meg je le né sünk órá ja az örök ké va ló ság ra irá nyul, mi köz ben mi ma gunk min dig ön ma-
gunk hoz té rünk vis  sza, és egy re szí ve seb ben lát juk ma gun kat a kü lön bö zõ hõ sök pers pek tí vá já ból. Sem-
mi sem le het kel le me sebb, mint a jobb ra irá nyu ló szomj. Mit te he tünk? Én so ha sem az örö möt, ha nem
min dig az igaz sá got ke res tem. A XIX. szá za di em ber nem a ki nyi lat koz ta tás (révélation) ered mé nye, de 
nem is pró fé ta, ha nem a spektrálanalízis (l’analyse spectrale) és a laplace-i koz mo gó nia egy sze rû kö vet-
kez mé nye. Ez a ket tõ tár ta fel szá munk ra az örök ké va ló sá got. Sze ren csés eset [aubaine]? Hasz nál juk ki. 
Vagy ta lán pusz ta misz ti fi ká ció? Ke se red jünk el mi at ta.”
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 XXV Lásd Proust: A propos de Baude laire, in: Nouvelle revue française, 1921. jú ni us 1. 652. o.
 XXVI „Az uta zás” a Les fleurs du mal záróverse, for dí tot ta: Tóth Ár pád, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 258-263. o.
 XXVII  Va ló szí nû leg Pierre Leyris szó be li meg jegy zé se i rõl van szó. Leyrisrõl tud juk, hogy Benjamin Das

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit cí mû ta nul má nyá nak an gol ra for dí tá-
sát ter vez te. (A ta nul mány elõ ször fran ci á ul je lent meg a Zeitschrift für Sozialforschung 1936-os év fo-
lya má nak 1. szá má ban Pierre Klossowski for dí tá sá ban, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction 
mécanisée cím mel.)

 XXVIII Ba bits for dí tá sá ban: „A szép cse léd, ki tõl fél tet tél egy kor en gem.” A rom lás vi rá gai, i. k. 191. o.
 XXIX  „Ahol min den, még a bor zal mak is csá bí ta nak.” Sza bó Lõ rinc for dí tá sá ban: „hol vonz a bor za lom és 

bû báj a ve szély.” A sze gény anyó kák, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 175. o.
 XXX  „So ká ig nagy, di csõ ter mek ven dé ge vol tam, / száz színt vert ben nük a ten ge ri nap tü ze, / s pil lé re ik 

kö zött az es te fe ke te / bar lang gá nõtt, ba zalt egek ké bol to zot tan.” Ko ráb bi éle tem, for dí tot ta: Sza bó 
Lõ rinc, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 28. o.

 XXXI  Eh hez a fel jegy zés hez Benjamin kö vet ke zõ jegy ze te kap cso ló dik: „Az una lom me leg, szür ke ken dõ,
mely nek a lehetõ leg iz zóbb, leg szí ne sebb se lyem bé lé se van. Eb be a ken dõ be csa var juk be le ma gun-
kat, ami kor ál mo dunk. Ek kor a bé lés ara beszk jé ben va gyunk ott hon. De az al vó szür kén és unot tan
néz ki aló la. De ha fel éb red, és el akar ja me sél ni, hogy mit ál mo dott, ak kor ál ta lá ban csak er rõl az 
una lom ról tud be szá mol ni. Mert ki tud ná egyet len moz du lat tal az idõ bé lé sét ki fe lé for dí ta ni? Az 
ál mok el me sé lé se azon ban ép pen ezt je len te né. És a pas  szá zso kat nem le het más ként tár gyal ni: ezek-
ben az épít mé nyek ben álom sze rû en mégegy szer át él jük a szü le ink és a nagy szü le ink éle tét, mint az 
anyá ban lé võ emb rió az ál la tok éle tét. A lé te zés nek ezek ben a te rek ben nin cse nek ak cen tu sai, ugyan-
úgy, mint az álom be li tör té né sek nek. A kó szá lás en nek a szu nyó ká lás nak a rit mu sa. 1839-ben Pá rizst
el ön töt te a tek nõs bé kadi vat. El tud juk kép zel ni, amint az elõ ke lõk a pas  szá zsok ban, mégin kább mint 
a Boulevards-on, e te remt mény tem pó ját utá noz ták.” (Benjamin-Archivum. Ms. 2077.)

 XXXII  „Egy nap, lomb ta lan és sa la kos, agyon égett / tá jon, fel ver ve vad ja jom mal a vi dé ket, / míg agyam 
csön de sen kö szö rül te ri adt / tõr ré szí ve men a gon do la ta i mat, / azt lát tam, hogy de rûs dél bõl alá le beg-
ve / egy gyá szos, vi ha ros fel hõ száll a fe jem re, / fel hõ, me lyen egész raj dé mon, ös  sze gyûrt / ar cú,
ke gyet len és kí ván csi tör pe ült.” For dí tot ta Sza bó Lõ rinc. A rom lás vi rá gai, i. k. 230. o.

 XXXIII  „Az el len ség” és „A Nap”, for dí tot ta : Ba bits Mi hály és Tóth Ár pád, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 26. 
és 164. o.

 XXXIV  Lásd Walter Benjamin: Rückschritte der Poesie. Von Carl Gustav Jochmann, in: uõ: Gesammelte
Schriften, II/2. köt., Suhrkamp Verlag, Frank furt am Ma in, 573–585. o. El sõ meg je le né se: Zeitschrift
für Sozialforschung 1939. 1. szám, 92–103. o.

 XXXV  Az „Études sur Poe” cí mû írá sá ban Baude laire ezt mond ja ró la: „qui devait épouser Poe en secondes 
noces”. [aki nek el kel lett ven nie Poe-t egy má so dik há zas ság ban], in: Œuvres complètes, II. köt., i. 
k. 314. o.

 XXXVI  Baude laire ér tel me zõi már a kez de tek tõl fel fi gyel tek ar ra, hogy szin te min den vers nek van egy pró-
zai pár ja. „A já ték” és „Két jó nõ vér”, in: A rom lás vi rá gai, i. k. 185. és 227. o. For dí tot ta: Ba bits 
Mi hály és Sza bó Lõ rinc.

 XXXVII  Eh hez a fel jegy zés hez Benjamin kö vet ke zõ jegy ze te kap cso ló dik: „Victor Hugo tö megkon cep ci ó já-
hoz két na gyon jel leg ze tes pas  szus ta lál ha tó a »La pente de la rêverie«-ben [Az ál mo do zás lej tõ jé-
ben]. Van nak olyan he lyek, ahol Hugo a tö me get mint ha a réz kar cos vá jó vé sõ jé vel raj zol ná meg. 
»La nuit avec la foule, en ce rêve hideux, / Venait, s’epaississant ensemble toutes deux, / Et, dans 
ces régions que nul regard ne sonde, / Plus l’homme éta it nombreux, plus l’ombre éta it profonde.«” 
Benjamin-Archiv Ms. 2255. Ma gyar for dí tá sa: „Rémál mom ban az éj s a tö meg egy re jött, / s köz ben
ez is, az is mind in kább sürüdött / és a tá jon, me lyet pil lan tás át se járt még, / ahogy több lett a nép, 
úgy lett mé lyebb az ár nyék.” (Tót fa lu si Ist ván for dí tá sa. Lásd Walter Benjamin: An ge lus novus, 
Ma gyar He li kon, Bu da pest, 1980. 882. o.)

XXXVIII  „Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitiv passion).” „Di csõ í te ni a ké pek
kul tu szát (nagy, egyet len, õs ere de ti szen ve dé lyem). Baude laire: Mez te len szí vem [Mon cœur mis à 
nu], in: uõ: Vá lo ga tott mû vei, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1964. 375. o.

 XXXIX  Frédérik Lemaître a kor egyik leg hí re sebb szí né sze, aki rõl Baude laire a kü lön bö zõ kri ti ká i ban 
több ször is el is me rõ en be szél, lásd Salon de 1846 és Le Peintre de la vie moderne, in: uõ: Œuvres 
complètes, II. köt., i. k. 441. és 699. o.

 XL  „A prob lé má nak Baudelaire szá má ra a kö vet ke zõ kép pen kel lett fel me rül nie: nagy köl tõ nek len ni, de 
sem Lamartine-ná, sem Hugová, sem Musset-vé nem vál ni. Én nem mon dom, hogy Baude laire -nek 
ez a szán dé ka tu da tos lett vol na; de szük ség kép pen ben ne kel lett rej le nie Baude laire -ben. Ez volt az õ 
ál lam böl cse le te.” (Baude laire: Les fleurs du mal. Avec un introduction de Paul Valéry, Pá rizs, 1928. 
X. o.)

 XLI  Lásd Walter Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften, in: uõ: Gesammelte Schriften I/1. köt., 
Suhrkamp Verlag, Frank furt am Ma in, 1974. 123–201. o. Ma gyar for dí tá sa: Goe the: „Von zá sok és 
vá lasz tá sok”, in: An ge lus novus, i. k. 97–190. o. (Tandori De zsõ for dí tá sa.)

 XLII  „Ama hõ si me lan kó lia.” Samuel von Butschky: Parabeln und Aphorismen, in: Monatsschrift von und für 
Schlesien, szerk.: Heinrich Hoffmann, Breslau, 1829. 1. szám 321–336. o. A for du lat az Ursprung des 
deutschen Trauerspiels cí mû könyv ben is fel buk kan. Ma gyar for dí tá sa: An ge lus novus, i. k. 348. o.

 XLIII  Lásd Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, in uõ: Gesammelte Schriften I/1. köt., 
Suhrkamp Verlag, Frank furt am Ma in, 1974. 203–409. o. Ma gyar for dí tá sa: An ge lus novus, i. k. 
191–482. o. For dí tot ta: Raj nai Lász ló és Tandori De zsõ.


