
Електронске изложбе 
Библиотеке Матице српске



Библиотека Матице српске приредила је 178 изложби у витринама.
Од јануара 2011. године изложбе се презентују у електронском облику,
у јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби се трајно чувају на CD-у и
доступни су у Библиотеци, а заједно са штампаним каталозима досад
постављених изложби и на сајту www.bms.rs.



Изложбе БМС у 2021.

(304) 4−28. јануар: Сава Шумановић (1896–1942) – 125 година од рођења
(305) 29. јануар – 28. фебруар: Јован Дучић (1871−1943) – 150 година од рођења
(306) 1–30. март: Шарл Бодлер (1821−1867) ‒ 200 година од рођења
(307) 31. март – 3. мај: Јубилеји србуља: 

– 500 година Зборника за путнике Божидара Вуковића (1521) и Псалтира 
горажданског (1521);
– 460 година Псалтира Вићенца Вуковића (1561) и Триода посног Стефана од Скадра 
(1561)

(308) 4–27. мај: 230 година првих српских новина (Беч, 1791−1792)
(309) 28. мај − 17. јун: Ђорђе Натошевић (1821−1877) – 200 година од рођења
(310) 18. јун – 4. јул: Фјодор Михаилович Достојевски (1821−1881) – 200 година од рођења
(311) 5. јул – 25. јул: Пол Валери (1871–1945) ‒ 150 година од рођења
(312) 26. јул – 22. август: Франциско Гоја (1746–1828) – 275 година од рођења
(313) 23. август – 19. септембар: Добрица Ћосић (1921–2014) ‒ 100 година од рођења
(314) 20. септембар – 10. октобар: Рене Декарт (1596–1650) – 425 година од рођења
(315) 11−31. октобар: Светозар Марковић (1846−1875) – 175 година од рођења
(316) 1−21. новембар: Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716) – 375 година од рођења 
(317) 22. новембар – 16. децембар: Марсел Пруст (1871–1922) ‒ 150 година од рођења
(318) 17. децембар 2021 – 2. јануар 2022: Роман Јакобсон (1896−1982) – 125 година од рођења



Библиотека Матице српске 

Шарл Бодлер 
(1821−1867) 

Електронски каталог изложбе број 306

Нови Сад 
1− 30. март 2021.



Библиотека Матице српске 

Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих 
збирки приредила изложбу поводом 200 година од рођења 

француског песника Шарла Бодлера.
Електронска изложба садржи попис изабраних дела и 

литературе са сигнатурама. 



Шарл Бодлер
(1821−1867) 

Аутори: 
Соња Ивановић и Даниела Кермеци

Скенирање, снимање и обрада фотографија
Мила Дајевић
Мирка Свркота

Уредник 
Селимир Радуловић 





Факсимил крштенице
БМС II 256973

• 1821. – 9. априла у Паризу родио се Шарл Пјер
Бодлер (Charles Pierre Baudelaire).

• 1827. – 10. фебруара умире Бодлеров отац
Франсоа Бодлер (François Baudelaire).

• 1828. – Госпођа Бодлер се преудаје за команданта
Опика (Aupick).



БМС II 251741

Улица Отфеј у Паризу у којој је Бодлер рођен 



БМС I 252987

Франсоа Бодлер, отац Шарла Бодлера 



БМС II 256973 

Као ученик (1833/1834)

• 1833. – Бодлер је примљен у интернат гимназије у
Лиону где је боравила његова породица.

• 1836. – Повратак у Париз. Бодлер бива примљен у
интернат Гимназије „Луј Велики”.

• 1839. – Бодлер је избачен из гимназије због
недисциплине; 12. августа успева да положи
матурски испит.



БМС I 252987

Гистав Моро, Врт госпође Опик, Бодлерове мајке, 
у Онфлеру, око 1869.

Бодлерово писмо мајци
БМС II 419260



Бодлеров очух, командант Опик, 1850.

„Осећај ‘усамљености’ прати ме још од
детињства. Упркос породици – а често и када сам
био са својим друговима – осећао сам се
бескрајно усамљен.”

Ш. Бодлер, Моје огољено срце
(Mon cœur mis à nu, 1887)



БМС I 250889

• 1841. – Бодлер води слободан живот у Паризу и
склапа прва књижевна познанства са Едуаром
Уриликом, Жераром де Нервалом и Балзаком. Убрзо,
по одлуци брачног пара Опик, укрцава се на брод и
одлази на Маурицијус и Бурбон.

• 1842. – Повратак у Париз. Упознаје Теофила Готјеа и
Теодора де Банвила. Започиње везу са Жаном Дивал,
мулаткињом и статисткињом у једном малом
позоришту.

Као двадесетогодишњак



• 1843. – Ревије Le Tintamarre и La Démocratie
pacifique одбијају његове чланке сматрајући их
опасним и неморалним. Петнаестак песама, које ће
се касније појавити у Цвећу зла, већ су написане.

• 1844. – Због нагомиланих дугова свог сина, госпођа
Опик покреће процедуру за његово стављање под
судско старатељство. Суд му додељује тутора,
господина Ансела, јавног писара у Неију.

Емил Дероа, Бодлер, 1844.
БМС I 252987



БМС I 250822

• 1845. – Објављује своје прво потписано дело,
Салон из 1845. (Salon de 1845, издавач Labitte),
брошуру од 72 стране, жутих корица. Часопис
L’Artiste 25. маја објављује сонет „Једној креолки”
(„A une dame créole”), која ће се наћи и у Цвећу
зла. 30. јуна покушао је да изврши самоубиство
након што је саставио тестамент којим оставља
својој љубавници све што има, госпођици Жани
Лемер (алиас Жани Дивал). У јулу улази у нови
сукоб са породицом и прекида однос са очухом.



БМС I 250822

• 1846. – Објављује књигу ружичастих корица, Салон из
1846. (Salon de 1846). Полеђина насловне корице
најављује следећу збирку песама Лезбејке (Les
Lesbiennes), која ће, једанаест година касније, постати
Цвеће зла. У часопису L’Artiste објављује поеме
„Непоправљиви” („L’Impénitent”) и „Једној Индијанки”
(„A une Indienne”/„A Une Malabraise”).



БМС I 250822

• 1848. – Приступа Централном републиканском
друштву које је основао Бланки (Blanqui) и учествује
у побунама. Са својим пријатељима Шамфлеријем
(Champfleury) и Тубеном (Toubin) покреће лист Јавни
спас (Le Salut public) који ће изаћи у само два броја. У
часопису La Liberté de Penser објављује превод
Едгара Алана Поа.

• 1849. – Одлази у Дижон.



С III 5958
Жана Дивал, Бодлеров цртеж (1858-1860)

• 1850. – Жана Дивал му се придружује у Дижону.
Током песниковог боравка у Дижону јављају се
први симптоми сифилиса.

• 1851. – Под општим насловом Лимбови, часопис Le
Messager de l'Assemblée објављује једанаест песама
које ће се касније наћи у Цвећу зла.



БМС I 250822

• 1852. – У La Semaine théâtrale објављује чланак
о Паганској школи („L’École païenne”), а у
часопису La Revue de Paris објављује прву
озбиљну студију о Поу која се појавила у
Француској. Прекида везу са Жаном Дивал.
Посвећује и анонимно шаље госпођи Сабатје
песму „Превеселој жени” („A une femme trop
gaie”), која ће, под насловом „Превеселој” („A
celle qui est trop gaie”), бити једна од шест
осуђених песма Цвећа зла.



С III 5958
(око 1856)

• 1853. – Часопис Le Monde littéraire објављује
Бодлерову студију Морал играчке (Morale du
joujou).

• 1855. – Књижевни часопис La Revue des Deux
Mondes под још необјављеним насловима –
Цвећа зла – објављује осамнаест Бодлерових
песама.



БМС I 250822

Жана Дивал, Бодлеров цртеж (1858–1860)



БМС II 250259/6

• 1857. – Пуле-Маласис (Poulet-Malassis) добија рукопис
Цвећа зла. У јуну почиње продаја књиге која је штампана
у 1.300 примерака. Le Figaro заузима непријатељски став
према књизи и њеном аутору. Јавни тужилац наређује, 16.
јула, обуставу даље продаје књиге и покреће судски
поступак против аутора и издавача. Суд за прекршаје
одређује Бодлеру казну од три стотине франака, а његовим
издавачима, Пуле-Маласису и Броазу (Broise) новчану
казну у износу од сто франака и наређује да се шест
песама из збирке уклони. Исте године часопис Le Présent
објављује шест Бодлерових ‘песмица у прози’ под
насловом Ноћне поеме (Poèmes nocturnes), као и његову
студију о Флоберу.

Огист Пуле-Маласис



БМС II 251741

• 1859. – Часопис L’Artiste објављује Бодлерову
студију о Теофилу Готјеу. Часопис La Revue
contemporaine објављује његову поему
„Самртни плес” („Danse macabre”), a La Revue
française поеме: „Сизина” („Sisina”),
„Путовање” („Voyage”) и „Албатрос”
(„L’Albatros”).

• 1860. – Пуштени су у продају Вештачки рајеви
(Les Paradis artificiels).



БМС I 252987



• 1861. – Излази друго издање Цвећа зла проширено
за тридесет и пет песама. Жана Дивал је у болници.
La Revue européenne објављује Бодлерову студију о
Вагнеру. Његова материјална ситуација и
здравствено стање све су тежи и још једном
покушава да изврши самоубиство.

• 1864. – Бодлер одлази у Брисел. Пише књигу о
Белгији – Сирота Белгија! (Pauvre Belgique!).

Око 1863.
БМС I 252987



БМС II 251741

• 1866. – Добија подршку и похвале песника млађе
генерације: Стефана Малармеа (Stéphane Mallarmé) и
Пола Верлена (Paul Verlaine). Током марта има
озбиљних можданих проблема, десна страна тела му
је парализована, говори тешко и неразумљиво. Под
насловом Ново Цвеће зла (Nouvelles Fleurs du Mal),
ревија Le Parnasse contemporain објављује шест
Бодлерових песама написаних након другог издања
Цвећа зла. Све теже говори и бива смештен у
бриселску болницу. У Париз се враћа 2. јула где је
смештен на клинику „Дима”.

• 1867. – Умире 31. августа. Сахрањен је на гробљу
Монпарнас.



БМС I 169
Бодлеров аутопортрет

„Ви знате да сам ја одувек сматрао да је циљ књижевности и
уметности стран моралу, и да ми је довољна лепота
концепције и стила. Али видећете да је ова књига, чији је
наслов Цвеће зла, заоденута злокобном и хладном лепотом;
написана је са жаром и стрпљењем. Уосталом, доказ њене
позитивне вредности је у свом злу које јој се приписује.
Књига у људима буди бес... Оспоравају ми све, стваралачки
дух, чак и познавање француског језика. Брига ме за све те
имбециле, јер знам да ће ово дело, са свим својим
квалитетима и манама, прокрчити себи пут у сећање
образоване публике и пронаћи своје место поред најбољих
стихова Игоа, Готјеа, чак и Бајрона.”

Писмо Ш. Бодлера мајци од 9. јула 1857.



БМС II 251741

Сагласја

Природа је храм где живим стубовима
Мутне речи измичу у мук нашег дола,
А човек ту пролази кроз шуме симбола
Који га посматрају присним погледима.

Као кад се одјеци у далекој хуци
Сливају у дубоку и тамну целину,
По простирању налик на сјај и на тмину, -
Саглашују се боје, мириси и звуци.

Има свежих мириса попут дечје пути,
Благих као обое, ко травњак зелених,
И друкчијих, раскошних, моћних, искварених,

У чијем се ширењу ход бескраја слути,
Попут амбре, мошуса, измирне, тих химни
Што сласт чулâ узносе, духа занос дивни!

Превод Никола Бертолино



БМС II 251741

Бертине очи

Презрети можете најславније очи,
Ви очи мог чеда! Из вас на ме зрачи
Неки мрак пренежан и благ попут Ноћи.
Нек се од вас, лепе очи, дан мој смрачи!

Крупне очи миле, о енигме сласне,
Оним сте магичним шпиљама ви сличне
Где незнана блага, ко искре нејасне,
Трепте под хрпама тмине летаргичне!

Очи мог чеда дубоко су море,
Озвездано попут Ноћи непрегледне!
Пуне жарке вере и љубави, горе
Варницама сласти или ватре чедне!

Превод Никола Бертолино

Факсимил рукописа песме „Бертине очи”



ДЕЛА
(избор)



Марић I 194

1889.



БМС  I 253064

1917.



БМС I 252987
Факсимил коректуре првог издања Цвећа зла



С I 1996

1926.



Марић I 1019

1956.

Дм II 369

1932.



БМС I 250916



БМС II 74120/1–5 
Сабрана дела, 1979.



БМС I 6508

1918.

Превод: Јован Палавестра
БМС I 170

Превод: Мита Јовановић

1937.



„У ову књигу унео сам читаво своје срце, читаву своју веру
(прерушену), читаву своју мржњу. Тврдићу, истина, супротно;
клећу се свиме што ми је свето да та књига припада чистој
уметности, да је то мајмунисање, жонглирање, и лагаћу као
вашарски лакрдијаш.”

Ш. Бодлер, из писма старатељу Анселу, 18. фебруара 1966.



БМС I 12446

1956.

Превод: Димитрије П. Јовановић

1964.

БМС I 10427



БМС II 64752

1968. 1970.

БМС II 44328



БМС II 438644

Превод: Бранимир Живојиновић и Борислав Радовић

1975. 1979.

БМС III 54335



БМС I 7172



БМС I 13182



БМС II 21674



БМС I 52126 БМС II 491593



БМС II 497829



БМС I 250822

Едуар Мане, Бодлер (1862)



БМС I 169



БМС I 4541



БМС I 12439

„Књижевност треба поново да оде и
окали своје снаге у бољој атмосфери.
Није далеко време кад ће се схватити да
свака књижевност која одбија да
братски хода између науке и
филозофије, јесте књижевност
човекоубиства и самоубиства.”

Ш. Бодлер



БМС II 419260



Марић III 6277 БМС II 163621



БМС I 104812 БМС I 201645



С I 1996 Дм II 602

Бодлерови преводи Едгара Алана Поа



БМС I 251997

Бодлерови преводи Едгара Алана Поа



БМС II 250259/1–6



БМС II 250259/4

Писмо Алфреду де ВињијуПисмо Гиставу Флоберу



БМС I 250889
Бодлерово писмо мајци, 6. мај 1861.



ЛИТЕРАТУРА
(избор)



БМС II 250973 БМС II 250140



БМС II 251741 ЦВ I 325



БМС I 251355 БМС I 250822



I 51480 С II 3822



С III 5958



БМС II 256973

Гистав Курбе, Шарл Бодлер, 1847.

БМС I 252987



БМС III 254033 БМС III 254060



БМС II 255742



БМС II 68813



БМС I 250889 БМС I 252987



БМС I 53343



БМС II 21517



БМС I 52392



БМС I 45992 БМС II 16558



БМС II 5057



БМС II 16113



БМС I 51480



БМС I 15573



БМС I 43163



С III 5958 Марић II 5436



БМС II 168605/1



БМС II 251741
Бодлеров цртеж



БМС I 169

Седам стараца
Виктору Игоу

[...]

Залуд сав труд разума да кормило нађе
У олујним силама што се са њим боре;
Моју душу, немоћну попут крхке лађе,
Витлало је, витлало чудовишно море!

Превод Никола Бертолино



С III 5958

„Песник је највиша интелигенција, а
машта је најзначајнија међу свим
способностима.”

Ш. Бодлер 
Correspondance I



РЕКЛИ СУ О 
БОДЛЕРУ



„Његово песништво показало је пут којим треба проћи, а његова проза га је
теоријски промишљала. Тај пут води од највећег могућег одстојања од баналности
свакодневне стварности до сфере тајанствености, али на такав начин да
цивилизацијски надражаји стварности буду укључени у ту сферу и ову учине
поетски устрепталом. То је почетни корак ка модерној лирици и њеној истовремено
јеткој и магичној супстанци.”

„Fleurs du mal (1857) нису никаква исповедна лирика, али нису ни дневник личних
стања и расположења, колико год да у њима има патње једног самотника,
несрећника и болесника. Бодлер ниједну своју песму није датирао, како је то чинио
Виктор Иго. Ниједна његова песма не може се у својој тематици осветлити помоћу
биографских података. Са Бодлером почиње деперсонализација модерне лирике,
барем у оном смислу по којем лирска реч више не проистиче из јединства
песништва и емпиријске личности, чему су, за разлику од ранијих столећа, тежили
романтичари.”

Хуго Фридрих, Структура модерне лирике: од средине XIX века до средине XX



„Ево ремек-дела наше поезије: Цвеће зла. Никада истина речи, виши
облик истинитог, није боље показала своје лице.”

Ив Бонфоа

„Бодлерово дело није једно песничко дело међу осталима: оно је
једна револуција, најзначајнија.
Од свих оних које су обележиле век: оно одлучује шта ће убудуће
носити у нашим очима боје поезије. Година Цвећа зла – 1857 –
инаугурише једно доба: још увек наше доба.”

Гаетан Питон 



„Писати о Бодлеру... Једном касно у ноћ кад сам бистрећи, онако по сарајлијски,
интелектуалне и друге магле, утаначио са Хусеином Тахмишчићем да посветимо
број Израза Бодлеру и његовој стогодишњици, надао сам се да ће поновна
присност са Цвећем зла деловати на мене као Прустова ‘мадлена’, да ће
пробудити сећања моје далеке прошлости, и да треба само да се препустим тим
сећањима па да кажем своју захвалност песнику коме дугујем толике егзалтације
младости, песнику болне чежње за лепшим светом, песнику страва и понора,
пркоса и сломова, оном који је у кидањима и мучењима створио неколико песама
најраскошније среће за коју зна европска лирика. Док је свет овакав какав је,
ништа тоничније од поезије животног ништавила, јер, бар до данас, ‘нема Лепоте
без извесне Несреће’, како вели Бодлер, после романтика, његових и наших
предака.”

Сретен Марић, О Бодлеру и Лотреамону



„Бодлер је овоплоћење романтичарског песника и романтичарске поезије. Теме
његове литературе, Зло, Грех, Сатана, Смрт, јесу и садржаји његове егзистенције,
раскиданост између неба и пакла, екстазе и ужаса, његова властита раскиданост.
Бодлер није био оно што се зове здрав човек, а и како би био. Не може се бити
песник – а не репортер – алијенације, изопачености и болести једног света, а сам
бити неначет. У томе и јесте његова величина што је знао превазићи властиту
беду и правити

Du spectacle vivant de ma triste misère
Le travail de mes mains et l’amour de mes yeux…

(Од живог призора моје тужне беде
Посао мојих руку и љубав мојих очију).”

Сретен Марић, О Бодлеру и Лотреамону



„...Рођен је као чулан и тачан; поседовао је осећајност чија га је снага водила
према најтананијим трагањима за формом; али те одлике створиле би од њега
једино Готјеовог супарника, или одличног уметника Парнаса, да није, по
радозналости свога духа, заслужио прилику да у делима Едгара Алана Поа
открије нови интелектуални свет. Демон проницљивости, дух анализе, и
изумитељ најновијих и најзаводљивијих комбинација логике с имагинацијом,
мистицизма с прорачуном, неупоредиви психолог, књижевни инжењер који
продубљује и користи сва средства уметности, све му се то указивало у Едгару
Поу и одушевљавало га. Зачаравало га је толико оригиналних схватања и
изванредних могућности. Све је то преобразило његову надареност,
величанствено изменило његову судбину.”

Пол Валери



„Једна од великих Бодлерових заслуга је у томе што је од градског пејзажа,
пејзажа кућа, соба, ‘ентеријера’, учинио предмет своје контемплације и што је
запазио чак и у њиховим ружним странама и њиховим диспаратностима скривене
аналогије са својим властитим контрадикцијама. У гомили, ‘тој великој људској
пустињи’, у улицама великог града са лицима од камена и цигала, ‘усамљеном
шетачу’, изгубљеном у природи промењеној, створеној, која се не може
препознати, било је додељено, њему првом без сумње, да се преда ономе што он
назива ‘света проституција душе’ и да се уздигне до оног стања ‘општег стапања’
у коме субјект и објект апсорбују један другога.”

Марсел Ремон



„… [Бодлер] са истом интензивношћу осећа, са једне стране,
драж чулне лепоте и свих земаљских заноса, а са друге стране,
ништавило и проклетство свега земаљског, паклено порекло све
чулности и једну неодољиву жудњу за духовним, за чистим – за
спасом.”

Тодор Манојловић



„… Бодлера – уз Алфреда де Вињија – држим за 
највећег песника 19. века.”

Марсел Пруст


