
Sharl Bodleri- themeluesi i simblizmit - veshtrim i përgjithshëm -164 

 

Sharl Bodèleri është njëri nga themeluesit e simblizmit botëror drejtim letrar mbizotërues në 

letërsinë e shek. XIX-XX, i cili mbahet mend sidomos për veprën "Lulet e së keqes", me të 

cilën edhe nis poezia moderne botërore. 

 

Për më shumë rreth mësimit, shih librin Letersia 11, faqe 164- 173, përfshirë këtu edhe 

komentimin e veprës "Lulet e së keqes" 

SHARL BODLER - POETI I ‘MALLEKUAR’ ... 

 

Është një nga poetët më të shquar francez i cili, me përmbledhjen e tij poetike “Lulet e se 

Keqes”, hapi udhën modernizmit në poezi. 

 

... I konsideruar si i fundmi i romantikeve dhe i pari i moderneve, Sharl Bodler, mbahet si më 

i madhi ndër poetët francezë. Pothuajse i injoruar nga bashkëkohësit, i dënuar, i dërmuar 

nga jeta, alkooli dhe droga, ai pat një fund jetë të përdëllyer duke vdekur në moshën 46 vjeç, 

i paralizuar dhe me gojën të humbur. Në të gjallë, ai nuk pat botuar veç një përmbledhje 

poezish. Atë me titull "Lulet e së Keqes”, që në fakt i hap rrugë poezisë botërore. Kritikët 

francezë, kanë thënë se " Bodler nuk ishte vetëm poeti i epshit, por edhe i ankthit, trullosjes 

dhe vdekjes. Ai ishte gjithashtu kritik me një inteligjence të mrekullueshme. 

Me veprën e tij, Bodleri krijoi principet bazë të poezisë moderne, simbolizmit e surealizmit 

dhe të shkollave poetike që do të vijnë më pas. Gjatë jetës dhe pasionit të tij për të Bukuren, 

ai ish vazhdimisht i ndarë në dysh, mes ekstazës dhe tmerrit të jetës dhe të vetë ekzistencës 

njerëzore ... 

 

Vepra: 

 

- Salloni (1846 -1859) 

- Ditari intim (1851-1862) 

- Parajsat artificiale (1860) 

- Kërshëri estetike (1868) 

- Arti romantik (1869) 

- Lulet e së Keqes (1857, 101 poezi -1861, 127 poezi ) 

- Spleen i Parisit (1869 ) 

 

 

Jeta e Bodlerit 

 

Sharl Bodleri lindi në Paris më 9 prill 1821. Studioi edhe në liceun ‘Louis le Grand’ në Paris 

ku, mbi të gjitha u ‘shqua’ për mungesën e disiplinës e për pasojë, u përjashtua prej tij, në 

prill 1839. Megjithatë, ai e mori ‘diplomën e maturës’ e pas kësaj, nisi të endet nëpër Paris, 

duke bërë një jete prej ‘bohemi’, gjë e cila zgjati gjer më 1841, kur niset në një udhëtim të 

gjatë. 

Kur u kthye nga udhëtimi, Bodler, do të binte me vete në Paris edhe poezitë e para të 

vëllimit të tij të parë ‘Lulet e se Keqes’ e mes tyre edhe një të titulluar, “Një zonje kreolë”, 

poezi që kishte një histori. Me kalimin e moshës, poeti i ri, kërkoi që të gëzonte trashëgiminë 

e atit të tij të vdekur e, me të fituar pjekurinë për ketë punë - më 1842 - mori një shumë të 

mirë të hollash e nisi të bëjë një jetë prej ‘dandy’, duke frekuentuar hotele, restorante e bare 



të kushtueshme e duke mos mbaruar së bleri gjithçka e të jepej pas alkoolit dhe opiumit, pra 

të asaj që më vonë ai do ta quante ‘parajsë artificiale’. Kjo mënyrë jetese, natyrisht do të kish 

edhe një fund. 

Dhe ishte pikërisht nevoja për të holla e cila e shtyu Bodlerin të shkruante nëpër gazeta, me 

qellim për të shëndoshur deri diku ekonominë e tij ‘delikate’. Shkrimet e tij të para, ishin të 

natyrës ‘kritikë arti’ (rreth paraqitjeve në pikturë: Salloni i 1845, Salloni i 1846, Salloni i 

1859), shënime të cilat ai i botoi në revista të ndryshme, gjatë kësaj periudhe, ai nisi të 

botojë aty - këtu, disa poezi të cilat më pas do bënin pjesë ne ‘Lulet e së Keqes’, sprova të 

ndryshme letrare e estetike si edhe novelën ‘Fanfarlo’ (1847). Më 1848, ai nisi përkthimin e 

veprës së plotë të autorit amerikan Edgar Allan Poe, tek i cili Bodleri shihte ‘vetveten’ ( 

Edgar Poe - jeta dhe veprat ). 

 

Në vazhdim, ai nxori në dritë edhe krijime të tjera. Në qershor të vitit 1857, Bodleri botoi 

vëllimin me poezi ‘Lulet e së Keqes’. Por, dy muaj më pas, ai thirret në një proces gjyqësor, 

pikërisht për ketë botim i akuzuar për ‘fyerje të rëndë të moralit publik e zakoneve shoqërore’ 

( po atë vit, të njëjtin fat pat njohur edhe romani ‘Zonja Bovari” e Floberit, por autori i tij ja 

kish dalë mbanë. 

Bodleri s"e pati një të tillë fat dhe u dënua me gjobë të rende dhe u shtrëngua të heqë prej 

vëllimit gjashtë poezi, të cilat u cilësuan si të ‘turpshme’ për lexuesin ... 

 

Pas ngjarjes në fjalë, e cila u cilësua si skandali i poezive të “Lulet e së Keqes”, Bodleri i 

krimbur në borxhe, vazhdoi të përpiqet për të nxjerrë ndonjë fitim në të holla, duke vazhduar 

të botojë tekste kritike dhe përkthime nga Poe, të cilave ju shtuan më pas poezitë në prozë 

të cilat do mblidheshin e do botoheshin pas vdekjes së tij, nënë titullin ‘Poema të shkurtra në 

prozë’ apo ndryshe ‘Splin i Parisit” 

Sharl Bodler la pas, përmbledhjen ‘Lulet e që keqes”, e cila është vepra më e shquar poetike 

e tij e një nga më të shquarat e poezisë franceze. Në versionet e saj të para, ajo përbëhej 

nga gjashtë pjesë: ‘Spleen dhe Ideal’, ‘Tablo pariziene’, ‘Vera’, ‘Lulet e së Keqes’, ‘Revolte’ 

dhe ‘Vdekja’ - të cilat përbejnë në vetvete edhe sintezën mes shkollës romantike të kohës 

dhe ‘formalizmit’ (kërkimit të mjeshtërisë për perfeksionimin e formës). 

 

Modernizmi në "Lulet e së Keqes" 

Titulli i ‘Lulet e së Keqes’, paraqet një estetike të re ‘moderne’ ku, e bukura, sublimja (që 

simbolizohet nga termi ‘lule’), mund të provokojë në saje të gjuhës poetike, realitete banale 

të natyrës dhe sensualitetit të ‘mishit’, të ‘mëkatit’ (që simbolizohet nga e Keqja). 

Me modernizëm, Bodleri, nënkuptonte qëndrueshmërinë e veprës së artit në kohën e vet 

dhe më pas 

Pjesa "Spleen dhe Ideali" vë në plan të parë ‘spleen’ -in domethënë mërzitjen, trishtimin ( në 

kuptimin e ankthit metafizik ) nëpërmjet të cilëve, vuajtja e poetit dhe frymëzimi i tij aspirojnë 

drejt ‘idealit’, drejt një infiniti sublim ku mbretëron njeriu. Në fakt, te poezia e Bodlerit fjala 

‘spleen’, simbolizon mërzitjen e neverinë ndaj jetës në përgjithësi. 

 

Një gjendje e tillë ‘spleen’ -i është edhe atmosfera mbizotëruese që ushqen tërësinë e 

përmbledhjes ‘Lulet er së keqes”, duke i dhëne asaj një dinamike tejet konfliktuale. Në të 

poeti, shpreh tronditjet e shpirtit të vet të plagosur keq, mes ideve sublime dhe banalitetit, gjë 

e cila bën qe ai të miklohet, herë prej Zotit e herë prej Satanit. Duke u nisur nga përvoja e 

vet personale, Sharl Bodler, trajton kështu konfliktin shpirtit dhe ‘mishit’, ( epshit ). 

 



Shkallëzimi i tematikës së poezive në përmbledhjen ‘Lulet e së keqes”, nuk lejon, me sa 

duket, që ta mposhtë spleen – in, atë ndjenjë e cila e gërryen poetin përbrenda. Përvojat e 

ndryshme që shtjellohen në pjesët e kësaj përmbledhje, me sa duket nuk japin asnjë 

shpresë për ndryshim a gjendje në të mirë. 

Është pikërisht te vdekja që Bodleri gjen një mënyrë të fundit për të zgjidhur kontradiktën 

mes së Mirës e së Keqes e, për ketë qellim, vdekja shihet jo si fund, por si një kalim drejt 

universit pajtues ku poeti është i etur të zbulojë një botë të re, ende të panjohur. 

Përmbledhja poetike ‘Lulet e që keqes mbaron me këto vargje domethënëse: 

Në thellësi të humnerës të bie, 

parajsë a ferr s’ka rendësi, 

drejt së Panjohurës le të shkoj 

dhe të Renë të gjej aty ... 

 

Vepra kritike e tij. 

“Arti romantik” (1869) përmbledh një grup shkrimesh, të cilat Bodleri i pat shkruar mbi jetën 

kulturore e artistike të kohës së vet si edhe mbi autorë të mëdhenj që ai adhuronte. Shkrimet 

më të rëndësishme të asaj përmbledhje u kushtohen, ndër të tjera, autorëve të tille si: Edgar 

A. Poe, Théophile Gautier, romaneve ‘Zonja Bovari’, të Floberit dhe ‘Të mjerët’ e Viktor 

Hugos. 

 

Shkrimet kritike të Bodlerit u mblodhën dhe u botuan më 1868, nënë titullin ‘Kureshtje 

estetike’ 

 

 

 

Mesimin po e japim në mënyrë të shkurtuar përmes fotove. 


