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Charles Pierre Baudelaire kom til verden 
den 9. april 1821 i datidens kulturelle 
metropol Paris. Da lille Charles var syv 
år gammel, døde hans far Francois og 
efterlod ham en mindre arv. Året efter 
giftede den sørgende enkefrue sig med en 
oberstløjtnant (senere general og ambas-
sadør), som derefter tog sig af drengens 
opdragelse. Som 14-årig kom han på den 
prestigefulde kostskole Louis-le-Grand, 
hvor han så småt begyndte at skrive dig-
te. Det gik imidlertid ikke helt efter pla-
nen, og efter to år blev Charles smidt 
ud.2 Han fik dog lov at fortsætte som 
ekstern studerende og fik sin eksamen. 
   I de følgende år steg Charles’ for-
brug massivt i alle henseender, og han 
belånte sig til op over begge ører. Penge-
ne gik ifølge biografierne til dyre lejlighe-
der, ludere, mad og drikke etc. Med an-
dre ord levede Charles det fede liv i Paris’ 
latinerkvarter på Montmartre. Men ingen 
rose uden torne... Det menes, at Charles 
på et (eller flere?) af sine seksuelle even-
tyr blev smittet med syfilis. Ydermere 
blev hans økonomiske uansvarlighed for 
meget for stedfaderen. Han satte Charles’ 
fædrene arv under administration og 
smed stedsønnen på et skib til Indien i et 
forsøg på at få rettet op på skaderne. På 
dette tidspunkt var Charles tyve år gam-
mel, og alt andet end tilfreds med den 
idé. Halvvejs på rejsen hoppede han der-
for af skibet på øen Mauritius ud for Afri-
kas østkyst. 
   Året efter vendte Charles tilbage til 
Paris og modtog som 21-årig sin længe 
ventede arv. Endelig kunne han leve det 
liv, han ønskede og kastede sig nok en-
gang ud i en ekstravagant livsførelse med 

sprut, stoffer, damer, dyr kunst og så vi-
dere. Resultatet blev, at arven på to år 
var skrumpet ind til det halve, og Char-
les så ingen anden udvej end at begynde 
at arbejde. 
 
Baudelaires kunstneriske virke 
For en boheme som Baudelaire3 var det 
eneste agtværdige arbejde, han kunne 
forestille sig, noget der havde med kunst 
at gøre. Hidtil havde han kun skrevet 
digte til skuffen hjemme på hotelværel-
set. Disse blev dog først udgivet senere, 
idet Baudelaire begyndte et virke som 
kunstkritiker. Et perfekt job for ham, 
hvor han kunne kombinere arbejde med 
fritidsinteresse. Med andre ord kunne 
han gå på saloner, som han plejede, blot 
med den forskel at han nu fik penge for 
det. Udfaldet blev kunstkritik af høj klas-
se, hvoraf noget af det kan findes i den 
danske samling Fra Salonerne. Heri kan 
man læse skarpe betragtninger vedrøren-
de samtidens kunstnere, heriblandt De-
lacroix som Baudelaire nærede stor re-
spekt for. En anden indtægtskilde var 
oversættelser af blandt andre Edgar Al-
lan Poe, der var en af de helt store inspi-
rationskilder. 
   Sideløbende med kunstkritikken og 
den overdådige livsstil fortsatte Baudelai-
re dog med digtningen og i 1857 udkom 
første udgave af hovedværket Les Fleurs 
du Mal (da. Syndens/Helvedes/
Ondskabens Blomster). Samlingen inde-
holdt oprindeligt 100 digte, men seks af 
dem blev øjeblikkeligt beordret fjernet, da 
de blev anset for moralsk anstødelige.4 
Udover digtsamlingen udgav Baudelaire 
flere skriverier, hvor Petit Poémes en Pro-
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Både i liv og digtning kredser den franske digter Charles Baudelaire om-
kring det dekadente.1 I Visir-temaets navn har undertegnede derfor sat sig 
for, at give et kort, overfladisk indblik i et univers fyldt med overdådig skøn-
hed, men også forfald, død og undergang. 
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se, bør fremhæves for sin nyskabende 
karakter, med sine hybrider mellem digte 
og prosatekster. I denne lille indsigtsarti-
kel vil jeg dog holde mig til Les Fleurs du 
Mal og give et eksempel på relationen til 
det dekadente. 
 
Skønhed og forfald 
Den gennemgående tematik i Les Fleurs 
de Mal er, som titlen antyder, en kon-
trast mellem det smukke og det grimme, 
mellem ret og vrang, mellem liv og død. 
Digtene er ofte episke, forstået på den 
måde at de fortæller en kort historie eller 
giver en beskrivelse af et sceneri. På 
samme tid er de dybt symbolske i deres 
ordvalg og komposition og giver på den 
måde skildringerne en dybere, lyrisk di-
mension. Formelt og metrisk overholder 
digtene klassiske former både med hen-
syn til rim og struktur. Dette skaber 
yderligere en kontrast ved, at poesiens 
’skønne’, regelrette former fyldes med for-
fald og depravering. 
   Et af de mest kendte digte er sonet-
ten ”À une passante”, hvor en parisisk 
flanør pludselig stopper op midt i storby-
ens larm og hensættes i tanker, idet en 
kvinde passerer ham: 
 
À une passante 
 
La rue assourdissante autour de moi hur-
lait./Longue, mince, en grand deuil, dou-
leur majestueuse,/Une femme passa, d'u-
ne main fastueuse/Soulevant, balançant 
le feston et l'ourlet; 
    
Agile et noble, avec sa jambe de statue./
Moi, je buvais, crispé comme un extrava-
gant,/Dans son œil, ciel livide où germe 
l'ouragan,/La douceur qui fascine et le 
plaisir qui tue. 
 
Un éclair... Puis la nuit ! - Fugitive beauté/
Dont le regard m'a fait soudainement re-
naître,/Ne te verrai-je plus que dans l'é-
ternité? 
 
Ailleurs, bien loin d'ici ! Trop tard ! Jamais 
peut-être !/Car j'ignore où tu fuis, tu ne 
sais où je vais,/Ô toi que j'eusse aimée, ô 
toi qui le savais ! 

 

Til en kvinde der gik forbi mig 
 
Omkring mig larmed Færdslens forvirrede 
støj./Som et Syn jeg så en Kvinde sørge-
klædt mod mig skride./Den smalle fine 
Hånd løfted Kjolens Slæb tilside,/ædel 
var hendes Skabning, racepræget og høj, 
 
skøn som et Værk af Kunsten! Studsende 
og draget/drak jeg begærligt af al mit 
Hjertes Magt/af hendes dybe Øjne – som 
mørknende Haves Pragt –/den svimle 
Glæde og Lyst, indtil Døden betaget. 
 
Et Lyn og derpå Nat! o flygtende Drøm,/
som i et undrende Nu lod mit Væsen gen-
fødes,/ser jeg dig først igen engang bag 
Dødens Strøm? 
 
Eller hvor? Åh for sent, måske aldrig vi 
mødes!/dit Spor er skjult for mig, for dig 
hvor jeg skal gå./Oh du hvem jeg kunde 
elsket, o du som så det! 
 
(på dansk  ved Sigurd Swane, 1921) 

Mr. Baudelaire i sit stiveste puds. 
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Strukturelt opfylder digtet de formelle 
krav til en sonet med faste rimmønstre 
og en afsluttende kuplet med digtets kli-
maks. Handlingsmæssigt kastes vi fra 
allerførste linie ind i den pulserende me-
tropol, hvilket er afspejlet i sprogets vold-
somme karakter. Kontrasten hertil kom-
mer i næste linie, hvor en række beskri-
velser langsomt indvarsler en kvindes 
indtræden. En sørgende kvinde som tryl-
lebinder fortælleren gennem sin tvedelte 
udstråling af lykke og undergang. Han 
ser i hende en artsfælle, der som ham 
kender døden og skønheden. Men fortæl-
leren når ikke at fordøje indtrykkene, før 
kvinden er væk, og han står med intet 
andet end erindringen om øjeblikket. 
Han kunne have elsket hende, men hun 
er for evigt forsvundet i storbyens virvar.  
 Og hvad har dette digt så at gøre 
med dekadence? Tja, først og fremmest 
er der det intense sprog, som i sig selv 
rummer både skønhed og forfald. Især 
billedet med kvinden, der sammenlignes 
med en statue virker stærkt. For hun er 
netop kun en statue udadtil – ved første 
øjekast. Da fortælleren får øjenkontakt, 
ser han tværtimod et opløst, altfortæren-
de indre, som han øjeblikkeligt fascineres 
af. Vi har på den måde at gøre med en 
scene, hvor forfaldet og undergangen er 
det dragende. Baudelaires genistreg i den 
sammenhæng er, at det hele pakkes 

pænt ind i velfungerende rim og klingen-
de sprog. Skønheden bliver på den måde 
en tom forfinende skal, som blot dækker 
over noget hæsligt. 
 Med denne sonet som eksempel kan 
vi se, hvordan Baudelaire tematiserer de-
kadencens grundelementer med skønhed 
og overdådighed i forfald. I sit personlige 
liv var historien den samme. Han levede 
stærk og døde som 46-årig, uden at have 
opnået den store kunstneriske succes i 
sin samtid. I dag er han anerkendt som 
en af de største digtere nogensinde. Læn-
ge leve dekadencen. 
 
Litteratur: 
Baudelaire, Charles: ”Á une Passante” i 
Les fleurs du mal (oprindeligt 1857). Her 
hentet fra en fransk udgave fra 1972 fra 
forlaget Librairie Générale Francaise, Pa-
ris. 
 
 http://lib11.library.vanderbilt.edu/
diglib/baud-search.pl (Et web-site med 
en uhyggelig detaljeret biografisk oversigt 
over Baudelaires liv.) 
 
http://fleursdumal.org/ Her ligger hele 
Lis Fleurs du Mal online både på fransk 
og engelsk. 
 

1 Dekadence: forfald, især som følge af overforfinelse; degenerering (Gyldendals fremmedordbog). 
2 Officiel årsag: han blev taget med en kammerats brev og slugte det, da læreren bad om det! 
Mere uofficielle grunde menes at være hans grundlæggende mangel af respekt for autoriteter 
samt hans mistænkelige digtning. 
3 Jeg henviser nu til ham via hans efternavn for at øge respekten omkring hans værk... 
4 Forbuddet mod disse digte blev i øvrigt først ophævet i 1949! 

 


