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Paris dhe Splin 

 

Te “Lulet e së Keqes”, që përbëhet nga disa cikle poezish, ndarja më e rëndësishme mban 

nëntitullin Splin dhe ideal, kurse katër poezi titullohen Splin. 

Bodleri shkruan vëllimin “Splin i Parisit”, çka tregon rëndësinë e kësaj fjale në gjuhën 

angleze. Fjala Splin tregon një gjendje mërzie e trishtimi të vazhdueshëm, që me kalimin e 

kohës lë gjurmën e saj në karakterin e njeriut. 

Tematika e Splinit shfrytëzohet gjerësisht nga Bodleri për të poetizuar emocionet negative 

që burojnë nga melankolia, dëshpërimi, ankthi, hiçi, vdekja dhe djalli. 

Ai është i pari shkrimtar që e koncepton qytetin si simbol ”të modernes”,si vendin ku 

modernia depërton me shpejt dhe nxjerr në pah realitete të reja. 

Qyteti i pajisur me “bukuri skëterrore” ngjall te poeti një lloj dashurie demoniake. Në fund, ky 

ngjitet në kodrën Monmartrë, nga ku duket i gjithë Parisi dhe çirret: ”Të dua, o kryeqytet i 

pacipë!” Poeti e imagjinon kryeqytetin e botës si një të dashur plot me vese, të cilën as nuk e 

braktis dot, as nuk rri dot pa e dashuruar. Ai joshet nga ky simbol femëror dhe shprehet me 

epsh satanik:”Do të doja të dehem me këtë lavire të stërmadhe. ”Parisi, burimi i splinit, 

frymëzon kështu një lloj ideali për keq, që mund ta mposhtë splinin. 

 

Splin dhe ideal 

Te Zemra lakuriq, Bodleri shënon përmbledhtazi dy prirjet kontradiktore të qenies: “ Te çdo 

njeri, në çdo orë, ka dy prirje te njëkohshme, njëra kah Zoti, tjetra kah Djalli. Prirja kah Zoti, 

ose spiritualizmi është dëshirë për t’u ngjitur në gradë; prirja kah Djalli, ose kafshëria, është 

kënaqësi për të zbritur”. Te Bodleri mllefi ndaj atyre që e “kafshëruan” do të shoqërohet me 

kënaqësinë për të “zbritur në grade”, “për t’u kafshëruar” më tej, për t’iu dorëzuar epshit, 

dehjes e drogës. 

Duke përjetuar këtë dualizëm si diçka thelbësore, poeti i splinit kërkon të arrijë absoluten, 

idealin, i cili e bënë dëshpërimin më të durueshëm. 

Bodleri e ka provuar më fort se kushdo këtë rrugëtim pështjellues: Si ujk i zënë në kurth kam 

mbetur i lidhur, ndoshta përgjithmonë, në grackën e idealit. Pikërisht në dualizmin ndërmjet 

splinit e idealit, ai gjen kuptimin e jetës, e cila na bënë të qajmë e qeshim, shpesh ta 

urrejmë, po kurrë ta mohojmë. 

 

Parajsat artificiale 

Në jetë Bodleri është herë ateist e herë mistik: herë me Djallin e herë me Zotin. 

Botës së krijuar nga Zoti ai nuk ja fal shëmtinë, nuk ia fal faktin që realiteti është aq larg me 

idealin. Duke mos besuar në parajsën e Zotit ai krijon një lloj parajse artificiale. Kjo është për 

të e vetmja mënyrë për ta pranuar botën dhe jetën: është mënyra e të bërit art. Sipas 

Bodlerit, arti nuk paraqet atë që është, por shpik diçka të re, krijon një realitet të vetin. Natyra 

dh njeriu janë rivalë si Zoti e Poeti: çka krijon natyra është e thjesht realitet, çka krijon njeriu 

është art. 

Bodleri gjithashtu flet për efektin e drogave te njeriu por ai e di droga është ”një ushtrim i 

vështirë, ku njeriu humb larinë e vet”. Shqisat dobësohen, organet zënë te mos binden, trupi 

rëndohet e truri dhemb: “Njeriu do bëhet engjëll, e bëhet kafshë”. Përvojën e tij negative 

Bodleri e vë në shërbim të njerëzve dhe synimi i tij me këtë libër është i qartë: Dua të provoj 

se kërkuesit e parajsës përgatisin me duart e veta ferrin. 



 

Diskutim mësimor per Sharl Bodlerin -  

 

Komentoni thëniet e Bodlerit 

Ka thëne Bodleri: Realiteti i vërtete ekziston veç në ëndërr. 

Artisti, artisti i vërtetë, poeti i vërtetë, duhet t’i paraqesë gjërat vetëm ashtu si i sheh e si i 

ndien vetë. 

Ai duhet të qëndrojë realisht besnik natyrës së vet. 

Cili nuk i ka provuar ato festa të trurit, ku shqisat më të vëmendshme perceptojnë ndikime 

më intensive ku tingujt tringëllijnë si muzikë, ku ngjyrat flasin, ku parfumet tregojnë botë 

idesh? 

 
 

 


