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Parafjalë 

 

 

 

     Bazë e këtij punimi me karakter historiko-krahasimtar është poezia lirike shqipe e 

gjysmës së parë të shek. XX, parë në kuadrin e një periudhe të veçantë në historinë e 

letërsisë shqipe, autorët dhe veprat përfaqësuese, prirjet risuese, studimet dhe 

interpretimet deri në ditët e sotme, qëndrimet kundrejt zhvillimit të kësaj gjinie, 

dukuritë letrare që shfaqen, cilësimeve si moderne dhe avanguardiste. 

     Janë ide dhe interpretime të cilat vazhdojnë ta nxisin mendimin kritik shqiptar për 

hulumtime dhe analiza të mëtejshme, qoftë duke e parë këtë segment kohor në kuadrin 

e një periudhe të veçantë, qoftë duke u ndalur në autorë dhe vepra përfaqësuese të 

kësaj periudhe. 

     Ky punim ka si objekt kryesor evidentimin e dukurive dhe të individualiteteve të 

poezisë lirike gjatë këtij segmenti kohor, zhvillimet në raport me periudhën e 

mëparshme, Romantizmin, vendin e lirikës brenda sistemit letrar shqiptar por edhe në 

raport me zhvillimet e kësaj gjinie në Europë, duke pasur si fokus sa dhe si 

pasqyrohen drejtimet e shkollat moderne e avangardiste në lirikën shqipe të gjysmës 

së parë të shek. XX.  

      Janë marrë në shqyrtim përmbledhjet poetike të botuara gjatë këtij harku kohor, 

ose dhe më vonë (por që përmbajnë poezi lirike të shkruara gjatë kësaj periudhe), 

botimet në periodikët e kohës. 

     Ndërmarrja e kësaj teze synon hulumtimin në krijimtarinë lirike të periudhës në 

fjalë dhe evidentimin e tipareve dalluese, dukurive që shfaqen në sistemin letrar, 

prirjeve dhe drejtimeve letrare që njohu lirika si gjinia më e lëvruar edhe në këtë 

periudhë, individualitetet që spikatën. 

     Për të përmbushur këtë qëllim gjatë punimit u realizuan një sërë objektivash që 

kishin të bënin me: 

 

- hulumtimin në mendimin kritik shqiptar dhe në ndonjë të huaj në lidhje më këtë 

periudhë dhe përfaqësuesit e saj, 

 

- pozicionimin tonë ndaj ideve, tezave e interpretimeve, 

 

- evidentimin e tipareve dalluese të lirikës në veçanti (por edhe të sistemit letrar në 

përgjithësi) të kësaj periudhe, krahasuar me atë pararendëse, 

 

- hulumtimin në vetë specifikat e kësaj periudhe, duke e parë në kuadrin e tri brezave 

letrarë, 
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- zbulimin e veçorive të poetikave të shfaqura, veprave e autorëve specifikë, 

 

- heqjen e paralelizmave midis autorëve e veprave të të njëjtit brez e midis brezave,  

 

- praninë e elementeve, tipareve të drejtimeve letrare Europiane të gjysmës së dytë të 

shek. XIX dhe fillimit të shek. XX  në lirikën shqipe të kësaj periudhe, 

 

- analizat konkrete stilistiko-gjuhësore të krijimtarisë lirike, duke u ndalur te 

përfaqësuesit kryesorë për secilin brez letrar të kësaj periudhe: Asdreni, Lasgush 

Poradeci dhe Migjeni. 

 

      Procesi i kalimit nga poetikat romantike të Rilindjes në modele të reja, që 

dëshmojnë prirjet moderne, ndërthurja apo përplasja e modeleve, zëvendësimi i 

tipareve romantike me ato moderne, niveli i shfaqjes së tyre në lirikën shqipe të kësaj 

periudhe, autorët dhe veprat përfaqësuese, qëndrimi i kritikës deri në ditët e sotme 

janë disa prej problematikave që shtrohen në këtë punim. 

      Për t‟iu shmangur trajtimit panoramik jemi përpjekur të ndërthurim metodën 

analitike më atë sintetike. Jemi nisur nga ajo që është lënda e parë, lirika e shkruar 

dhe botuar në këtë segment kohor, për të vazhduar me interpretimet që i janë bërë në 

rrjedhë të kohës kësaj periudhe dhe përfaqësuesve të saj, me synimin për të sjell një 

mendim të ri në lidhje me çështje të ndryshme të trajtuara në këtë punim, siç është: 

prania e tri brezave letrarë në këtë periudhë, qasja drejt modernizmit që realizohet 

nëpërmjet lirikës, shfaqja e këtyre prirjeve në autorë dhe vepra të ndryshme, 

modernia dhe avanguarda në lirikë, pamje të këtyre shkollave të cilësuara si 

moderniste apo avangardiste, etj.  

Qasja krahasuese, analizat konkrete por edhe një vështrim historik janë ndërthurur në 

realizimin e këtij punimi. 

     Janë shfrytëzuar disa burime: vëllimet poetike të autorëve përfaqësues, studime, 

monografi, punime shkencore, artikuj të studiuesve shqiptarë dhe të huaj, etj. Për të 

siguruar këto materiale i jemi drejtuar Bibliotekës Kombëtare, Universitetit të 

Tiranës, librarive të ndryshme, kërkimit elektronik, etj. 

      Falenderoj në mënyrë të veçantë profesor Nasho Jorgaqin, udhëheqësin shkencor 

të punimit tim, i cili më ka drejtuar dhe orientuar në punën time duke më mbështetur 

hap pas hapi, nga burimet bibliografike deri tek shqyrtimi dhe zgjidhja e problemeve 

ideo-artistike që paraqiste disertacioni im. 

      Falenderoj Prof. Dhurata Shehrin për mbështetjen dhe inkurajimin që më ka 

ofruar. 

Falënderoj Këshillin e Profesorëve të Fakultetit Histori-Filologji pranë Universitetit 

të Tiranës për mirëpritjen dhe disponibilitetin e tyre.  

Faleminderit! 
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Hyrje 

 

 

      Lirika si gjini e mirëfilltë letrare i ka hapur dyert letërsisë autoriale shqipe. Autorët 

e saj të parë lëvruan poezinë lirike e cila vinte nga një traditë gojore shekullore dhe 

shërbeu si gur themeli në letërsinë shqipe. Mjafton të përmendim fillesat e 

dokumentimit të saj të hershëm me Mesharin e Buzukut (1555), vjershat e Budit e 

Bogdanit ku spikati lirizmi.  

       Kjo gjini ka shënuar kalimin në letërsinë e kultivuar e gjithashtu  ka qenë 

zotëruese në gjithë periudhat e letërsisë shqipe. Në fokus të këtij punimi është vënë 

poezia lirike shqipe përgjatë viteve 1914 – 1944, si një periudhë e veçantë jo vetëm 

për lirikën, jo vetëm për poezinë, por përgjithësisht për letërsinë shqipe.  

     Jemi përpjekur të evidentojmë tiparet që e bëjnë lirikën e kësaj periudhe të 

dallueshme nga periudha e mëparshme, Rilindja Kombëtare, dhe nga ajo që erdhi më 

pas, letërsia e Realizmit Socialist. 

Kjo zgjedhje është bërë për disa arsye:  

 

    - Lirika mbetet gjinia mbizotëruese në këtë periudhë, krahas lindjes së gjinive të 

reja. Pse ndodh kjo? 

 

    - Lirika e kësaj periudhe si përfaqësuese e vlerave dhe arritjeve më të larta të kësaj 

gjinie, por edhe letërsisë shqipe në përgjithësi. 

 

     - Si një përpjekje për evidentimin e procesit të zhvillimit të gjinisë së lirikës gjatë 

kësaj periudhe, e prurjeve dhe arritjeve të saj më përfaqësuese. 

   

       Punimi ka si objekt zhvillimet në poezinë lirike të gjysmës së parë të shek. XX, 

përfaqësuesit, tiparet, temat e trajtuara, një shkallëzim në tri breza letrarë që shënojnë 

tri shkallë të zhvillimit të lirikës gjatë kësaj periudhe, individualitetet krijuese, 

elemente të rrymave e drejtimeve letrare që manifestohen në krijimtarinë lirike të 

autorëve përfaqësues, ndërthurja e tyre dhe dominanca në momente të caktuara, 

paraprirë nga një paraqitje e mendimit letrar shqiptar mbi këtë periudhë.  

      Kjo periudhë prezantohet me një numër të konsiderueshëm poetësh. Nuk jemi 

ndalur në mënyrë specifike te secili prej tyre, por duke evidentuar prirjet, dukuritë dhe 

individualitetet që spikatën synojmë paraqitjen e një panorame të përgjithshme të 

zhvillimit të  lirikës në kuadrin e letërsisë së gjysmës së parë të shek. XX.  

      Jemi përpjekur të realizojmë një përqasje ndaj zhvillimeve që ndoqi lirika shqipe 

në kalimin nga Rilindja deri te poezia e gjysmës së dytë të shekullit XX, evidentimin 

e tipareve moderne, dukurive letrare që u shfaqën, përfaqësuesve që spikatën. 

Punimi është i strukturuar në gjashtë kapituj me sythet përkatës. 
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     Evidentimi i tipareve të drejtimeve e rrymave letrare europiane si: simbolizmi, 

parnasizmi, formalizmi, surrealizmi në lirikën shqipe të gjysmës së parë të shek. XX 

është në qendër të kreut të parë  “Elemente të drejtimeve letrare europiane” 

 Si reflektohet ky ndikim?  

Cilat tipare të këtyre drejtimeve e rrymave i gjejmë në lirikën tonë?  

Cilat rryma shfaqen si mbizotëruese në segmente të ndryshme kohore? 

      Në një linjë të poetëve të Veriut ndihet ndikimi i klasicizmit, shkollë joaktuale në 

Europë, por që shfaqet në lirikën shqipe të kohës. Pse? 

Këtyre pyetjeve jemi përpjekur t‟u kthejmë përgjigje në këtë pjesë. 

     Nga ana tjetër kemi theksuar edhe faktin se lidhjet me traditën romantike të 

Rilindjes Kombëtare e me modelet e letërsisë popullore mbeten të pranishme në këtë 

periudhë, veçanërisht në dhjetëvjeçarin e parë, dhe e humbasin dominancën e tyre në 

sistemin e lirikës së brezit të dytë (1925-1936) për t‟u bërë periferike, thuajse të 

pandjeshme në autorët e brezit të tretë (1937-1944). Kjo ndërthurje e tipareve të 

drejtimeve e rrymave të ndryshme letrare është objekti i studimit në këtë çështje. 

 

Kreu i dytë “Vështrim i përgjithshëm mbi poezinë lirike shqipe gjatë viteve ’20”.  

     Në sythin e parë jemi ndalur te gjinia e lirikës, parë si përfaqësuese në letërsinë 

shqipe përgjithësisht në të gjitha periudhat e saj, e veçanërisht në periudhën në fjalë. 

     Vijojmë me paraqitjen e një panorame të përgjithshme të mendimeve mbi letërsinë 

e në veçanti për lirikën shqipe të gjysmës së parë të shek. XX, një shkallëzim të saj në 

tri breza letrarë.  

      Kjo paraqitje sintetike është konceptuar si domosdoshmëri pasi prej këtyre 

mendimeve e interpretimeve që kanë vazhduar deri në ditët e sotme jemi nxitur në 

formulimin e një teze që mbështetet pjesërisht në tezat e disa studiuesve. 

     Lirika e viteve 1914-1944 shfaqet si vazhduese e vlerave të Rilindjes, por edhe si 

mbartëse e tipareve moderne që filluan të shfaqen në sistemin letrar shqiptar.  

Kemi synuar të qëmtojmë tiparet që trashëgohen prej traditës romantike, tiparet e reja 

që fillojnë të shfaqen, raportin midis tyre në secilin prej tri brezave. 

 

     Kreu i tretë “ Lirika gjatë viteve ’20 ”  

Janë marrë në shqyrtim  autorë të cilët kontributin e tyre më të madh e dhanë gjatë 

Rilindjes, por që çelën shtigjet për të realizuar kalimin në periudhën e re (1914-1944), 

duke i vendosur në kuadrin e brezit të parë Poezia lirike shqipe e viteve ‟20 (1914-

1924). 

 

     Kreu i katërt “Lirika nga gjysma e viteve ’20 deri në gjysmën e viteve ’30” 

     Në fokus qëndrojnë poetët, në krijimtarinë e të cilëve janë të dukshme elemente të 

drejtimeve e shkollave moderne europiane, duke krijuar  konturet e një periudhe të re 

tashmë të dallueshme qartësisht nga lirika e romantizmit.  

 

Poezia lirike e viteve 1925-1936: ky syth trajton zhvillimet gjatë këtij segmenti duke 

u ndalur te ai brez i ri autorësh që spikatin me risitë që sjellin. Përmendim Lasgush 
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Poradecin si poet origjinal, vijojmë me Fan Nolin, Ali Asllanin etj., si përfaqësuesit 

kryesorë. 

     I jemi referuar tipareve që e bëjnë të dallueshme lirikën e këtyre viteve nga ajo e 

brezit të parë, sa dhe si reflektohet shkëputja prej traditës romantike, cilët janë autorët 

dhe veprat që e reflektojnë këtë shkëputje dhe, duke u ndalur tek autorë konkretë si 

Poradeci, Fan Noli dhe Ali Asllani, jemi përpjekur të evidentojmë dhe argumentojmë 

tiparet e veçanta, moderne të poetikave të tyre. 

 

     Kreu i pestë “Lirika në vitet ’30 – ’40”  

     Poezia lirike e viteve ’30 -’40 (1937-1944): brezi letrar i viteve ‟30, tiparet dhe 

perfaqësuesit më në zë të këtij brezi: Migjeni, Petro Marko, Gaspër Pali, Nexhat 

Hakiu, etj. 

     Kemi trajtuar tiparet që na kanë nxitur ta shohim lirikën e këtyre viteve si 

përshfaqëse të një estetike të re, të një modeli të ri poetik, si segmenti kohor ku 

vërehet një qasje më e dukshme ndaj poetikave moderne europiane dhe realizohet 

shkëputja prej modeleve tradicionale të poezisë shqipe. 

     Jemi ndalur më konkretisht tek Migjeni, Gaspër Pali e Petro Marko poetikat e të 

cilëve i dhanë një kahje tjetër lirikës shqipe, veçanërisht poetika e Migjenit që e 

thekson ndarjen dhe kundërvënien  me traditën romantike apo dhe me rrjedhojat e asaj 

tradite. 

 

      Kreu i fundit “Veçori stilistike dhe gjuhësore” ka në fokus veçoritë stilistiko-

gjuhësore të krijimtarisë poetike të autorëve më përfaqësues për secilin brez. 

     Objekt analize është dhe aspekti formal, thelbësor në poezi, që merr rëndësi 

krejtësisht të veçantë në poezinë lirike të kësaj periudhe. Strukturimi i vëllimeve 

poetike në cikle, lidhjet strukturore midis cikleve e midis gjithë njësive, nisur nga 

njësia më e vogël deri në njësitë më të mëdha, shfaqet si tipar dallues.  

Elementi i gjuhës si mjeti i sendërtimit të poezisë, njeh një trajtim të ri, pasurohet, 

ridimensionohet në të gjitha nivelet.          

     Pjesë e këtij punimi janë analizat në aspektin stilistikor e figurativ: veçoritë 

strukturore, shprehja gjuhësore, ndërtimi i figurave, parë si shenjë e modernitetit në 

lirikë etj. 

     Kjo periudhë shfaqet e larmishme në aspektin e prirjeve, drejtimeve e ndikimeve të 

disa shkollave letrare, e përfaqësohet me një aradhë të konsiderueshme poetësh. Në 

këtë punim ne jemi ndalur më tepër te poetët që në këndvështrimin tonë përfaqësojnë 

prirjet dhe dukuritë që karakterizuan poezinë lirike të gjysmës së parë të shek. XX. Si 

të tillë ne kemi parë tre poetë, përfaqësues të tri brezave: Asdrenin, Lasgush Poradecin 

dhe Migjenin, të cilët ndërtojnë një trekëndësh në raportet që krijojnë poetikat e tyre. 

      Asdrenin si poet që spikat në gjithë poetët e brezit të tij (brezit të poetëve që 

erdhën nga tradita: 1914-1924), lirika e të cilit shfaq tipare të reja, moderne. Lasgush 

Poradecin si përfaqësuesin më të madh të lirikës së viteve ‟20 - ‟30 (përfaqësues i 

brezit të dytë), poetika e të cilit shënon kulmin e atyre risive që filluan të shfaqen te 
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Asdreni, dhe Migjenin si përfaqësuesin e brezit të viteve ‟30, brezi më i spikatur i 

periudhës.  

      Në krerët e parë kemi përmendur edhe poetë të periudhës të cilët evidentohen për 

aspekte apo dukuri që ka shënuar lirika e tyre, ndërsa në kreun e fundit më së shumti 

jemi ndalur në disa prej veçorive stilistikore e gjuhësore të poetikave të tri poetëve që 

i kemi cilësuar si përfaqësues të modernitetit në tri brezat përkatës: Asdreni, Lasgush 

Poradeci dhe Migjeni.   
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Teza  

 

 

     Teza që parashtrojmë është: 

     Lirika e letërsisë shqipe të gjysmës së parë të shek. XX mbetet gjinia 

mbizotëruese, me prurje e prirje moderne në të cilën evidentohen tri breza letrarë, të 

dallueshëm nga tiparet që shfaq lirika në secilin prej tyre, tipare të cilat jemi përpjekur 

t‟i parashtrojmë e t‟i shpjegojmë në këtë punim.  

     Nëse në traditën tonë studimore ka mbizotëruar mendimi se lirika e kësaj periudhe 

ka qartësisht të evidentuara dy etapa (lirika e viteve ‟20 dhe lirika e viteve ‟30), 

mendojmë se shfaqja e modernitetit realizohet shkallë-shkallë ndaj ne do ta 

vështrojmë këtë periudhë të segmentuar në tri breza letrarë. 

    Nuk do të përdorim termin rrymë (përdorur nga Ali Xhiku në Letërsia shqipe si 

polifoni) as termin shkollë (të S. Hamitit në Shkollat letrare shqipe) për faktin se lirika 

e gjysmës së parë të shek. XX shfaqet e tillë që dëshmon prani të tipareve të 

drejtimeve, shkollave e rrymave të ndryshme (flasim për tipare dhe jo për drejtime, 

shkolla e rryma letrare të konsoliduara, mungojnë platformat estetike të përbashkëta) 

jo vetëm në kuadrin e periudhës, por edhe në krijimtarinë e një shkrimtari.  

     Do të përdorim termin brez (term i përdorur nga historian shqiptarë të letërsisë, 

p.sh brezi  letrar i viteve ‟30) për të bërë dallimin e një grupi shkrimtarësh nga 

pikëpamja kohore. Duke qenë të bindur se ky term nuk shkon përtej një ndarjeje 

thjesht kohore e zgjedhim për ta përdorur duke patur si synim evidentimin e disa 

tipareve që shfaqen në krijimtarinë poetike të një grupi shkrimtarësh, apo edhe në 

krijimtarinë e një poeti të vetëm në një segment kohor, tipare që lidhen me brendinë 

dhe formacionin stilistik (formale).  

Procesi letrar në gjysmën e parë të shek. XX në Shqipëri paraqitet tepër kompleks dhe 

çfarëdolloj periodizimi që të përdoret nuk mund të përfshijë ato prirje që mund të 

vërehen brenda një kohe të caktuar. 

     Ne mbrojmë tezën se brenda dy prirjeve të përgjithshme, frymës romantike të 

Rilindjes dhe qasjes kah zhvillimet bashkëkohore europiane, mund të depërtojmë më 

në thellësi të zhvillimeve të gjinisë së lirikës brenda sistemit letrar të gjysmës së parë 

të shek. XX dhe të zbulojmë prirje që modelojnë sistemin. 

     Në çdo kapërcim periudhash letrare pa mbaruar njëra periudhë, tipare të periudhës 

së re fillojnë të shfaqen derisa të bëhen dominante.  

 Kjo fazë kalimtare mund të jetë e shkurtër dhe me përmbysje sistemesh letrare të 

qarta, në të kundërt ndodh që kalimi nga një periudhë në tjetrën të jetë një proces më i 

ndërlikuar. Një gjë e tillë duket se vlen për kalimin nga letërsia e Romantizmit në 

letërsinë e gjysmës së parë të shek. XX. 

     Më shumë se sa për kufij kohorë e faza të dallueshme qartësisht do të flasim për 

prirje moderne dhe individualitete që përfaqësojnë këto prirje. 
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      Atë që tradicionalisht është cilësuar si faza e parë, mbizotëruar prej një raporti të 

lëkundshëm ndërmjet frymës romantike si model me trysni ende të ndjeshme dhe 

prirjeve risuese që nxisin një modulim të ri të sistemit, do ta shohim si një segment 

kohor që shkon deri në mesin e viteve ‟20 (1914-1924), që përfaqësohet nga poetë të 

traditës.  

     Në gjysmën e dytë të viteve ‟20 shfaqje të tilla fillojnë të bëhen të dukshme. 

Prej mesit të viteve ‟20 deri në fundin e kësaj periudhe (mesi i viteve ‟40) moderniteti 

shfaqet në mënyrë të përshkallëzuar: nga Romantizmi drejt Realizmit nëpërmjet 

poetikave që rrodhën nga romantizmi (nga Romantizmi europian – simbolizmi, 

parnasizmi, formalizmi etj.), ku në momente të caktuara një poetikë bëhet dominante.  

     Në mënyrë konvencionale ne, më tepër për lehtësi studimi, po paraqesim një 

segmentim kohor të zhvillimeve të lirikës së kësaj periudhe duke theksuar se gjatë 

këtyre segmenteve kohore nuk përjashtohet prania e modeleve të tjera, apo shtrirja e 

këtyre modeleve të cilat sipas nesh shfaqen dominante edhe përtej këtyre kufijve me 

vlerë relative.  

 

1- Mes traditës dhe modernitetit: brezi letrar i viteve ’20 (1914-1924)  

 

    I referohemi asaj lirike që ndryshe është cilësuar si pasrilindase, term ky që 

nënkupton një lloj romantizmi novator me përfaqësues Mjedën, Fishtën, Asdrenin 

etj. 

Elemente të simbolimit, parnasizmit, shfaqen duke shënuar fillimin e shpërbërjes së 

romantizmit. Prirja estetizante e ndan lirikën e këtyre viteve (e disa poetëve) nga 

romantizmi. 

 

2- lirika e viteve ’30 (1925 – 1936): brezi letrar i viteve ’20 – ’30 me përfaqësues 

Lasgush Poradecin, Fan Nolin, Ali Asllanin etj. 

 

     Lirika shënon një qasje të dukshme ndaj poetikave moderne. Tipare e procedime 

stilistike të simbolizmit, parnasizmit, formalizmit janë tashmë të pranishme në 

krijimtarinë lirike të këtyre viteve. Te poetët e sipërpërmendur ato bëhen 

mbizotëruese.  

 

3- lirika e viteve 1937 – 1944: brezi letrar i viteve ’30 me përfaqësues Migjenin, 

Gaspër Palin, Petro Markon etj. 

      

     Ky është brezi më i spikatur edhe për gjininë e lirikës ku absorvohen përvoja të 

poetikave moderne e avangardiste europiane dhe realizohet kundërvënia ndaj traditës 

letrare. Tipare të futurizmit, ekspresionizmit, surrealizmit madje dhe krepuskolarizmit 

janë përthithur dhe pasqyruar në poetikat e autorëve të këtij brezi. 

Ndërthurja e tyre me përvojat individuale sjell një poezi të re që i përgjigjet 

ndryshimeve të shoqërisë shqiptare si dhe kërkesave të vetë sistemit letrar shqiptar. 
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     Kjo ndarje në tri breza letrar shënon tri shkallë të zhvillimit të lirikës së lëvruar në 

gjysmë e parë të shek. XX, bazuar në shfajen e tipareve të reja që shënojnë pamje të 

modernitetit në letrat shqipe. Si përfaqësues kryesor për secilin brez kemi parë tri 

poetë: Asdrenin, Lasgush Poradecin dhe Migjenin, poezia e të cilëve dëshmon prirjet 

dhe dukuritë më interesante. 

Krijimtaria e tyre poetike dëshmon nivelin që arriti letërsia shqipe në një segment 

kohor relativisht të shkurtër, gjë që nuk kishte ndodhur më parë, duke u bërë 

pasqyruesja dhe afirmuesja e vlerave të letërsisë europiane.  

      Lirika, si forma letrare më e lëvruar luan rol kyç në formësimin e sistemit letrar 

shqiptar që realizohet gjatë këtij segment kohor. 

      Por duhet theksuar se lirika e periudhës në fjalë paraqet një tablo komplekse, me 

modulime të çrregullta: prirjet moderne të poezisë europiane ndërthuren me modelet 

kombëtare, përplasen, krijojnë degëzime dhe si e tillë ajo lë shteg për interpretime e 

përqasje të shumta.  

     Heterogjeniteti që shfaq letërsia shqipe përgjatë këtij segmenti kohor, 

heterogjenitet i shfaqur më së shumti në lirikë, është ndoshta një ndër arsyet kryesore 

të vështirësisë së së realizimit të punimeve përgjithësuese për këtë periudhë. 

     Pavarësisht prirjeve risuese të shfaqura, shpesh të pakonsoliduara, herë të quajtura 

moderniste (modernizmi i kuptuar si një koncept i caktuar krijues) e herë të quajtura 

avangardiste, lirika e gjysmës së parë të shek. XX duhet parë si periudha me arritjet 

më kulmore kur flasim brendapërbrenda sistemit letrar shqiptar, por dhe si periudha 

më afër zhvillimeve Europiane (sidomos në lirikë) kur e vendosim atë në një rrafsh 

krahasimtar. Veçse ajo paraqitet e tillë që nuk të lejon të flasësh për modernen dhe 

avangardën si lëvizje letrare por për poetë që me krijimtarinë e tyre dëshmojnë prirje 

dhe prurje risuese, moderne.   

     Terma të tillë si: simbolizëm, dekadentizëm, parnasizëm, futurizëm etj., të cilët 

përcaktojnë letërsitë e mëdha Europiane mund të përdoren si përcaktime për letërsinë 

tonë të gjysmës së parë të shek. XX si terma që shenjojnë disa pamje të modernitetit 

të letrave shqipe.  
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Metoda e ndjekur 

 

 

 

      Gjatë realizimit të këtij punimi, për hir të vetë procesit kërkimor-shkencor, por 

edhe duke u ndikuar nga karakteri i temës, i jemi drejtuar disa metodave studimore. 

Kemi shfrytëzuar metodën historike për t‟u njohur me traditën studimore që lidhet me 

problematikën e shtruar.                         

     I jemi drejtuar metodës krahasuese, përqasjes së brendshme, për të evidentuar të 

përbashkëtat dhe dallimet mes periudhave (në rastin tonë të Rilindjes dhe asajtë 

gjysmës së parë të shek. XX), të përbashkëtat dhe dallimet në krijimtarinë poetike të 

poetëve përfaqësues të tri brezave, të përbashkëtat dhe dallimet mes autorëve të të 

njëjtit brez, por edhe një vështrim krahasues në veprat e të njëjtit autor. 

     Metoda interpretative, analizat konkrete në funksion të ideve e hipotezave që 

ngrihen janë një bosht i rëndësishëm për realizimin e këtij punimi. Edhe pse tema na 

imponon një trajtim sintetik të saj, analizat janë një element i domosdoshëm për të 

mbështetur tezat e këtij studimi 
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KREU I 

 

 

ELEMENTE TË DREJTIMEVE DHE RRYMAVE LETRARE 

EUROPIANE  

 

 

 

1.1.  Elemente të drejtimeve dhe rrymave letrare Europiane në 

lirikën e gjysmës së parë të shek. XX. 

 

 

      Periudhat letrare evidentohen prej tipareve të përbashkëta në krijimtarinë e 

shkrimtarëve përfaqësues. Çdo periudhë, në aspektin e poetikave, përfaqësohet me 

modele dhe teknika poetike të përbashkëta.  

A mund ta themi këtë për zhvillimet që njohu lirika shqipe të gjysmës së parë të shek. 

XX? 

Sa të qëndrueshme u bënë në përvijimin e tyre brenda prodhimtarisë poetike të njërit 

poet, të njërit brez dhe të gjithë periudhës në fjalë strukturat e krijuara?  

A u kthyen në modele konstante? Nëse jo, pse? 

     Periudha letrare e gjysmës së parë të shek. XX shënon rastin e vetëm në letërsinë 

shqipe ku distanca me prirjet letrare europiane a më gjerë zvogëlohet ndjeshëm.  

Krijimtaria poetike e kësaj periudhe reflekton njohjen dhe ndikimin e disa drejtimeve 

moderne e avanguardiste europiane e më gjerë.  

      Por këto tipare reflektohen të pjesshme, të paorganizuara, herë edhe si prirje 

individuale, ndaj gjatë kësaj periudhe nuk mund të flasim për lëvizje a shkollë letrare, 

por vetëm për prirje e dukuri moderniste e avanguardiste.  

      Te poetët përfaqësues të periudhës në fjalë mund të flasim për krijimin e 

sistemeve poetike në krijimtarinë e tyre individuale (rasti i Lasgush Poradecit, 

Migjenit, etj). 

     Veçse ajo që realizohet në poetikat individuale mbetet brenda krijimtarisë së një 

poeti dhe shumë rrallë modelet kthehen në konstante të qëndrueshme dhe të 

përdorshme prej poetëve të tjerë. Ndaj edhe flasim për prirje dhe prurje dhe jo për 

shfaqje të konsoliduara në drejtime e shkolla poetike. 

     Kjo periudhë, e cila për shkaqe jashtëletrare nuk arriti të përjetonte ciklin e saj të 

plotë, por u ndërpre pikërisht në momentin kur krijoi kornizën e saj të mëvetësishme, 

njohu ndikime të shkollave e drejtimeve letrare europiane si: simbolizmi, parnasizmi, 

futurizmi, surrealizmi etj. Po njëkohësisht është i ndjeshëm ndikimi i traditës 

romantike, me modelet e romantizmit shqiptar dhe ndikimet e modeleve të folklorit, 
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gjithashtu përmendim edhe faktin që në këtë periudhë poetë të tillë si Mjeda, Fishta 

etj., reflektojnë ndikime të klasicizmit, shkollë joaktuale në Europë. 

      Për herë të parë togëfjalëshin “periudhë moderne” e hasim në shkrimin e Eqerem 

Çabejt “De Rada, Noli, Lasgushi” (Mbi poezinë e Lasgush Poradecit), duke iu 

referuar në këtë mënyrë letërisë së fillimit të shekullit XX si një letërsi moderne. 

      “Po të marrim në dorë veprat e Asdrenit, do të shohim të çfaqur atje fillimet e 

kësaj periudhe të dytë, e cila mund të quhet periudha moderne e poezisë shqiptare, 

dhe gjen vazhdimin e saj në vjershat e Lasgush Poradecit”.1  

        

     Po t‟i referohemi kuptimit që merr termi moderne (term shpeshherë i diskutuar) do 

të rendisim aty disa prej atyre drejtimeve e rrymave letrare të cilat po fillonin të 

dukeshin edhe në letërsinë shqipe e në veçanti në poezinë lirike shqipe të gjysmës së 

parë të shek. XX. 

      Në studimin Hymje në lirikën shqiptare,2 Ernest Koliqi përcakton tri rryma letrare 

në periudhën në mes të viteve 1928-1944: Tradicionalja (Fishta, Mjeda, Çajupi, 

Skiroi, Prenushi etj.), Modernizmi i moderuem (Ndre Mjeda, Llazer Shantoja, 

Bernard Palaj, Lasgush Poradeci, Nexhat Hakiu, Vedat Kokona etj.) dhe Ekstremizmi 

revolucionar (Migjeni etj.). Duke u nisur nga këto koncepte të përdorura nga Koliqi 

shohim tendencën e këtij të fundit për t‟iu shmangur nocioneve shenjuese tradicionale 

si, klasicist, romantik etj., dhe përfshirjen e tyre në një nocion të ri që e quan 

Tradicionalja. 

      Në studimin “Vështrim mbi mendimin letrar dhe estetik shqiptar të periudhës 

1912-1944”, studiuesi Enver Muhametaj bën një ndarje në dy grupe përsa i përket 

ndikimit të shkollave e drejtimeve të huaja letrare në letërsinë shqipe të periudhës së 

pavarësisë e deri në përfundim të Luftës së Dytë Botërore:  

 

    “1.autorët, të cilët duke u mbështetur në traditën kombëtare dhe duke u shërbyer 

me shkollat perëndimore dëshironin të formësonin dhe të stabilizonin të gjitha 

modelet e letërsisë, që të jenë sa më origjinale (shqiptare), si Fishta, Mjeda, Prenushi 

etj. 

2.autorët të cilët donin të krijonin modele krejt të reja, si Poradeci, Migjeni,… etj”.3  

          

      
Teza e kahershme e Çabejt zhvillohet më tej nga Sabri Hamiti në veprën Letërsia 

Moderne Shqiptare duke shenjuar dy dekadat e para të shekullit XX si letërsi 

moderne, me poetë si Fishta, Konica, Çajupi, Asdreni, Noli, Poradeci, Migjeni etj. 

       

                                                           
1

�
 Eqerem Çabej, “Jeta e Re”, nr 4, 1998, fq. 662. Botuar për herë të parë në “Gazeta e re”, 22 shkurt, 

1929, f. 3. 
2

�
 Ernest Koliqi, Hymje në lirikën shqiptare, Kritikë dhe estetikë, ( Përgatitur nga Stefan Çapaliku), 

Apollonia, 1999, f. 40. 
3

�
 Aa.Nn., Letërsia si e tillë, probleme të vlerësimit të trashëgimisë sonë letrare (akte të Konferencës 

shkencore në Tiranë, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 

më 28-29 mars, 1996), Toena, Tiranë, 1996, f. 115. 
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    “Në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX modernia e humb kuptimin tejkohor 

dhe lidhet me një koncept të caktuar krijues. Ajo shenjon konceptet krijuese të fillimit 

të shek. XX, duke patur si karakteristikë të parë letrare theksimin e individualitetit 

krijues, të subjektivitetit në shkrimin letrar dhe shkaqen e një ndieshmërie të re”.4 

      

     Letërsia shqipe e gjysmës së parë të shek. XX shfaqet përpara nesh komplekse, e 

ngjeshur në prurjet dhe zhvillimin e saj. Edhe lirika e kësaj periudhe shfaqet e tillë, 

me prurje e prirje interesante e origjinale. Për të përcaktuar qartë e saktë dinamikën e 

zhvillimeve në sistemin letrar përgjatë kësaj periudhe duhet në radhë të parë të shihet 

ky sistem në të dy rrafshet studimore: rrafshi sintagmatik, duke e vështruar letërsinë 

në zhvillimin e saj kronologjik (kjo periudhë në krahasim me periudhat e tjera, si 

evoluon sistemi letrar, çfarë risish sjell, sa i përgjigjet ndryshimeve socio-historike 

etj), rrafshi paradigmatik, duke hequr paralelet e kësaj periudhe të letërsisë shqipe me 

zhvillimet në letërsinë europiane të kohës. 

     Ka një përpjekje në këto dekadat e fundit për ta inkuadruar letërsinë shqipe në të 

njëjtën linjë me letërsinë europiane. Shohim përcaktime të tilla si: poet modern, 

shkrimtar avanguardist, e një sërë përcaktimesh të tjera për shkrimtarë të periudhave 

të ndryshme.  

     Kjo vihet re edhe në studimet e herëpashershme kushtuar produktit letrar të 1914-

1944. Letërsia shqipe në gjithë udhën e saj ka reflektuar një zhvillim në prapavijë 

duke qenë një hap pas (ndoshta edhe më shumë), zhvillimeve në letërsinë europiane. 

Kjo distancë, që herë është rritur e herë është zvogëluar, në periudhën 1914-1944 u 

reduktua dukshëm dhe kjo në sajë të disa zhvillimeve apo prirjeve (më së shumti 

individuale) të cilat nuk arritën të formësoheshin në mënyrë të dukshme si lëvizje apo 

si drejtime letrare. 

 

       “Vëzhgimi i procesit letrar që nga vitet njëzet do të tregojë se as modernja as 

avangarda nuk u konstituan si formacione letrare, po letërsia shqiptare njohu 

zhvillime të tilla stilistike”.5   

 

 
Këtë e vëren edhe studiuesja Vjollca Osja kur thekson se: 

  

       Asnjë vizë e hequr, si shënues i një prirjeje letrare Europiane a më gjerë, s‟arrin të 

krijojë paralele të dukshme  me letërsinë tonë. Në ato pak raste, kur pasqyrimi 

rezulton të mos ketë një distancë të madhe kohe, shohim se filtri i receptimit ka 

thithur veçmas parime të përshtatshme për kushte soc-psiko-historike, d.m.th parime 

më tepër  të karakterit angazhues, qëllimtar, të letërsisë sesa të atij ontologjik. E 

                                                           
4

�
Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqiptare, alb-ass, Tiranë 2001, f. 11. 

5�  Bajram Krasniqi, Kode të zhvillimit letrar, Rilindja, Prishtinë, 1988, f. 27. 
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mbërthyer në këtë gjendje, letërsia jonë s‟pati kurrë shanse të gjenerojë një lëvizje të 

re, të vetën, mirëfilli avangardiste.6  

       

    Por edhe pse poezia lirike shqipe e gjysmës së parë të shek. XX - dhe letërsia në 

përgjithësi - nuk arriti të krijonte në mënyrë të mirëfilltë asnjë shkollë apo drejtim 

letrar, poetët, më së shumti në mënyrë krejt individuale, dëshmuan ndikime e tipare të 

rrymave e shkollave të ndryshme letrare europiane. 

       Le të shohim ndikimin e këtyre drejtimeve dhe rrymave letrare në prirjet në 

poezinë lirike shqipe të gjysmës së parë të shek. XX. 

        

       Te lirika e disa prej autorëve të viteve ‟20 (1914-1924) është theksuar prirja 

klasiciste e tyre. Stili i Mjedës është cilësuar si klasik, metrika tërësisht klasike. Në 

poezinë e Mjedës është vënë re edhe një ndikim i shkollës simbolike. 

     

   “Ndërkaq, me tingëllimat Mjeda përqafon poetikën e simbolistëve. Kështu del se ai 

qëndron në trekëndëshin romantizëm – realizëm - simbolizëm, për ç‟shkak poetika e tij 

dhe e Lasgushit bëjnë të hapet edhe një kaptinë e historisë së letërsisë shqipe”.7 

       

     Edhe te Fishta, përkundër stilit folklorizant të epikës, kemi ndikimin e stilit klasik 

në lirikë. Në studime të ndryshme përpos termit klasicist përdoret edhe termi 

neoklasicist për të dy këta autorë.  

Te këta autorë, dhe te të tjerë, ndihet ndikimi i modeleve antike, e veçanërisht 

modeleve të Rilindjes Italiane. Përmendim këtu poetët si:  Leopardi, Karduçi, Foskoli 

e Ariosto.  

     Te vepra e Fishtës, Asdrenit, Prenushit, Mjedës, rrallë tek ndonjë tjetër janë të 

evidentueshme këto ndikime. 

Është fakt që poezia shqipe ka reflektuar ndikime të poezisë italiane pothuaj në të 

gjitha periudhat e saj. 

     Në lirikën e Asdrenit, pikërisht në vëllimin e tretë “Psallme murgu” me të cilin 

përfshihet në periudhën që po studiojmë, shfaqen fuqishëm ndikime të dy shkollave 

europiane: parnasizmit dhe simbolizmit. Studiues të ndryshëm të cilët janë marrë me 

studimin e veprës së Asdrenit i kanë evidentuar këto ndikime.8  

     Tipare të tilla si: prirja për t‟iu drejtuar një publiku të kultivuar, prirja për të 

theksuar unin, kulti i të bukurës që dëshmohet në punën e tij të kujdesshme për 

aspektin formal (teknika e vargut, rima, ritmi, gjuha), e lidhin poezinë e Asdrenit me 

drejtimin parnasist. Porsi parnasistët Asdreni do t‟i shprehë vizionet e tij poetike me 

qartësi vizuale (poezi të tilla si: Mbarimi i të këqijave, Sytë e argusit, Narqisi etj.). Po 

                                                           
6� Vjollca Osja, Probleme të avanguardës dhe G.Pali si artist avanguardist, në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë Shqiptare, Tiranë 2004, f.114. 
7� Rexhep Qosja, Panteoni i rralluar, Tiranë 1988. fq. 162. 

8� Shih mendimin e Rexhep Qosjes, Ali Xhikut, R. Smajlit, etj.
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ashtu edhe kujdesi për anën tingullore të fjalës, muzikalitetin e vargut, largimi nga 

konkretja drejt një fryme abstrakte, tregon ndikimin e simbolizmit.  

      Dhe nëse pranojmë që Parnasizmi dhe simbolizmi përfaqësojnë zhvillimin e disa 

premisave të romantizmit dhe në të njëjtën kohë janë shfaqje e krizës dhe rënies së tij 

atëherë theksojmë këtu tezën e zhvillimit të lirikës së gjysmës së parë të shek. XX 

brenda një procesi linear ku, nga njëra anë braktisen disa tipare dhe shfaqen disa 

tipare të reja dhe nga ana tjetër disa tipare ekzistuese ridimensionohen dhe bëhen 

thelbësore.  

     Ndikime simboliste janë parë edhe në poezinë e Ndre Mjedës. Këto ndikime janë 

të dukshme te një sërë poetësh të periudhës midis gjysmës së parë të shek. XX. 

Përmendim: Lasgush Poradeci, Gaspër Pali, Dhimitër Shuteriqi, etj. 

      Janë këta poetë që qëndrojnë larg motiveve shoqërore. Ky qëndrim në poetikën e 

këtyre autorëve, i cili i ka fillesat që në botimin e Asdrenit “Psallme murgu” e që vjen 

duke u rritur te Lasgushi e poetë të tjerë, përfaqësues të lirikës në vitet ‟20 –‟30, duke 

u bërë një tipar i poetikës së kohës dëshmon për ndikimin e teorisë së “artit për art”.  

    Nëse në boshtin përmbajtësor ndjenjat romantike janë përcaktuese të poetikës së 

Lasgushit, në pikëpamje të vjershërimit, rreptësisë në përpunimin e fjalës dhe vargut 

poetika e tij shfaqet parnasiste e simboliste. Simbolizmi, si lëvizja nga gjeneruan 

gjithë lëvizjet e tjera avanguardiste në kultura të ndryshme europiane, kishte në thelb 

kundërvënien ndaj tradicionalizmit në art.  

      Te Lasgushi shfaqet hapur qëndrimi rebelues ndaj artit pararendës. Ky qëndrim i 

poetit, shpalosur si program poetik që në hyrje të vëllimit të parë “Vallja e yjeve”, 

përbën një shfaqje të rëndësishme në zhvillimin e lirikës shqipe. Artikulimi që i bën 

artit të poezisë si kult i bukurisë shënon shkëputjen prej parimeve estetike ekzistuese 

dhe themelimin e poetike të re, me parime të tjera. Poezia si sistem, forma e përsosur 

poetike, ridimensionimi i fjalës në të gjitha elementët e saj përbërës (kuptimor e 

formal) janë elementët e poetikës së tij që ridimensionuan poetikën shqipe të kohës. 

Me një kundërvënie që realizohet më së shumti në përmjet boshtit formal, mjeteve të 

shprehjes artistike, gjuhës poetike Lasgushi dëshmon në poezinë e tij praninë e 

simbolizmit e të drejtimeve që lidhen me të si prani të elementeve moderne në 

poezinë e tij.  

       Romantik apo pasromantik, simbolist e parnasist, me shfaqje të formalizmit e me 

ndikimin e modeleve të poezisë popullore, Lasgushi qëndron si gur themeli në 

poezinë e re shqipe, si një pikë referimi ku aspekte të poezisë pararendëse dhe 

shfaqjet e elementeve moderniste ndërthuren mrekullisht duke krijuar modelin e një 

poetike të paimitueshme. 

       Ekspresionizmi është një shkollë, tiparet e të cilës janë të dallueshme në poezinë 

e Migjenit. Studiuesit e kanë vendosur poetikën e tij në relacione më një sërë 

poetikash europiane të kohës: simbolizmin francez e atë italian, realizmin, futurizmin 

e surealizmin e madje edhe me krepuskolarizmin. 

Qemal Draçini sheh në krijimtarinë e Migjenit gjurmë të simbolizmit e të realizmit 

por sipas tij është e pamundur ta vendosësh krijimtarinë e Migjenit brenda një rryme 



20 

 

të caktuar. Në veprën e Migjenit “takohen në një farë pike gjurmë të simbolizmit me 

vrazhdësin e pikëzimeve të realizmit në fund të shekullit të shkuem”.9 

      Ndërsa Shuteriqi vëren në poetikën e Migjenit ndikimin e simbolizmit francez, 

italian e jugosllav, si dhe të futurizmit e të surealizmit.10 

      Në një artikull në gjuhën gjermane botuar më 1971 Arshi Pipa thekson rolin e 

elementeve krepuskolare në veprën e Migjenit.  

    “Elementet krepuskolare dhe dekadente që përmban poezia e Migjenit duhet të 

mbahen mirë parasysh nëse duam të kuptojmë mirë kompleksitetin e “Kangëve të 

Perndimit”.11  

Më herët Pipa e kishte quajtur Migjenin “krepuskolar luftues.”12  

     Ndërsa simbolizmi dhe ekspresionizmi janë arte tipike moderne, futurizmi dhe 

surrealismi janë tipike avangardiste. Shfaqjet e tyre në poezinë e Migjenit e lidhin 

poetikën e tij sa me modernizmin aq edhe me avanguardizmin, veçse si përqasje ndaj 

tyre, si prani me disa prej elementeve që ndërthuren, përshfaqen e krijojnë prirje.  

 

      Nuk mund të pohohet me siguri se cila qe rruga e komunikimit të Migjenit me     

modernizmin në përgjithësi. Pavarësisht nga termi që mund të përdorim për të 

emërtuar modernizmin e tij, aty do të përfshinim të gjitha tiparet e rrymave që kemi 

gjurmuar deri tani. Krepuskolarizmi dhe futurizmi italian, modernizmi sllav, 

ekspresionizmi evropian, janë disa nga koordinatat që u përmendën për një 

personalitet, që këto përmasa i shfaq në mënyrë të sintetizuar dhe organike në veprën 

e tij”13 

                                                           
9�

 Qemal Draçini, Vepra poetike e Migjenit, “Fryma” 1944/3, f. 108. 
10�

 Shih: Dh. S. Shuteriqi, Migjeni, në “Literatura jonë”, Nr. 8, 1948. 
11�

 Arshi Pipa, Le mythede l‟Ocsident dans la poésie de Migjeni; Südost Forschungen, Munih 1971 

/30, f. 157. 
12�

 Arshi Pipa, Historia e dhimbshme e shpirtit të ri, “Kritika”, 1944/4, f. 152. 
13�

 Blerina Suta, Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe, Onufri, Tiranë 2004, f. 157-158.

 

Shih po aty, fq. 160-163. “Cili qe raporti i Migjenit me këto rryma moderne të fillimit të shekullit XX? 

Cili qe “burimi letrar” i formësimit të Migjenit? A. Pipa, E. Koliqi, A. Aliu, H. Hoxha, S. Fetiu etj., e 

emërtojnë poetikën e Migjenit sipas rrymave moderniste të përvijuara qartë në historinë e poetikave 

evropiane. Ata kanë përdorur parametra euro-perëndimorë historiko-letrarë për të karakterizuar një 

fenomen që jetoi, u formua dhe shkroi në një realitet të ndërlikuar, siç ishte realiteti ballkanik. 

“Burimet” letrare të formimit të Migjenit, duhen vështruar në përputhje me shumëdimensionalitetin e 

modernitetit në kohën dhe vendin ku ai studioi, si dhe me faktin që edhe ekspresionizmi, si rrymë 

evropiane, nuk pati tipare të ndara në mënyrë kaq të prerë me rrymat e tjera moderniste. Do të mund të 

zgjidheshin lehtë burimet e modernizmit të Migjenit nëse do të ishin të dokumentuara leximet e tij 

letrare, nëse do të ishte ruajtur i plotë ditari ose do të zbulohej ndonjë ditar i miqve të tij të Manastirit 

me të cilët komunikonte çdo ditë. Parathënia e Skënder Luarasit e botimit të 1957 (1961 ) jep një sërë 

informacionesh të çmuara. Koço Bihiku citon një sërë emrash (Stefanoviæ, Crnjanski), të cilët do të 

justifikonin mjaft tipare të veprës së Migjenit, nëse do të ishin të dokumentuara. Arshi Pipa, duke u 

ndalur jo thjesht në emërtime të sipërfaqshme, por duke parë se si pjesë të ndryshme të pjesës majtiste 

të ekspresionizmit ose modernizmit jugosllav ndikuan në poetikën e tij, gjen në krijimtarinë e Migjenit 

një sërë elementesh të burimit kulturor sllav. S. Fetiu përmend disa emra autorësh sllavë (Radovan 

Zagoviqi, Kosta Racini, Jovan Popoviqi, Steven Sremaci, Mirosllav Kërlezha etj.) vepra e të cilëve 

ndikoi për shfaqen e “elementeve të rrymave dhe formacioneve të ndryshme: të realizmit kritik, të 

ekspresionizmit, të impresionizmit, simbolizmit etj.” si “elemente të asimiluara të letërsive ballkanike” 
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    Te Migjeni prirja moderniste duket në risitë në boshtin formal (modernizmi, 

shkollat që e përfaqësojnë ka në thelb risitë vetëm në formën artistike), ndërsa prirja 

avangardiste duket në risitë në elementët e pëmbajtjes (avanguarda, shkollat që e 

përfaqësojnë i mëshojnë më së shumti risive në përmbajtje, pragmatikë). 

Migjeni shënon një thyerje metodologjike në poetikë e tij. Rebelues në përmbajtje dhe 

formë, ai i largohet modeleve të letërsisë së kohës.  

      Migjeni e drejton shikimin në atë që ndodh përreth duke huazuar në përmbajtjen e 

poetikës së tij të përditshmen me qëllim përshkrimin dhe demaskimin e së keqes, si 

një e keqe e përgjithshme shoqërore. 

     Po ashtu edhe në aspektin e formës ai shënon thyerje me traditën. Gjuha e 

përditshmërisë, sintaksë e thjeshtë, mosprania e figurës, apo prania e pakët e saj janë 

elemente të poetikës së tij që e afrojnë gjuhën e poezisë me gjuhën e publicistikës.  

     Ai i largohet tendencës atdhetare-himnizuese, konfliktit të jashtëm, shkrimit 

historizues e mitizues për të themeluar një metodë të re, bazuar në ide që kanë në 

qendër njeriun në përballje me veten dhe fatin e tij si konflikt i brendshëm. Motivet 

humaniste e disa prej temave të poezisë së Migjenit (motivet e thella humane, tema e 

mjerimit, tema e prostitucionit) janë të ngjashme me ato të ekspresionistëve 

europianë. 

      Njeriu i ditës, realiteti i tij i hidhur dhe tjetërsimi i individit, tjetërsim fizik e 

moral, që rridhte prej varfërisë e mjerimit (fizik e moral), shfrytëzimit dhe mungesës 

së lirisë (si koncept social e filozofik) është në qendër të gjithë krijimtarisë së 

Migjenit. Individi i tij nuk është më heroi tradicional i kulturës sonë, mbartësi i 

vlerave dhe virtyteve aq të reklamuara në letërsinë tonë, heroi i etnicitetit dhe i lavdisë 

për të, përkundrazi është  njeriu i thjeshtë i përditshmërisë. 

 

      “Ai provoi me sukses të krijonte vlera poetike jo prej lavdisë, por prej rënies. 

Migjeni nuk maskoi, por demaskoi. …ndonëse çdo përcaktim terminologjik për 

karakterin e letërsisë së tij do të kishte një kufizim, arriti një shkallë të lartë të 

realizmit ekspresionist. Ai krijoi art të bukur prej një realiteti të shëmtuar, prej një 

përditshmërie banale.”14 

      

      Ekspresionizmi europian i prirë nga motive të thella humane; Futurizmi italian i 

periudhës së parë i cili vë në qendër të interesit tema të reja, veçanërisht sociale; ai i 

periudhës së dytë të ndikuar prej surrealizmit duke vënë në qendër të poetikës teknikat 

imazhiste, përdorimin e imazhit; futurizmi rus, me përfaqësim kryesor kubofuturistët 

të cilët e bazuan krijimin e konstrukteve poetike mbi logjikën e arteve hapësinore; 

                                                                                                                                                                      
në strukturën e prozave të Migjenit. Nga dëshmia e P. Papanastasit mësohet se Migjeni e njihte 

futurizmin e Marinettit. Siç shihet, për burimet e formimit të parapëlqimeve estetike të Migjenit nuk 

mund të formulohet një tezë e prerë. Poetikat moderniste ishin “frymë e kohës” dhe kishin pushtuar si 

perëndimin evropian (të cilin Migjeni e njihte nëpërmjet leximesh), ashtu dhe lindjen (Rusinë dhe 

Jugosllavinë), të cilat autori i njohu më nga afër gjatë studimeve të tij”. 
14�

 Shaban Sinani, Miti i idesë në vend të kultit të heroit, në Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të, 

(Qendra e Studimeve Albanologjike), Tiranë 2010. f. 88. 
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surrealizmi, me gjenezë në simbolizëm, që e sheh krijimtarinë artistike të përligjur 

veçse prej lirisë së plotë si rruga e njohjes së njeriut janë shkolla që me tipare të tyre 

janë të evidentueshme në poezinë e Migjenit.  

      Duke qenë rryma letrare moderniste që kanë lindur në të njëjtin moment,15 pa një 

kufi të qartë mes tyre, shpesh me pika takimi edhe në përzgjedhjet stilistikore,16 është 

e vështirë të përcaktohet niveli i ndikimit të njërës apo tjetrës shkollë në poetikën 

migjeniane. 

Kështu p.sh ai ka të përbashkët me futuristët adhurimin ndaj zhvillimeve industriale, 

frymën agresive, por edhe elemente që lidhen me formën e shprehjes artistike, siç 

është liria organizative e vargut, por ndryshe nga ata Migjeni nuk kalon në revoltën 

ekstreme.     

      Është folur për elemente dekadente të krepuskolarizmit (kemi përmendur më sipër 

mendimin e A. Pipës), për lidhjen me poetët e zhgënjyer jugosllavë “razoèarani” (E. 

Koliqit),17 nisur prej një fryme trishtimi, notave intime që janë të pranishme në vargje 

të disa poezive. 

      Janë këto elemente të poezisë së Migjenit që reflektojnë ndikime të shkollave të 

ndryshme moderne e avangadiste, por që nuk u përvijuan si parime estetike të qarta. 

Ndikimet e pjesshme, pikëtakimet në aspekte të ndryshme me këto shkolla, të cilat 

janë zhvilluar në mënyra të ndryshme në vendet ku u përhapën, shpesh të 

pakonsoliduara si shkolla të mirëfillta,18 e me gjenezë të përbashkët, me tipare jo të 

përvijuara qartë,19 ndërthurja e tyre brenda një vëllimi poetik është tregues i 

pamundësisë së vendosjes së poetikës migjeniane brenda kornizave të një estetike.  

                                                           
15�

 Blerina Suta, Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe, Onufri, Tiranë 2004, f.151: “Si rrymë 

letrare evropiane ekspresionizmi lindi në të njëjtin moment me krepuskolarizmin, futurizmin dhe 

imagizmin”. 

Shih edhe Valter Bini, La poetica del decadentismo, Firenze, Sansoni 1968, f. 165: “Në fakt futuristët 

dhe krepuskolarët nuk janë gjë tjetër veçse i njëjti moment shpirtëror i zhvilluar në dy mënyra 

psikologjikisht të ndryshme: nga njëra anë poetika e gjërave të vogla të përditshme, pra dorëzimi 

mosmbrojtja, nga ana tjetër poetika e dinamikes, e të dhunshmes, pranim prepotent i realitetit; 

predominim në të dyja rastet i psikologjisë më të zhveshur, përpjekje sentimentale dhe mesatarisht 

artistike”. 

16�
 Roberto Berardi, Dizionario dei termini della critica, zëri “espressionismo”, f. 91: “Ekspresionizmi 

do të çlirojë shprehjen nga çdo shtrëngim dhe pengesë e gjuhës artistike tradicionale dhe, në 

përgjithësi, nga çdo konvencion i traditës letrare [...] Ekspresionizmi është një nga format e shumta të 

dekadentizmit evropian. Në bazë të tij qëndrojnë subjektivizmi, individualizmi, irracionalizmi; 

zgjedhjet e tij stilistike janë analoge me ato të propozuara nga rryma të tjera dekadente”. 
17�

 Ernesto Koliqi, Evoluzione storica della lirica albanese, “Shêjzat/Le pleiadi”, Roma 1962, f. 12.  
18�

 Enciclopedia della letteratura Garzanti, Milano 2002, f. 241: zëri “crepuscolarismo”: “Në fakt 

krepusolarët nuk kanë krijuar kurrë një shkollë ose një lëvizje; amalgama e tyre rrodhi pikërisht nga 

vendndodhja postdanunciane e postpaskoliane si nga këndvështrimi historik, ashtu dhe nga ai stilistiko-

letrar”. 
19�

 Shih Blerina Suta, Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe, Onufri, Tiranë 2004, f. 117 e cila 

citon Paolo Chiarini-n, a cura di, “Introduzione”, Caos e geometria, Per un regesto delle poetiche 
espressioniste, Firenze, La nuova Italia 1964. 
Citoj: “ekspresionizmi qe një rrymë me tipare jo aq të përvijueshme, pasi ai mbeti «para së gjithash, një 

qëndrim psikologjik i përhapur gjerësisht në brezat e rinj intelektualë: qëndrim i revoltës kundër një 

tradite që nuk është vetëm kulturore, por edhe (madje në radhë të parë) etiko – civile, dhe që 

përmblidhet në “idealin negativ” – si të thuash të “mënyrës së jetës borgjeze”» 
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     Me synimin për të sjellë një mënyrë të re të të krijuarit poezi u shfaqën në fundin e 

kësaj periudhe poetët e rinj Dhimitër Shuteriqi, Arshi Pipa, etj. Këto synime ata i 

shprehin në vargje.  

      Shuteriqi e shfaq hapur pëlqimin ndaj simbolizmit francez. Disa prej poezive poeti 

do t‟ia kushtojë përfaqësuesve më të shquar të simbolizmit francez si, Baudelaire, 

Verlen, Rembo, të cilët poeti i njihte dhe i shpallte si udhëheqës shiprtërorë.  

Tipare të poezisë postromatike i shfaq edhe poezia e Arshi Pipës. Madje ajo më shumë 

se sa një poezi shqiptare është një poezi me tipare universale.  

     Te një pjesë e madhe e poetëve të periudhës së gjysmës së parë të shek. XX 

mbizotëron prirja për t‟u marrë më shumë me veten. Theksimi i unit shfaqet si thelbi i 

krijimtarisë poetike të këtyre autorëve. Vetëm në vitet ‟30 me shfaqjen e Migjenit 

kemi një fokusim në mënyrë krejt të re në aspektin shoqëror.  

     Shumë poetë të periudhës kanë synuar, dhe ia kanë arritur, të sjellin në letrat shqipe 

një mënyrë tjetër të të krijuarit poezi. Këto përpjekje kanë qënë më së shumti 

individuale dhe si të tilla nuk arritën të formësoheshin si drejtime apo shkolla të 

mirëfillta letrare. 

     Panorama e lirikës shqipe të gjysmës së parë të shek. XX është e larmishme dhe 

shpesh kontradiktore. Janë dy lëvizje me kahe të kundërta që veprojnë në këtë 

periudhë. Nga njëra anë kemi poetë që vijojnë t‟i mbeten “besnikë” frymës 

tradicionaliste, ndaj dhe romantizmi, është një linjë që depërton deri në vitet ‟30, dhe 

nga ana tjetër poetë si Lasgushi apo Migjeni e Gaspër Pali dëshmojnë prirjen drejt 

poetikave moderne europiane.   

     Ndërkohë që rryma e lëvizje të ndryshme letrare lëvroheshin e ndërthureshin duke 

mos u përvijuar qartazi e duke mos krijuar konturet e një shkolle letrare, kësaj epoke 

po i vinte fundi pikërisht në momentin kur po përjetonte zhvillime interesante e mjaft 

premtuese. Ishin shënuar hapa të rëndësishëm, autorë madhorë kishin çelur shtigje të 

panjohura, kishin hapur rrugë të reja, kishin hedhur themele të forta për të ngritur 

ngrehinën e një ndërtese të cilën ne vetëm mund ta imagjinojmë si mund të kishte 

qënë. Dhe vetëm kështu, në këtë mënyrë, nëpërmjet imagjinatës sonë të bazuar mbi 

dëshmitë letrare të kohës ne arrijmë ta krijojmë, ndoshta kurrë në mënyrë të plotë (e 

na mbetet që ta rikrijojmë herë pas herë nëpërmjet leximit) atë çka koha na e la 

përgjysëm. 
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KREU II 

 

 

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI POEZINË LIRIKE SHQIPE 

NË VITET ’20. 

 

 

 

2.1.  Lirika, gjinia përfaqësuese në letërsisë shqipe.  

 

 

       Në të gjitha përcaktimet që i  janë bërë poezisë lirike, që nga autorët e parë, 

Aristoteli, (POETIKA) deri në studimet e sotme, bosht i këtij lloji cilësohet 

ndjeshmëria e lartë. 

      “lirica genere poetico che, secondo la distinzione aristotelica, esprime in modo 

soggettivo i  sentimenti del poeta”.20   

 

Ndjeshmëria është tipari kryesor e i patjetërsueshëm i poezisë lirike. 

 

     “përgjithësisht poezija lyrike quhet ajo që shprehon ndjenja individuale, ndjenja 

subjektive të ç‟farëdo kategorije, gëzimi, për sh. hidhërimi etj. edhe me qënë se këto 

ndjenja lidhen edhe me përfytyrimet e elementare të tjera shpirtnore, prandaj në këtë 

farë poezije thelbi është kurdoherë ndjenja shpirtnore”.21 

 

 Krijimet e para të njeriut kanë lindur si nevojë e shprehjes së botës së brendëshme, të 

ndjesive dhe përjetimeve shpirtërore.   

    

    “Vjerrsha naturisht është më e vjetër se proza, për arësye se këjo është formuar 

edhe para se të jetë nevoja të shkruhet, ose të mburojë nga ndo një farë qytetrimi, se 

mjafton që është marrë e ka qarkulluar gojë më gojë, prandaj edhe quhet vjerrshë 

gojore...”22 

 

Jo vetëm që vjersha është më e hershme se proza, por edhe në vetë krijimet e para 

poetike shprehja e ndjenjave është tipar thelbësor i tyre. 

   

  “Ndërsà e sì trajta letërsije poezija asht ajo që lind ma vetvetiut, ma e 

përshtatëshme për ndjesit që vlojnë në shpirtin njerëzuer, e për këtë dokumentat 

                                                           
20�

  Enciclopedia della Letteratura,  zëri lirica,  le garzantine, f. 652.( “lirika zhanri poetik që, sipas 

dallimit aristotelian, shpreh në mënyrë subjective ndjenjat e poetit.”- përkthimi ynë) 
21�

Kristo Floqi, Një vështrim mbi poezinë, “Hylli i Dritës”, 1936, nr. 11, f. 603. 
22� Kristo Floqi, vep e cit., f. 603.  



25 

 

letrare ma të vjetër që na kanë ra në dorë nga dy qytetnimet vigane të së kaluemes – 

qytetnimi grek e romak – kanë shi (bash) trajtë poetike”.23  

       

    Duket se poezia lirike i ka rrënjët shumë më larg se këto dy qytetërime. Këtë vë në 

dukje Kristo Floqi kur thekson se: 

 

    “Kështu në kohët shumë të vjetra, për sh. në kohët e Kinezëve (1500 para Kr.) 

çfaqen disa vjersha (këngë) gjujtije, familiare e dashurije. Këto kanë qënë nga të 

parat vjersha lyrike (me gjithë që asokohet nuk njihej akoma emri i lyrës greke). Këto 

vjersha janë kënduar me zë, ose me ndihmën e do veglave muzikore. Shumë prej 

këtyre, tuke kaluar koha, kanë marrë një trajtë didaktike, ose një karakter tjetër”.24 
 

    

      Fillimet e letërsive autoriale, pavarësisht datimeve në letërsitë e kombeve apo 

popujve të ndryshëm, dëshmohen të jenë poetike. Ajo i ka rrënjët tek lirika popullore. 

 

   “Poezia lirike më e vjetër është ajo popullore me këngët e punës, të dasmave, të 

djepit, vajtimet, këngët rituale etj. Poezia lirike artistike i ka rrënjët te lirika 

popullore. Për një kohë të gjatë poezia lirike ruajti karakterin e një kënge që shprehte 

ndjenja kolektive, si p.sh. në himnet luftarake e qytetare të poetëve të vjetër grekë 

Tirteu e Simonidi. Edhe disa poetë modernë i kanë qëndruar besnikë këtij konceptimi 

të poezisë lirike”25 

     

     Letërsitë kombëtare në stadet e tyre të para janë shfaqur me krijime poetike, me 

shprehjen e përjetimeve e ndjesive shpirtërore.  

Të njëjtën gjë mund të themi edhe për letërsinë autoriale shqipe. Letërsia shqipe 

shfaqet si e tillë, si letërsi poetike. Kjo dëshmohet që në fillesat e letërsisë shqipe, në 

librin e parë shqip Meshari i Gjon Buzukut e bëhet përfaqësuese në autorët vijues në 

përpunimin e vargjeve liturgjike. (shih  Nasho Jorgaqi)26. 

      Në shekullin e nëntëmbëdhjetë letërsia shqipe e kultivuar konturohet si letërsi 

kombëtare në kuadrin e lëvizjes së Rilindjes Kombëtare. 

Gjatë kësaj periudhe letërsia shqipe prezantohet me vepra të rëndësishme të cilat i 

japin një bosht të dukshëm lirik. I referohemi veçanërisht  poemës liriko-epike 

“Milosao” botuar më 1836, nga arbëreshi Jeronim de Rada.  

       Në rrugën e vështirë prej disa dekadash të themelimit e të konturimit të letërsisë 

kombëtare shqiptare poetët luajnë rolin kryesor. Në krijimet e tyre përfaqësuese do të 

mbizotërojë fryma lirike. 

       Autorët e Rilindjes si, De Rada, Dara, Naim Frashëri, Ndre Mjeda, Fishta, Çajupi, 

Asdreni paraqiten me krijime me frymë lirike. 

                                                           
23�

  Jolanda Kodra, Vlera e poezisë në letërsi, revista kulturore “Njeriu”, nr. 6, 1942, f. 10. 
24�

  Kristo Floqi, vep e cit., f. 603. 
25�

 Ferdinant Leka, Fjalor i termave të letërsisë, INFBOTUES, Tiranë 2013, f. 232. 

26�
  Nasho Jorgaqi, Antologji e poezisë lirike shqipe midis Dy Luftërave, Uegen, Tiranë 2009, f. 12. 
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 “Është e njohur që letërsinë e romantizmit shqiptar e zotëroi poezia: lirika e poema 

romantike”.27  

      Edhe gjatë periudhës së 1914 – 1944, pavarësisht zhvillimeve të njohura në në 

fusha të ndryshme të letërsisë, poezia shënon arritje të mëtejshme, zhvillohet e 

pasurohet duke fituar vlera të reja dhe duke mbetur gjinia mbizotëruese. 

 

   “Letërsia e krijuar nga kjo shtresë e vogël intelektualësh të arsimuar në gjuhën dhe 

kulturën e tyre, u shpreh përsëri kryesisht në poezi, ndonëse u shfaqën pothuaj të 

gjitha gjinitë letrare”. 28  

 

“…vetë shkrimtarët, duke vazhduar ta gjejnë e ta shprehin veten kryesisht në 

lirikë…”.29 

       

     Në gjininë e lirikës shfaqen tiparet e një letërsie moderne (modernizmi i parë si 

frymë apo ndjeshmëri) 30, që shenjojnë kalimin në një periudhë tjetër, jo vetëm për 

poezinë lirike, jo vetëm për poezinë në përgjithësi por edhe për letërsinë shqipe. 

Karakteristikat strukturore të lirikës ndryshojnë  edhe si rezultat i zhvillimeve të 

brendëshme letrare, por edhe si rezultat i marrëdhënieve me kontekstet jashtëletrare. 

       Nis kështu një periudhë letrare që pason Rilindjen, e cila, edhe pse me një shtrirje 

kohore relativisht të shkurtër, (që përfshin tri dekada, 1914 – 1944), çon më tej vlerat 

dhe arritjet e lirikës së traditës romantike e pasurohet me tipare e prurje të reja letrare.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27�

 Sabri Hamiti, Letërsia Moderne Shqiptare, alb-ass, f. 14. 
28�

  Robert Elsie, Letërsia shqipe, Një histori e shkurtër, Skanderbeg books, Tiranë 2006, f. 95. 
29�

 Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, Tiranë, Dituria 2004, f. 23. 
30�

 Agron Tufa, Një vështrim mbi zhvillimet moderniste e avanguardiste të shek. XX, në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë shqiptare (Aktet e Seminarit Shkencor), Tiranë 2004, f. 224: “modernizmi në 

konceptin tonë duhet kundruar më sakt si frymë apo ndjeshmëri (...) sesa nocion i kodifikuar me 

përkufizime”  
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2.2. Tradita studimore 

 

 

 

       Në lidhje me problematikën që shtrohet në këtë punim nuk kanë munguar 

mendimet dhe tezat e trajtuara nga studiues të letërsisë shqipe. Është krijuar një traditë 

studimore e cila shtron para nesh detyrën e vështrimit me kujdes të zhvillimit të saj, të 

problematikave që ngre e të përfundimeve që nxjerr. 

Do të bëjmë një paraqitje të përmbledhur të ideve e tezave që lidhen me çështjen e 

letërsisë së gjysmës së parë të shek. XX, të quajtur ndryshe letërsia e Pavarësisë, 

letërsia midis Dy Luftrave Botërore ose letërsia Moderne. 

Ka mendime të ndryshme në lidhje me ndarjen e letërsisë shqipe në periudha e më tej 

të periudhave në faza apo etapa.  

      Çabej i pari bën një ndarje të letërsisë shqipe në dy periudha. Në një shkrim 

kushtuar poezisë së Lasgush Poradecit31 dallon dy të tilla: periudha e parë ka në thelb 

idenë kombëtare dhe periudha e dytë ku ideja kombëtare i lë udhën idesë njerëzore.   

 Fishtën e vendos midis këtyre dy periudhave dhe, fillimet e periudhës së re, për të 

cilën i pari jep përkufizimin Letërsi moderne shqiptare, i sheh në veprat e Asdrenit e 

në vijim në vjershat e Lasgush Poradecit. 

 

      “Po të marim në dorë veprat e Asdrenit, do të shohim të çfaqur atje fillimet e 

kësaj periudhe të dytë, e cila mund të quhet periudha moderne e poesisë shqiptare, 

dhe gjen vazhdimin e saj në vjershat e Lasgush Poradecit.”32 

      

     Në të njëjtën linjë është edhe mëndimi i Sabri Hamitit i cili ashtu si Çabej thekson 

kriterin ideor në dallimin mes dy periudhave. Në veprën Letërsia moderne shqiptare33 

do të cilësojë si të tillë, letërsi moderne, pikërisht letërsinë e katër dhjetëvjeçarëve të 

parë të shek. XX.  

  

     Pra, me mbarimin e shek. XIX përmbyllet letërsia e Naimit dhe një periudhë e 

letërsisë shqiptare. Këtu është një prerje ndërmjet letërsisë së Naimit (romantike) dhe 

letërsisë që nis me brezin e 1900-shit, ku hyjnë Konica, Fishta, Çajupi, Asdreni, Noli 

e M. Frashëri me një letërsi joromantike. Të parën e karakterizon ideja kombëtare, 

kurse të dytën ideja shoqërore, apo ideja njerëzore. Kjo e dyta është periudha e 

letërsisë modern shqiptare, që do të zotërojë ngadalë katër dhjetëvjeçarët e parë të 

shek. XX.34 

     

    Mendimet për fillesat e periudhës së re që pason Rilindjen janë të ndryshme, siç 

janë edhe mendimet për fazat apo etapat e saj.  

                                                           
31�

 Eqerem Çabej, Mbi poesin‟e Lasgush Poradecit, në “Gazeta e Re”, 22 shkurt 1929, f. 3. 
32�

 Po ai, po aty. 
33�

 Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqiptare, Tiranë, ALB-ASS, 2001.  
34�

 Po ai, po aty, f. 12. 
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      Kolë Ashta, në një artikull kushtuar poezisë së Mjedës, jep një ndarje të prodhimit 

letrar në tri periudha, dhe me termin “letërsija e re” shënon periudhën e tretë ku 

përfshin letërsinë e krijuar nga shkrimtarët e lindur në shekullin XX të cilët shkruajnë 

pas vitit 1912.35 

   Edhe në  Historinë e letërsisë shqiptare, botim i Akademisë së Shkencave kjo 

periudhë segmentohet në kufijtë e viteve 1912-1939. 

      

    “Në periudhën e viteve 1912-1939, letërsia shqiptare hyri në një fazë të re të 

zhvillimit të saj, duke u nisur prej traditave të pasura të krijuara gjatë Rilindjes. [ . . .] 

Një numër i mirë poetësh e prozatorësh dhanë një ndihmesë të çmuar në krijimin e 

atmosferës së re letrare.”36 

      

    Më herët në Historinë e Letërsisë Shqipe37, vëllimi II, ku përfshihet Letërsia Shqipe 

e Rilindjes Kombëtare klasifikohen në një seksion të veçantë poetë e shkrimtarë të 

fundit të shek. XIX dhe fillimit të shek. XX, siç janë Mjeda, Çajupi dhe Asdreni, por 

duke i cilësuar ata si poetë rilindas. 

      Nisur prej botimit të parë dhe tematikës së veprave të tij, cilësuar si e njëjtë me të 

rilindësve, Mjeda vendoset në “ndarjen e madhe të letërsisë shqipe të Rilindjes.”38 

Edhe Çajupi39 e Asdreni40 trajtohen si poetë të Rilindjes, por Asdreni shihet si autor 

me rëndësi në atë që në këtë botim cilësohet si letërsi e re shqipe. 

       Ibrahim Rugova për t‟i veçuar poetët ku shfaqen tipare dalluese, poetë si Çajupi, 

Mjeda, Asdreni, Noli e të tjerë përdor termin pasrilindës. 

       

      Kështu ngjet edhe me poezinë e Rilindjes, të cilën, duke qenë më afër saj 

shpirtërisht, poetikisht dhe intelektualisht e vijojnë dhe e ndryshojnë, respektivisht e 

plotësojnë, pasrilindësit (e propozoj këtë përkufizim) siç janë: Çajupi, Mjeda, Asdreni, 

Noli e poetë të tjerë, të cilët pos atyre të Rilindjes sjellin edhe elemente të reja të 

rrymave të ndryshme, të kohës apo të mëparshme, që nuk i inkuadruan rilindësit, . . . ( 

. . . ) Kështu, poezia e Rilindjes përmes pasrilindësve fillon të transformohet te poetët 

e parë modernë, në një pjesë të poezisë së Asdrenit, përmes poezisë së Lasgush 

Poradecit, si dhe përmes poezisë së Migjenit, ku pëson një transformim esencial me 

kuptimin e ri të qenies shoqërore, e jo vetëm kombëtare, të vështruar përmes 

                                                           
35�

 Kolë Ashta, “I tretuni” i Ndre Mjedës, “Shkëndija” 1943, nr. 3, f. 26. 

36�
 Historia e letërsisë shqiptare, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Tiranë 1983, f. 48. 

37�
 Historia e Letërsisë Shqipe II, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 

Tiranë 1959. 

38�
 Po aty, f. 393. 

39�
 Po aty, fq. 431. 

40�
 Po aty, fq. 481. 
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subjektivitetit poetik e që me këtë dhe me revoltën për shkatërrim krijon idenë e 

barazisë sociale.41                                                                                                                                   

     

    Duket se vështirësia qëndron pikërisht te pozicionimi ndaj atyre poetëve në 

krijimtarinë e të cilëve fillojnë të shfaqen tiparet e një poezie të re. Nëse I. Rugova 

propozon një term të ri për poetë të tillë (pasrilindës- shënimi ynë), R. Elsie e cilëson 

krijimtarinë e tyre si ura lidhëse e dy periudhave. 

     Në veprën Letërsia shqipe (Një histori e shkurtër)42  periudhën e pavarësisë e sheh 

në dy faza zhvillimi. Çajupin, Mjedën dhe Asdrenin i sheh si poetë të periudhës 

kalimtare ndërsa si shkrimtarë modernë cilëson Lasgush Poradecin dhe Migjenin. 

      

   “Në periudhën e pavarësisë dolën tre poetë krijimtaria e të cilëve pasqyronte 

fuqishëm vazhdimësinë e kulturës së Rilindjes. Këta ishin Andon Zako Çajupi në 

Egjipt, Ndre Mjeda në Shkodër dhe Asdreni në Rumani.”43 

      

    Krijimtarinë e Çajupit dhe Mjedës e konsideron si urë lidhëse mes dy periudhave, 

të Rilindjes dhe asaj të Pavarësisë, dhe veçon Asdrenin si pararendës të modernizmit, 

me përmbledhjen e fundit të tij “Psallme murgu” (1930). 

     

    “Së bashku me dy vëllime të mrekullueshme nga Lasgush Poradeci (1899-1987), 

botuar në Rumani më 1933 dhe 1937, dhe vëllimi i vogël “Vargjet e lira”, 1936, nga  i 

riu Migjeni (1911 – 1938), “Psallme murgu” shënon gjithashtu një pikë kthese në 

letërsinë shqipe. Modernizmi tashmë kishte filluar të dukej në horizont.”44 

     

     Sipas Elsie vitet tridhjetë shënojnë për kulturën shqiptare një etapë të re.  

 

      “ me ardhjen e viteve tridhjetë kultura shqiptare kishte hyrë në një etapë të re. 

Vërshimi i ideve të reja nga jashtë dhe niveli më i lartë i shkollimit ndër intelektualët, 

i hapi portat kanat drejt përparimit kulturor. Për një dhjetëvjeçar, letërsia dhe kultura 

shqiptare lulëzuan si kurrë ndonjëherë…”45 

       

       Një mendim i tillë është mbizotërues në pothuaj gjithë kritikën shqipe, duke e 

veçuar letërsinë e viteve ‟30. Por nëse ajo shihet përgjithësisht si etapa apo faza 

kryesore e periudhës (pavarësisht emërtimeve të përdorura: letërsia e Pavarësisë, 

                                                           
41�

 Ibrahim Rugova, Poezia e Rilindjes dhe poezia bashkëkohëse, në Studime dhe kritikë letrare (Nga 

autorë shqiptare të Kosovës. Maqedonisë e Malit të Zi), Tiranë 1983, fq. 73. Marrë nga libri Kah  

teoria, Prishtinë 1978. 
42�

 Robert Elsie, Letërsia shqipe, një histori e shkurtër, Skanderbeg books, Tiranë 2006. 
43�

 Po ai, po aty, f. 95. 
44�

 Po ai, po aty, f. 104. 
45�

 Po ai, po aty, f. 159.

Shih po nga Robert Elsie në Histori e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Tiranë-Pejë 1997, f. 366. 

“...jeta intelektuale në mesin e viteve tridhjetë dhe fillimin e viteve dyzet, kishte arritur maja të papara, 

një zenit në kulturën e shkruar shqiptare. Një letërsi moderne ishte krijuar në Shqipëri...” 
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letërsia moderne, letërsia e midis dy Luftërave, letërsia e gjysmës së parë të shek. 

XX.), nuk mungojnë edhe tezat që e shohin si etapë të parë të një periudhe të re, 

Realizmit social. 

 I referohemi këtu mendimit të Rexhep Qoses . Në artikullin kushtuar lirikës shqipe i 

sheh vitet ndërmjet dy luftërave botërore si periudha ku kjo gjini arrin kulmin e 

zhvillimit. Fillimet e kësaj periudhe sipas tij përkojnë me botimin e përmbledhjes së 

dytë të Asdrenit Ëndrra e lotë dhe vijon deri në prag të çlirimit. 

  

      Kjo periudhë e re e lirikës shqipe fillon me përmbledhjen e dytë të vjershave të 

Asdrenit Ëndra e lotë dhe, me një degë të vetën, zgjat gjer në prak të çlirimit,...”46 

Vitet ‟30 i sheh si pikën e ndërprerjes së kësaj faze. “Vija që kishte filluar të ndiqte 

lirika shqipe përmes shprehjes së tij (Lasgush Poradecit – shënimi ynë) dhe të 

Asdrenit zgjat fare shkurt – ndërpritet diku rreth viteve tridhjetë – prandaj është e 

kuptueshme pse tendencat e tyre kreative gjuhësore nuk vazhdojnë të zhvillohen tutje 

sa duhet.47 

    

      Ndërsa në studimin Shkrimtarë dhe periudha ky studiues i sheh vitet ‟30 si fillimi 

i një etape të re në letërsinë shqipe të inkuadruar në një periudhë të cilën e quan 

Realizëm social.  

 

      Studiuesit e letërsisë shqipe e veçojnë si një tërësi letërsinë e viteve tridhjetë, 

domethënë letërsinë me të cilën fillon realizmi social, kurse letërsinë e pasluftës, deri 

në ditët tona, e shikojnë si një periudhë, në të cilën dallojnë kryesisht dy apo tri etapa, 

(...). Po, në këtë mes realizmi social në prag të luftës është inkuadruar në tërësinë e 

realizmit të pasluftës, që si i tillë zgjat deri afër viteve gjashtëdhjetë dhe mund të 

konsiderohet si etapë e tij e parë.48 

  

                                                           
46�

 Rexhep Qosja, Lirika shqipe, në “Jehona”, Shkup 1970, Nr. 6, f. 3. 
47�

 Po aty, f. 10. 
48�

 Rexhep Qosja, Shkrimtarë dhe periudha, Tiranë, 2005, f. 58. 

Po aty shih: “Po, si fillim i një periudhe të redo të merrej viti 1902, kur botohet vepra e çajupit Baba – 

Tomorri...” (f. 46)  

“Mund të pagëzohet, prandaj, si periudhë e një letërsie që shtrihet mes romantizmit, realizmit dhe 

simbolizmit, duke nënkuptuar me këtë togfjalësh edhe hapësirën, që shtrihet mes tyre, në të cilën 

shfaqen edhe elemente e prirje të shkollave dhe të rrymave të tjera letrare, si të parnasizmit, të 

neoklasicizmit dhe të ekspresionizmit. Deri ku shtrihet kjo periudhë në letërsinë shqipe? Pavarësisht 

pse deri në vitet e parë të Luftës së Dytë Botërore botohen vepra qoftë në poezi, qoftë në prozë, që 

përshkrohen prej prirjesh të ndryshme tematike stilistike, domethënë që janë tipike për periudhën e 

përshkruar, më përpara nisin të mbizotërojnë elementet e strukturës realiste sociale” (f. 53) 

“Në qoftë se gjatë luftës nuk do të kenë mundësi të krijojnë, menjëherë mbas çlirimit, bashkë me 

shumicën e shkrimtarëv të tjerë, që e kishin vazhduar shprehjen sinkretike të periudhës së përparme 

edhe në vitet e Revolucionit, do t‟i vazhdojnë prirjet e letërsisë së viteve tridhjetë, natyrisht, në kushte 

shoqërore të ndryshuara.(...) Megjithëse pjesa më e madhe e studiuesvetë saj e konsiderojnë 

Revolucionin kufi letrar, nuk është rastisje pse të gjithë theksojnë se rrënjët e letërsisë së pasluftës 

qëndrojnë në letërsinë e atyre viteve, që paralajmëron kthesën shoqërore. (...) Si përpara, ashtu edhe 

mbas luftës, vetëdija e tyre krijuese realizohet në relacionin Shoqëria – Gjendja sociale – Ideologjia. 

Duket qartë se është fjala për dy etapa të një periudhe letrare”. (f. 56-57) 
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  Jorgo Bulo, duke e vënë theksin te prania e notave realiste, shënon si pikënisje të 

shkëputjes prej poetikës romantike veprën e Çajupit.  

 

     “Me forcimin e shpirtit kritik të realizmit, letërsia shqiptare u çlirua nga patosi 

sentimental dhe nga ndikimi i poetikës së sentimentalizmit. Ky proces kishte nisur në 

fillimet e shekullit me veprën e Çajupit, që dilte nga tradita poetike e Naimit dhe e 

romantizmit për t‟u shkëputur prej tij dhe për të çelur shtigjet e realizmit…”49 

       

     Sipas këtij studiuesi ky proces konsolidohet drejt modernitetit në vitet 20-30. “Me 

veprën e Migjenit, me lirikën e viteve 20-30 të Asdrenit dhe me lirikën e L. Poradecit, 

letërsia shqiptare emancipohej nga trysnia e poetikës tradicionale dhe artikulonte 

shprehjen e saj moderne.”50 

 

      Në gjithë citimet e sipërpërmendura dy pohime dalin në pah:  

 

a-  pavarësisht termave të përdorur dhe kufijve kohorë letërsia e gjysmës së parë të 

shek. XX  shënon shkëputjen nga letërsia e rilindjes dhe lindjen e një periudhe të re. 

      

     Zhvillimet në vitet e para të shek XX shënojnë në letërsinë shqipe fillesat e 

shkëputjes prej traditës romantike. 

Kjo shkëputje prej traditës romantike vërehet tek përmbledhjet poetike. Poezia ishte 

gjinia më e lëvruar edhe në periudhën e Rilindjes. Ajo i hapi udhën periudhës së re që 

po dukej në horizont. Mjeda, Çajupi e Asdreni të vendosur në kapërcyell të dy 

periudhave, cilësohen si pararendës të modernitetit.  

 

b-  në vitet 30 letërsia përgjithësisht, dhe brenda saj lirika shënon një etapë të re, një 

letërsi që quhet moderne. 

 

      Përsa i përket ndarjes në etapa apo faza mbizotëron mendimi i ndarjes në dy të 

tilla. 

Shkëputja prej traditës romatike dhe shfaqja e tipareve moderne në lirikën shqipe 

realizohet përfundimisht në vitet ‟30. 

 

      Por nuk mungojnë edhe vështrime të tjera ku shmanget ndarja në faza apo etapa e 

periudhës, por vihet theksi te ndërthurja dhe bashkëjetesa e rrymave të ndryshme 

letrare.   

      Në studimin Hymje në lirikën shqiptare51 Ernest Koliqi eviton ndarjen në 

segmente kohore duke marrë si bazë koncepte formalë. Përcakton tri rryma letrare në 

periudhën në mes të viteve 1928-1944: Tradicionalja (Fishta, Mjeda, Çajupi, Skiroi, 

                                                           
49�

 Jorgo Bulo, Magjia dhe magjistarët e fjalës, Dituria, Tiranë 1998, f. 64. 
50�

 Po ai, po aty, f. 67. 
51�

 Ernest Koliqi, Hymje në lirikën shqiptare, Kritikë dhe estetikë, (Përgatitur nga Stefan Çapaliku), 

Apollonia, 1999, f. 40. 
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Prenushi etj.), Modernizmi i moderuem (Ndre Mjeda, Llazer Shantoja, Bernard Palaj, 

Lasgush Poradeci, Nexhat Hakiu, Vedat Kokona etj.) dhe Ekstremizmi revolucionar 

(Migjeni etj.).  

     Rrymën e parë e quan Tradicionalja dhe  përfshin poetë që lidhen fortë me 

poetikën romantike. Në rrymën e dytë, të quajtur Modernizmi i moderuem përfshihen 

poetë që i largohen traditës romantike dhe shfaqin tipare të lirikës moderne. Ndërsa në 

rrymën e tretë përmend Migjenin i cili shënon edhe në aspektin e rrymës letrare dhe 

në aspektin kohor një drejtim të ri, që Koliqi e quan ekstremizëm revolucionar. 

Edhe mendimi i Ali Xhikut shkon në të njëjtën linjë, veçse ai i zgjeron kufijtë e 

periudhës. 

       

   “[ . . .] letërsia shqipe e gjysmës së dytë të shekullit XX, më saktë letërsia e viteve 

1902 – 1944, po e ndjente edhe teorikisht nevojën e ndryshimit, nevojën e kapërcimit 

të romantizmit rilindës dhe të kredhjes nëpër të tjera ujëra, nëpër të tjera rryma.”52 

      

     Ky studiues i historisë së letërsisë së traditës i sheh si të papërshtatshëm konceptet 

epokë, periudhë apo brez dhe përdor konceptin rrymë si “më i përshtatshmi i 

mundshëm, sepse bashkon prirjet e përafërta të brendisë dhe të formacioneve stilistike 

(formale) të veprave të një grupi shkrimtarësh, që kanë jetuar e punuar afërsisht në të 

njëjtën kohë dhe kanë pasur, midis ndryshimeve, edhe mjaft qëndrime të ngjashme 

estetike.”53 

 

     Nëse në traditën tonë ka qenë mbizotërues vështrimi i krijimit letrar të gjysmës së 

parë të shek. XX në dy etapa, nuk mungojnë edhe teza të tjera.  

      Nasho Jorgaqi në Antologjinë e poezisë lirike shqipe përdor emërtimin Poezia 

lirike shqipe midis Dy Luftërave Botërore (1914-1944), dhe nisur prej karakterit 

antologjik të veprës bën një ndarje kohore, përkatësisht në tre breza poetësh.  

 Në lirikën e viteve ‟20 përmend si përfaqësues poetë të “ brezit të vjetër, si GJ. 

Fishta, N. Mjeda, Asdreni etj.,brezi i dytë fundi i viteve ‟20, fillimi i viteve ‟30 me 

Poradecin, A. Asllanin, E. Koliqin etj., dhe plejadën e brezit të viteve ‟30 me 

përfaqësuesin më të shquar, Migjenin i cili falë talentit të madh dhe artit novator u bë 

dhe prijësi i brezit të tij.”54 

      Periodizimi i letërsisë shqipe aktualisht është një nga çështjet më të diskutuara. 

Vetë procesi i periodizimit të çdo letërsie ka problematikat dhe dinamikat të cilat i 

njohin më së miri historianët e letërsisë, problematika që rriten po të kemi parasysh që 

proceset letrare nuk janë të kanonizuara në mënyrë strikte.  

Edhe ideja e Ali Xhikut në këtë problematikë konsiston.55 
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 Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, A. Sh. Sh., Dituria, Tiranë 2004, f. 32. 
53�

 Po aty, f. 12-13. 
54�

 Nasho Jorgaqi, Antologji e poezisë lirike shqipe midis Dy Luftërave (1914-1944), Uegen, Tiranë 

2009, f. 16-23. 
55�

 Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, A. Sh. Sh., Dituria, Tiranë 2004, f. 32. “Në historinë e 

letërsisë vazhdimësitë shoqërohen thuajse gjithmonë prej dukurish, që thyejnë çdo “logjikë” të 
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      Në disa raste, siç paraqitet edhe rasti i letërsisë së gjysmës së parë të shek. XX, 

procesi letrar paraqitet tepër i komplikuar e me zhvillime kapriçoze. 

 

   “Ka periudha të gjata letrare (për shembull, letërsia midis dy luftërave, e 

karakterizuar me terma të tjerë, (...) , në të cilat letërsia, me shtrirjen dhe larminë e 

strukturave letrare, shfaqet si një tërësi komplekse.”56 

      

    Nuk do të ndalemi tek çështjet e periodizimit të letërsisë shqipe, veç do të 

fokusohemi tek një nga periudhat më komplekse të saj, siç është periudha që pason 

Rilindjen për të cilën janë shprehur qëndrime të ndryshme në lidhje me emërtimin apo 

edhe me ndarjen në etapa apo faza siç e tregojnë edhe citimet e shkëputura më sipër.  

      Një nga emërtimet e përdorura që i referohet pak a shumë zhvillimeve të letërsisë 

së kësaj periudhë është emërtimi Letërsia e Pavarësisë (tërësisht joletrar) ku spikat 

përcaktimi i kufijve prej kriterit kohor, historik (1912 – 1939). Nga ana tjetër kemi 

emërtimin Letërsia e midis Dy Luftërave Botërore (1914 – 1944), sërish një përcaktim 

prej kriterit historik. Në të dy këto emërtime përjashtohen kritere letrare, estetike.   

      Emërtim tjetër që i referohet kësaj periudhe është edhe Letërsia Moderne Shqipe, 

hedhur prej Çabejt e më vonë prej Sabri Hamitit i cili i referohet katër dhjetëvjeçarëve 

të parë të shek. XX. Në këtë emërtim të tretë duket se kriteret janë të bazuara nga 

zhvillimet e brendëshme të sistemit letrar, duke përcaktuar se termi moderne përdoret 

tashmë me kuptimin tejkohor. 

      Në varësi të emërtimit realizohet edhe përcaktimi i kufijve kohorë (edhe pse në 

mënyrë konvencionale), pasi në rastin e dy emërtimeve të para kufijtë e periudhës 

letrare përcaktohen nga ngjarje historike. Në rastin e termit të tretë, duke u nisur nga 

përcaktimi i Sabri Hamitit Letërsia moderne shqiptare përfshin katër dhjetëvjeçarët e 

parë të shek XX.  

     Ne do të përdorim në vijim emërtimin Letërsia e gjysmës së parë të shek. XX duke 

e pranuar këtë periudhë si një entitet të njohur, si një formacion letrar pak a shumë 

homogjen që u zhvillua në segmentin kohor 1914-1944, do të përpiqemi të përvijojmë 

një studim të zhvillimit të gjinisë së lirikës gjatë kësaj periudhe.  

(Duke pranuar që edhe ky emërtim është i diskutueshëm e zgjedhim për të shmangur 

përcaktimin e kufijve prej ngjarjeve historike, si në rastin e emërtimeve Letërsia e 

Pavarësisë, Letërsia e midis Dy Lyftërave Botërore. 57 

                                                                                                                                                                      
zëvendësimit të natyrshëm, prej dukurish që, ose kthehen pas te praktika, të cilat deri atëherë dukeshin 

sikur e kishin jetuar kohën e tyre, ose venë tepër përpara duke mohuar krejtësisht pririjet më të 

përhapura të kohës...” 
56�

 Floresha Dado, Periodizimi, në Sfida teorike të historiografisë letrare, Bota shqiptare, Tiranë 2011, 

f.210. 
57�

 Shih mendimin e Rexhep Qoses në Shkrimtarë dhe periudha, vep e cit, f. 31.

“... është e kuptueshme pse studiuesi i saj (Rilindjes Kombëtare – shënimi ynë) do të gjendet në 

situatën që të mos dijë se si ta pagëzojë një periudhë të caktuar, çfarë është, fjala vjen, periudha e 

letërsisë ndërmjet dy luftërash botërore.” 
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    E përjashtojmë edhe emërtimin e Sabri Hamitit, Letërsia Moderne që në 

këndvështrimin e këtij autori përfshin katër dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX sepse 

mendojmë se në kuadrin e lirikës moderniteti fillon të shfaqet në dhjetëvjeçarin e dytë 

dhe bëhet i dukshëm në dy dhjetëvjeçarët në vijim, jo si lëvizje letrare por nëpërmjet 

prirjeve dhe dukurive të reja, moderne.)  

     Më sipër janë shkëputur mendime që lidhen përgjithësisht me këtë periudhë dhe 

ndarjen në etapa sipas zhvillimeve të procesit letrar, e në mënyrë të veçantë me 

zhvillimet që njohu lirika brenda sistemit letrar shqiptar.  

     Përgjithësisht tradita studimore ka përvijuar një ndarje të letërsisë, përkatësisht 

lirikës së zhvilluar nga fillimi i shekullit XX deri në Luftën e Dyrë Botërore në dy 

etapa, apo faza. Faza e parë që nis prej fillimit të shek XX  deri në vitet ‟30, dhe faza 

e dytë nga vitet ‟30 deri në mbarimin e Luftës së Dytë Botërore. Faza e parë shihet më 

së shumti si fazë kalimtare ku ndikimi i taditës romantike është ende i fuqishëm. Nuk 

ka një kufi të përvijuar qartë se ku fillon kjo fazë por më së shumti studiuesit shohin 

veprën e Asdrenit si prijëtare të saj. 

      Por ka edhe mendime të tjera që brenda kësaj periudhe evidentojnë tri breza 

(Nasho Jorgaqi), apo shmangin segmentimin dhe flasin për rryma që bashkëjetojnë 

(Ernest Koliqi, Ali Xhiku).  

      Duke u nisur nga tiparet që dëshmon lirika e kësaj periudhe mendojmë se 

zhvillimi i saj shënon një shkallëzim në segmente kohore të cilat bëhen të dallueshme 

në sajë të prirjeve të përafërta që vërehen në brendinë dhe formacionet stilistike të 

veprave të grupeve të shkrimtarëve përfaqësues. 

    Objekt i studimit tonë në vijim do të jenë ky shkallëzim në tri segmente që 

përfaqësohen nga tri breza letrar.  

 

Brezi letrar i viteve ’20: lirika e viteve 1914-1924, me poetë që erdhën nga rilindja. 

 

Brezi letrar i viteve ’20 – ’30: lirika e viteve 1925-1936, poetë të rinj në krijimtarinë 

e të cilëve shfaqen tipare të disa drejtimeve moderne. 

 

Brezi letrar i viteve ’30-’40: lirika e viteve 1937-1944, në kuadrin e këtij brezi mund 

të flasim për autorë dhe vepra ku shfaqen elementë të poetikave avanguardiste.   

      

     Duhet të sqarojmë së një ndarje e tillë (me këta kufij kohorë) nuk shënon kufij të 

prerë midis brezave, por më së tepërmi një ndarje konvencionale për të realizuar një 

hetim të tipareve e veçorive të lirikës që konsolidohen brenda secilit segment kohor 

duke u shfaqur si dominante. 
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2.3.  Lirika e gjysmës së parë të shek. XX: midis traditës dhe modernizmit 

 

       

 

    Kalimi në shekullin e XX shoqërohet me risi në fushën e letërsisë. Mbaron epoka e 

Naimit dhe në skenën letrare prezantohen figura të reja. Kjo shënon përfundimin e 

periudhës së Rilindjes Kombëtare si letërsi romantike, dhe fillimin e një periudhe të 

re, përfaqësuar me emra të tillë si: Fishta, Mjeda, Asdreni (të ardhur prej traditës 

romantike), Noli, Konica,  Poradeci, Migjeni etj., e cila do të zotërojë katër 

dhjetëvjeçarët e parë të shekullit. 

      Përfundimin e letërsisë së Rilindjes si letërsi romantike ku mbizotëroi ideja 

kombëtare dhe fillimin e një periudhe të re me në thelb idenë shoqërore e ka 

evidentuar që në krye të herës Çabej, veçse ky proces nuk pasqyrohet si një shndërrim 

i menjëhershëm. Nuk kemi një prerje58 të qartë midis dy periudhave.           

       Më shumë se me një prerje kemi të bëjmë me një proces zëvendësimi ku 

asimilimi i tipareve të reja dhe përmbysja e atyre tradicionale, e pjesshme dhe jo e 

menjëhershme, vjen si nga trysnia e forcave të jashtme, joletrare por historike dhe nga 

brendia e sistemit letrar shqiptar, ndikuar në strukturën dhe formën e vet nga rrethanat 

historike dhe shoqërore.  

       Ky proces, si rrjedhojë më së tepërmi e kushteve historike, deri në prag të 1900-

ës  kishte ecur me hapa të ngadaltë duke reflektuar një diferencë kohore të 

konsiderueshme me tiparet dhe zhvillimet në letërsinë Europiane. Ndërsa letërsia 

shqipe e gjysmës së parë të shek. XX e ngushton dukshëm këtë diferencë kohore. E 

megjithatë në këtë ecje me ritme më të shpejta në këtë periudhë nuk do të reflektojmë 

një thyerje të menjëhershme të traditës, një përmbysje të poetikave mbizotëruese 

përgjatë Rilindjes. Përkundrazi, procesi i zëvendësimit – nëse do të pranojmë të 

përdorim këtë koncept – do të njohë disa shkallë.  

      Kjo do të jetë më e dukshme në krijimtarinë poetike të kësaj periudhe ku një 

zëvendësim i tillë, shkallë-shkallë, na nxit që lirikën e lëvruar përgjatë këtij harku 

kohor ta shohim në tri valë zhvillimi të cilat shënojnë shkallët e përmbysjes së 

ngadaltë deri te shkëputja përfundimtare nga poetikat e Rilindjes.  

     Procesi letrar shqiptar në këtë periudhë, edhe pse në dukje shfaqet disi konfuz, 

paraqitet në një linjë zhvillimi të natyrshme me etapa që ndjekin njëra-tjetrën dhe me 
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 Shih: Sabri Hamiti, Letërsia Moderne Shqiptare, alb-ass, f. 12: “Këtu është një prerje ndërmjet 

letërsisë së Naimit (romantike) dhe letërsisë që nis me brezin e 1900-shit, ku hyjnë Konica, Fishta, 

Çajupi, Asdreni, Noli e M. Frashëri me një letërsi joromantike”. 
Shih edhe: Rexhep Qosja, Shkrimtarë dhe periudha, vep e cit. f. 45. “Kufij të caktuar, të prerë, se deri 

ku shtrihet një periudhë letrare nuk mund të vihen për arsyen e thjeshtë se brenda një rrjedhe zënë 

rrënjë elementet e rrjedhave të reja, se çdo rrjedhë përmban në vetvete, përpos elementeve që e ngrenë 

atë në sistem, edhe elementet që e tejkalojnë, domethënë e mohojnë gradualisht. Rrjedhat letrare, si as 

periudhat historike, nuk qëndrojnë njëra pas tjetrës, por gjithmonë i kanë rrënjët njëra në tjetrën dhe 

marrëdhëniet e tyre s‟janë statike, po dinamike, domethënë pohohen dhe mohohen: janë dialektike”. 
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ligjësi të cilat duhen parë lidhur ngushtë me gjithë historinë e letrave shqipe e më 

gjerë në kuadrin e një letërsie Ballkanike. Duke patur parasysh edhe historinë e 

letërsisë së vendeve të tjera mund të themi që mund të hiqen paralele me zhvillimet në 

procesin letrar shqiptar të gjysmës së parë të shek. XX. 

     Letërsia e Rilindjes Kombëtare në thelbin e vet ishte një letërsi romantike, e 

romantizmit të Europës Juglindore ku përfshihej natyrshëm. Në veprat e kësaj 

periudhe, pra edhe në poezinë lirike, mbizotëroi shprehja e idealeve kombëtare, malli 

dhe dashuria për atdheun, krenaria për të kaluarën e lavdishme dhe ëndrrat për një 

Shqipëri të pavarur. Ideja nacionale është thelbi i poezisë romantike.59 

      Letërsia e gjysmës së parë të shek. XX dhe lirika në veçanti do të ngrihej mbi 

kulturën e romantizmit duke mbartur prej saj disa tipare, duke i ndryshuar disa të tjerë 

e duke ardhur në fazën e fitimit të tipareve të reja. 

       

      Kështu ngjet edhe me poezinë e Rilindjes, të cilën, duke qenë më afër saj 

shpirtërisht, poetikisht dhe intelektualisht e vijojnë dhe e ndryshojnë, respektivisht e 

plotësojnë, pasrilindësit (e propozoj këtë përkufizim) siç janë: Çajupi, Mjeda, Asdreni, 

Noli e poetë të tjerë, të cilët pos atyre të Rilindjes sjellin edhe elemente të reja të 

rrymave të ndryshme, të kohës apo të mëparshme, që nuk i inkuadruan rilindësit, . . . ( 

. . . ) Kështu, poezia e Rilindjes përmes pasrilindësve fillon të transformohet te poetët 

e parë modernë, në një pjesë të poezisë së Asdrenit, përmes poezisë së Lasgush 

Poradecit, si dhe përmes poezisë së Migjenit, ku pëson një transformim esencial me 

kuptimin e ri të qenies shoqërore, e jo vetëm kombëtare, të vështruar përmes 

subjektivitetit poetik e që me këtë dhe me revoltën për shkatërrim krijon idenë e 

barazisë sociale.60 

       

     Kjo periudhë tejkalon Rilindjen dhe kulturën e Romatizmit, mbart prej tij disa 

tipare duke qenë se autorët e brezit të parë, veprat e të cilëve shfaqin ndryshimet që po 

ndodhnin në sistemin letrar, kishin ndërtuar shtyllat e Romantizmit, dhe nga ana tjetër 

sjell në letërsinë shqipe zhvillime moderne duke u prezantuar si periudhë me prirje e 

prurje interesante në fushën e letrave. 

       Gjatë periudhës së re ndikimi i kulturës së romantizmit tonë të Rilindjes do të jetë 

i dukshëm në poezinë lirike, më së shumti në krijimtarinë e poetëve të brezit të parë 

(krijimtari e viteve 1914-1924) e do të vijë duke u rrudhur e transformuar në 
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 Shih Eqerem Çabej,Romantizmi në Europë lindore e juglindore dhe në literaturën shqiptare, në 

“Jeta e Re”, nr. 4, 1998, f. 522. “ Po ç‟humbi këtu romantizmi në përmbajtje të brendshme poetike, e 

fitoi në efektin e tij në pikëpamje sociale-politike. Ideja nacionale, e cila atje ku, si në Itali, një popull 

rronte në robëri, arriti në një zhvillim të veçantë, në Europë lindore e juglindore u bë një nga cilësitë 

kryesore të çdo poezie romantike. (...) Nuk është çudi që në rrethana të këtilla interesat artistike-

estetike nuk e zënë te poeti vendin e parë, sepse këtë e pushton veprimtaria e përjashtme.” 
60�

 Ibrahim Rugova, Poezia e Rilindjes dhe poezia bashkëkohëse,  në Studime dhe kritikë letrare (Nga 

autorë shqiptare të Kosovës. Maqedonisë e Malit të Zi), Tiranë 1983, f. 73. Marrë nga libri Kah  teoria, 

Prishtinë 1978.
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krijimtarinë e autorëve të brezit të dytë (1925-1936) dhe shkëputet prej këtij ndikimi 

në krijimtarinë e autorëve të brezit të tretë (1937-1944). 

       Nëse Letërsia e Rilindjes shënon kalimin nga letërsia me brendi fetare e karakter 

didaktik, në letërsinë e mirëfilltë artistike, letërsia e gjysmës së dytë të shek. XX 

kthen vëmëndjen nga vetë letërsia si strukturë, si ligjërim autonom i cili i shmanget 

frymës himnizuese të Rilindjes, parimi ideotematik zëvendësohet me parimin estetik, 

krijon një model krejt të kundërt, modelin kritik, shfaqet individualiteti i stileve dhe i 

ligjërimeve.        

    Letërsia e kësaj periudhe, nëpërmjet tipareve të reja, moderne, që formohen e 

forcohen hap pas hapi, realizon fillimisht dallimin dhe gradualisht shkëputjen nga 

periudha e Rilindjes. 

     

   “Në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX modernia e humb kuptimin tejkohor 

dhe lidhet me një koncept të caktuar krijues. Ajo shenjon konceptet krijuese të fillimit 

të shek. XX, duke patur si karakteristikë të parë letrare theksimin e individualitetit 

krijues, të subjektivitetit në shkrimin letrar dhe shfaqjen e një ndjeshmërie të re”. 61  

       

     Në letërsinë e shek.XX shtrohet kërkesa e krijimit të një letërsie si vlerë më vete, si 

sistem i pavarur që si funksion kryesor ka atë estetik. 

      Kritika shqiptare i është kthyer dhe rikthyer disa herë zhvillimeve letrare të kësaj 

periudhe për të përcaktuar, në kuadrin e historishkrimit të letërsisë shqiptare, 

rëndësinë dhe vlerat e saj. Në studimet për këtë periudhë, për autorët e veprat 

përfaqësuese janë përdorur e vazhdojnë të përdoren terma letrarë si: letërsi moderne 

dhe avangardë letrare.62  
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  Sabri Hamiti, Letërsia Moderne Shqipe, alb-ass, f. 11 
62�

 Ferdinant Leka, Fjalor i termave të letërsisë, Tiranë, 2013: 

MODERNIZ/ËM, -MI (angl. modernism, fr. modernisme, it. modernisme).  Një term mjaft i 

përgjithshëm dhe i papërcaktuar mirëpër një lëvizje ose prirje që përpiqej të shkëputej nga tradita e 

ngulitur në të gjitha artet krijuese, sidomos në letërsi (poezi, dramë etj.), në pikturë, në muzikë dhe 

arkitekturë. Ka ushtruar një ndikim të gjerë në shkallëndërkombëtare sidomos gjatë gjysmës së parë të 

shek. të 20-të e më tej. Brenda kësaj lëvizjeje a prirjeje kulturore të përgjithshme kishte disa lëvizje me 

dallime të ndryshme si formalizmi, futurizmi, surrealizmi, praktikuesit e Teatrit të absurdes, 

avangarda etj. Përsa i takon letërsisë modernizmi përpiqet të largohet nga rregullat tradicionale dhe të 

vendosura gjatë kohës, duke bërë eksperimente të guximshme (edhe të tepruara) mbi formën dhe stilin, 

në mënyrë të veçantë dhe mbi gjuhën dhe përdorimin e saj. (f. 253-254) 

AVANGARD/Ë-A fr. avant-garde – pararojë (angl. avant-garde, it. Avanguàrdia). Ky term me 

prejardhje nga terminologjia ushtarake përdoret mjaft shpesh në historinë e artit dhe të letërsisë. 

Shënon një praktikë letrare që vihet në antitezë me shijen e rëndomtë dhe me ato mënyra komunikimi 

dhe modele shprehëse që vlerësohen brenda një tradite kulturore të caktuar. Ithtarët e letërsisë së 

avangardës përpiqen të sjellin risi të guximshme, pikëpamje të avancuara dhe revolucionare në letërsi 

dhe në arte. Në këtë aspekt ka qenë e lidhur edhe me rrymat politike me frymë revolucionare e deri 

anarkiste. Zanafilla e termit “avangardë” lidhet me emrin e poetit frëng Ch. Baudelaire (1821-1867) 

dhe poetët e brezit pas lëvizjeve revolucionare të vitit 1848. Në çerekun e fundit të shekullit të 19-të 

termi avangardë përdoret në lëmin e kulturës dhe politikës, duke mbizotëruar si term kulturor. Në vitet 

e para të shek. të 20-të një shembull tipik avangarde në letërsi janë futuristët. Janë quajtur si anëtarë të 

parë të avangardës poetë të tillë simbolistë të shekullit të 19-të si P. Verlaine, A. Rimbaud dhe S. 

Mallarmè;…” (f. 51-52)  
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Shpesh herë këta dy terma janë njëjtësuar me njëri–tjetrin dhe herë të tjera janë parë si 

nocione të ndryshme.  

      Gjysma e dytë e shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX në Europën Perëndimore 

njohu një numër të madh drejtimesh e rrymash letrare të quajtura herë moderniste e 

herë avangardiste63.  

       

      Kristaq Jorgo64  
evidenton katër tipare të lëvizjes së avangardës: 

    

      1.avangarda e percepton vetveten si pjesë e një kulture moderne të 

vetëndërgjegjshme, subjekt i një ndryshimi konstant socio-historik; 2.avangarda 

adopton një qëndrim kritik të hapur dhe përcakton distancën e vet ndaj vlerave 

dominante të kësaj kulture; 3.Çdo lëvizje avangardiste reflekton dëshirën e 

shkrimtarëve dhe artistëve që arti dhe artisti të mund të gjejnë ose të krijojnë një rol të 

ri në shoqëri dhe që të mundin tok me forca të tjera ekzistuese progresive a 

revolucionare ta transformojnë atë; 4. por , më e rëndësishmja, avangarda eksploron, 

përmes shkëputjes dhe inovacionit estetik mundësi për të krijuar forma të reja arti dhe 

gjuhe, të cilat do të formësojnë mënyra të reja të perceptimit, të shprehjes dhe 

veprimit…. 

      

     Nëse nisemi nga këto tipare të avangardës të shfaqura në letërsinë Europiane 

Perëndimore mund të themi se në letërsinë shqiptare të 1914-1944, në poetikat 

mbizotëruese dallojmë disa prej këtyre tipareve, por shfaqjet e tyre janë sporadike, 

shpesh individuale dhe të pakonsoliduara. 

      Këto tipare reflektohen në krijimtarinë e poetëve të periudhës, por këto shfaqje 

ose janë individuale, ose shfaqen brenda një grupi poetësh por edhe në këtë rast nuk 

janë të plota dhe nuk mund të flasim për unifikim të lëvizjes. Kemi të bëjmë me prirje 

moderniste dhe jo me lëvizje letrare të unifikuara moderniste e avangardiste, siç 

ndodhi në Europë.  

     Studiuesi i njohur i poezisë moderne Hugo Fridrih në librin Struktura e lirikës 

moderne thekson faktin e vështirësisë së studimit të lirikës Europiane të shekullit 20. 

Sipas tij në poezinë moderne zotërojnë:  
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 Osman Gashi, Dy skaje të prirjeve avangardiste: Lasgushi dhe Migjeni, në Fenomeni i 

avanguardës..., vep. e cit., f. 217: “ Në gjysmën e dytë të shekullit XIX dhe në fillimet e shekullit XX u 

shfaq në letërsitë e Evropës Perëndimore një numër i madh rrymash të këtilla letrare, të cilat herë 

quheshin avangardiste e herë moderniste, si: simbolizmi, parnasizmi, arti për art e më pas edhe 

Futurizmi, Ekspresionizmi, Dadaizmi e Surrealizmi.” 

Po aty shih: Agron Tufa, Një vështrim mbi zhvillimet moderniste e avanguardiste të shek. XX, në 

Fenomeni i avanguardës..., vep. e cit., f. 229: “Nuk duhet ta ngatërrojmë artin modernist me artin 

avangardist, anipse hera-herë kufiri ndërmjet tyre vështirë të dallohet. Arte tipike moderniste janë 

simbolizmi, ekspresionizmi dhe akmeizmi. Arte tipike avangardiste janë futurizmi, surrealizmi, 

dadaizmi.”  

64�
  Kristaq Jorgo, Avangarda si provokim për historishkrimin e letërsisë shqipe, në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë shqipe, Tiranë 2004, f. 26-27.  
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          ...çorientimi, jokoherenca, fragmentarizimi, depoetizimi i poezisë, dislokimi, 

mënyra astigmatike e shikimit, disonanca, dendësimi ekstrem i gjuhës, errësimi i 

shprehjes i bazuar në përmbajtjen dhe në mjetet stilistike, fjalët që tregojnë vetëdijën 

për formën:operim, laborator,algjebër, fabrikim, titujt e vjershave që nuk i përgjigjen 

përmbajtjes apo vjershat pa tituj; metafora që synon ndarjen, që braktis ngjashmërinë 

mes sendeve dhe figurës absolute; (...)  

    Në letërsinë moderne, na thonë studiues të saj, ngjet kështu koncentrimi i veçantë i 

së keqes; absolutizimi i imagjinatës; përshtrirje simbolike; përshtrirje e 

shumëkuptimësisë; largim nga lexuesi. Dhe, kështu, letërsia moderne, e cila i kthehet 

modernitetit tekniko-civilizues, na thonë studiues të saj, bëhet letërsi e ideve, e 

pamjeve dhe e ndjeshmërive të reja, që të gjitha të shprehura me teknikë krijuese 

krejtësisht të re, bëhet letërsi me fuqi të madhe shprehëse.65 

 

Disa prej këtyre tipareve të poezisë moderne i gjejmë në lirikën shqipe të gjysmës së 

parë të shek. XX. Prania e tyre është tregues i faktit se edhe letërsia shqipe ishte duke 

ecur në linjën e zhvillimeve të letërsisë europiane. 

      Përpos prirjeve moderniste që u shfaqën në letërsinë e kohës, dhe veçanërisht në 

poezinë lirike, ishte ende i ndjeshëm ndikimi i modelit të krijuar gjatë Rilindjes. 

 

     “Gjithsesi në sistemin letrar shqiptar mes dy Luftërave mbizotërojnë dy tendenca 

që ndjekin njëra-tjetrën në pikëpamje kronologjike. Tendenca e parë synon themelimin 

e modeleve kombëtare specifike çka lyp autokonservimin. […] Tendenca e dytë synon 

krijimin e modeleve të reja homologe me modele të letërsisë bashkohore Europiane, 

dhe intesifikimi i kontakteve letrare është një kusht për të”.66 

      

 

 Në kuadrin e këtyre zhvillimeve do të përcaktojmë disa karakteristika që shfaqen në 

lirikën shqipe të gjysmës së parë të shek. XX. 
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 Hugo Fridrih, Struktura e lirikës moderne: cituar nga Rexhep Qosja, Nocione magjepsëse, Gj Al, 

Seria e shkencave filologjjike, nr 34-35, 2004-2005, Prishtinë, 2006, f. 165-175.  
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 Kristaq Jorgo, Letërsia shqiptare midis dy Luftërave në kontekstin evropian,  në Seminari XVII 

ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Përmbledhje e ligjëratave, referimeve, 

kumtesave dhe e diskutimeve, Eurorilindja, Tiranë 1995, fq. 324. 
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- Krijimi i kultit të individit, egocentrizmi dhe homocentrizmi 

 

        

    Letërsia jonë e romantizmit, përfshirë brenda romantizmit të Europës lindore, ka 

dëshmuar mungesën e kultit të individit dhe një lidhje të dukshme me realitetin. Edhe 

pse nuk kemi të bëjmë me një poezi realiste, afiniteti i poetëve më problematikat e 

realitetit ka qenë një veçori dalluese e romantizmit tonë. 67 

     Në poezinë e lëvruar në gjysmën e parë të shek. XX, që në krijimtarinë e Asdrenit 

do të vërehet prirja kah shqetësimet personale, prirja për të theksuar unin. Në veprën e 

tretë të këtij autori mbizotërojnë temat personale, theksohet prirja për t‟u marrë më 

shumë me veten, fryma e subjektivitetit dhe largimi nga temat sociale. 

     Kjo prirje e quajtur egocentrizëm68, shfaqur që në fillesat e kësaj periudhe vjen 

duke u konsoliduar dhe duke u kthyer në një tipar specifik të saj. Autorë të tjerë të 

brezave vijues do ta kenë vokacion kryesor të poetikave të tyre theksimin e unit, 

trajtimin e motiveve e përjetimeve intime, personale.   

Poeti që e dëshmon si prirje të theksuar të krijimtarisë së tij këtë dukuri është Lasgush 

Poradeci.  

    Egocentrizmi i shfaqur në vitet ‟20 shënon një tipar të ri, modern në kuadrin e 

lirikës së gjysmës së parë të shek. XX , si një dukuri që iu kundërvu asaj që 

mbizotëronte në periudhën e romantizmit, alocentrizmit (prirja për të vënë në qendër 

të interesave të veta botën e jashtme). 

     Një dukuri tjetër që shfaqet në brezin e viteve ‟30 , krahas egocentrizmit që vijon 

të jetë i pranishëm edhe në shkrimtarë të këtij brezi, është homocentrizmi, prirja për të 

vendosur njeriun dhe shqetësimet e tij në qendër të interesave të shkrimtarit. 

Përfaqësues i kësaj prirje është Migjeni i cili si shqetësim kryesor të krijimtarisë së tij 

ka pikërisht fatin e njeriut në luftën e tij për mbijetesë. 

 

 

 

- Nga modeli himnizues në modelin kritik  

 

 

       Fryma kritike, që lidhej me vëzhgimin e realitetit, ishte shfaqur më herët në 

poezinë shqipe69, por tashmë po kthehej në faktor kryesor në poezinë lirike, dhe jo 

                                                           
67�

 Shih Eqerem Çabej, Romantizmi ..., art. i cit. f. 521. 
68�

 Kastriot Gjika, Egocentrizmi si tipar i modernitetit në letërsinë e „900-ës së parë, në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë shqiptare, Tiranë 2004, f. 94: “E kemi quajtur „egocentrizëm‟, duke pasur 

parasysh shfaqjen e saj më ekstreme. (...) Në fushë të letërsisë kjo situatë përkon me prirje të fortë për 

ta theksuar unin, për ta konceptuar veten si kërthizë të botës dhe vuajtjet e drithmat e shpirtit të vet 

poetik, si qendër ku intesifikohen dhe amplifikohen tërë vuajtjet dhe emocionet e kësaj bote.” 
69�

 Shih Eqerem Çabej, në Romantizmi në Europë... , art. i cit. f. 521: “Kështu kuptohet pse këtu 

mungon themeli filozofik i poezisë, i cili është një veçori e romantizmit perëndimor; pse mungon kulti i 

individit në kontrastin e tij me mjedisin; mungon pastaj largimi i poetit nga realiteti,...”
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vetëm. Letërsia shqipe ishte e tejmbushur me frymën himnizuese, e cila i shërbeu 

ideologjisë (kombëtare), por e cënoi letërsinë. Në kushtet e shfaqura duheshin krijuar 

e ndjekur modele të reja letrare me funksion parësor atë estetik.  

      Pavarësisht theksimit të kësaj fryme poezia lirike shqipe do ta vuajë ende 

ndikimin e modelit të romantizmit rilindas, veçanërisht në poetët e brezit të parë, që 

erdhën nga tradita romantike. Shkëputja prej traditës së rilindjes do të jetë një proces 

që do të shfaqet në krijimtarinë poetike të poetëve që erdhën nga tradita (brezi letrar i 

viteve ‟20) e do të reflektohet shkallë-shkallë në brezat e tjerë. Roli i poetëve të brezit 

të parë qëndron pikë së pari në ndërprerjen e tonit sentimental që mbizotëroi në 

poezinë e rilindjes. 

Vetëm në brezin e dytë, e më dukshëm në brezin e tretë modeli shkrimor himnizues do 

të shkoqet. Modeli kritik do të jetë një nyje e zhvillimeve letrare. 

 

 

 

- Shpërbërja e strukturës homogjene dhe shfaqja e strukturave heterogjene 

 

 

       Letërsia e romantizmit është letërsi me strukturë homogjene. Poezia e gjysmës së 

parë të shek. XX shfaqet me struktura heterogjene. Përvoja të ndryshme letrare, 

poetika të reja shfaqen e ndërthuren midis tyre gjatë këtij segmenti kohor. 

      Rrethanat e reja shoqërore, atmosfera intelektuale nxisin frymëzime të reja. 

Kthimi i vëmendjes te vetë letërsia si sistem, vetëdijësimi për t‟u fokusuar në 

problematikat e letërsisë  

çoi në krijimin e një estetike të re, në kërkimin e një shprehje të re artistike, 

përpunimin e gjuhës në nivele të tjera, krijimin e individualiteteve dhe modeleve të 

ndryshme, formimin e kodeve ligjërimore vetjake, shfaqjen e poetikave të reja, 

shpërbërjen e strukturës homogjene si karakteristika kryesore e romantizmit dhe 

shfaqjen e strukturave heterogjene në letërsinë shqipe. 

 

 

 

- Raporti me traditën 

 

 

       Disa prej autorëve që e kishin filluar krijimtarinë e tyre gjatë Rilindjes u 

prezantuan me sukses edhe në dekadat e para të shek. XX. Veprat e tyre dëshmojnë, 

nga njëra anë praninë e disa tipareve të reja, por nga ana tjetër dhe lidhjen e fortë me 

traditën e Rilindjes.  

       

        Në vitet e tridhjeta të shekullit XX letërsia shqipe është ndodhur në terrenin 

sizmik me dridhje e shpërthime të fuqishme. Kjo është periudhë që shquhet për 

pulsime krijuese të pandërprera dhe shumë frytdhënëse, periudhë që karakterizohet 
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nga absorbimi përvojave krijuese moderne Europiane, por edhe nga lidhjet e 

pakëputura me modelet krijuese të personaliteteve markante të letërsisë shqipe: të 

Jeronim de Radës, të Gavril Darës, të Zef Serembes, të Asdrenit, të Çajupit, para së 

gjithash të Naim Frashërit.70  

       

     Te poetët të cilët e nisën krijimtarinë poetike në dhjetëvjeçarin e fundit të Rilindjes 

kombëtare dhe vijuan të shkruajnë gjatë gjysmës së parë të shek. XX, në veprat me të 

cilat përfshihen në këtë të fundit, është e dukshme prirja për t‟iu larguar frymës 

romantike, tipareve themelore të romantizmit dhe evokimit të tipareve të shkollave e 

drejtimeve të ndryshme letrare, të afirmuara tashmë qartësisht në letërsitë europiane 

prej disa dekadash.  

Kjo prirje nuk shfaqet me të njëjtin intesitet e në të njëjtën mënyrë tek këta autorë. 

      Në poezinë e Mjedës kemi shfaqje të klasicizmit e neoklasicizmit në poemat 

klasiçiste Lissus dhe Scodra, prirje realiste në poezinë e Asdrenit dhe Nolit gjithashtu; 

Fishta me poezitë e shkruara pas 1914-ës mbetet brenda thelbit të vet romantik; 

ndikime e veçori të poetikave simboliste e parnasiste shfaqen qartazi në lirikën e 

Mjedës e Asdrenit por dhe të Fan Nolit.   

Nga ana tjetër mund të flasim edhe për një raport refuzues me traditën. Ky refuzim 

shfaqet që në brezin e parë (Asdreni), theksohet në brezin e dytë (L. Poradeci) dhe 

shfaqet me të gjitha dimensionet në brezin e tretë (Migjeni). 

      Karakteristika më e dukshme e kësaj periudhe, siç edhe është pranuar nga 

studiuesit e saj, është bashkëekzistenca e çuditshme dhe ndërthurja e modeleve, 

drejtimeve e prirjeve të ndryshme letrare siç janë: romantizmi, simbolizmi, klasicizmi 

apo edhe ndonjë tjetër të cilat nga pikëpamja estetiko-poetike krijojnë kundërshti mes 

tyre. 

Kjo bashkëekzistencë nuk është e pakuptueshme dhe e pashpjegueshme po të kemi 

parasysh rrugën e zhvillimit të letërsisë shqipe. 

 

        Gjendemi përpara një fenomeni që ndodh për herë të parë në letërsinë shqiptare, 

të paktën me këtë intesitet. Ky fenomen karakterizues dëshmon, nga njëra anë ruajtjen 

dhe vazhdimin e letërsisë më të mirë që u krijua gjatë Rilindjes Kombëtare dhe nga 

ana tjetër prirjen dinamizuese të sistemit letrar shqiptar, përpjekjen e tij për t‟u 

forcuar, vecanërisht duke zgjeruar repertorin, zgjerim që gjeneron opozicionin mes 

letërsisë qendrore dhe letërsisë periferike.71  

 

 

 

 

                                                           
70�

  Liman Matoshi, Migjeni- poet i veçantë,  në Fenomeni i avanguardës në letërsinë shqipe, Tiranë 

2004, f. 75. 

71�
  Eldon Gjika, Cikli filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit, Sh botuese “Naimi”, Tiranë 

2010, f. 19-20. 
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- Kompleksiteti i prirjeve letrare 

 

 

      Siç është theksuar nga të gjithë studiuesit jeta letrare gjatë kësaj periudhe (vitet 

‟20-‟30) shfaqet tejet e pasur, e larmishme por edhe me një përzierje elementësh e 

tiparesh të modeleve të ndryshme, madje dhe përjashtuese në të njëtjën kohë. 

 

      Sipas R. Qoses “Është e qartë se letërsia e kësaj kohe përgjithësisht s‟ka 

fizionomi, strukturë të qëndrueshme, përshkohet prej prirjesh dhe elementesh të 

ndryshme, ndonjëherë kontradiktore, është e përzierë në pikëpamje tematike, ideore 

dhe stilistike”.72 
 
 

     

      Këto prirje që shfaqen në këtë segment kohor janë të tilla që e afrojnë letërsinë 

shqipe, dhe lirikën në veçanti (si gjinia nëpërmjet të cilës depërtojnë risitë letrare, 

ndikimet nga shkollat moderniste), me zhvillimet e letërsive Europiane.  

      Zhvillime të tilla nuk i kishte njohur letërsia shqipe, dhe duke shkuar më tej 

mendoj se kjo periudhë mbetet edhe sot si më interesantja dhe më kompleksja 

gjithashtu.  

     Letërsia e kësaj periudhe shënon risi si përsa i përket formave letrare po ashtu edhe 

brendisë. Vetëm në këtë periudhë fiton ndërgjegjësimin dhe vetëdijen e një fushe 

specifike e fokusohet te problematikat e brendshme. 

      Por edhe në këtë periudhë letërsia shqipe e shfaq një farë prapambetjeje krahasuar 

me ecurinë  në Europë dhe më ngushtë, në Ballkan.  

  

 

         …sistemi letrar shqiptar edhe në këtë fazë të evoluimit të tij, i përqasur jo vetëm 

me letërsitë e mëdha Europiane, por edhe me ato ballkanike paraqitet i prapambetur. 

Ai vazhdon të mbartë një pjesë të mirë të problemeve që i kishte gjatë periudhës së 

Rilindjes Kombëtare: natyrën multi territoriale, varësinë nga bashkësistemet e tjera 

dhe nga letërsitë e mëdha burimore prej nga huazon modelet, kufizimin në repertor, 

publikun minimal dhe strukturat embrionale të botimit, shpërndarjes, dhe kritikës.73 

     

     Letërsia shfaqet si sistem i mëvetësishëm. Duke u shkëputur gradualisht prej 

intencave jashtëletrare, shkëputje që bëhet më e ndjeshme në poetët e brezit të dytë 

(përmendim këtu Lasgush Poradecin), dhe realizohet përfundimisht në brezin e tretë 

(me poetikën e Migjenit), letërsia vendoset në shërbim të vetvetes. Natyrshëm shfaqen 

individualitete krijuese, poetika  individuale të cilat vijnë duke u kristalizuar e duke 

krijuar larmi stilistikore.  

 

                                                           
72�

  Rexhep Qosja, Shkrimtarë dhe periudha,  A. Sh. Sh. , Shtypshkronja “Mësonjtorja”, Tiranë 2005, 

fq 50.  
73�

 Shih: Kristaq Jorgo, art. i cit. , f. 322. 
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- Ndikimi i shkollave, rrymave, drejtimeve të ndryshme letrare  

 

 

      Nëse letërsia e Rilindjes në Shqipëri përgjithësisht qëndron një hap prapa në 

raport me Rilindjen Europiane74, letërsia e gjysmës së parë të shek. XX është e vetmja 

periudhë që qëndron më afër zhvillimeve të shkollave të ndryshme letrare europiane 

të kësaj periudhe.  

Kjo përafërsi apo përngjashmëri është e dukshme më së shumti në poezi, e 

veçanërisht në atë lirike. Një ndër arsyet është se disa prej shkrimtarëve shqiptarë të 

asaj periudhe si  Mjeda,  

Asdreni, L. Poradeci, F. Konica, Migjeni etj., ishin ose të shkolluar, ose të emigruar 

në vendet europiane e si rrjedhim i njihnin mirë zhvillimet e letërsisë europiane të asaj 

periudhe, autorët dhe botimet e tyre (romantizmi, simbolizmi, dekadentizmi, 

ekspresionizmi, etj,). Leximi në gjuhë të huaja, njohja e letërsisë jo vetëm e vendeve 

ku u shkolluan poetët e kësaj periudhe, por edhe njohja e letërsive të vendeve të tjera 

të periudhave të ndryshme nëpërmjet gjuhëve që ata njihnin ka ndikuar në përthithjen 

e përvojave të ndryshme krijuese moderne. 

      Një arsye tjetër lidhet me faktin që letërsia shqipe nuk e kishte jetuar periudhën 

klasike ndaj edhe “ arti klasik, romantik, realist ose parnasian u përzien, në vend që 

të vinin njëri pas tjetrit”.75 

     Ajo që vërehet në letërsinë e kësaj periudhe është simbioza e drejtimeve letrare që 

jo vetëm zhvillohen, bashkëjetojnë, por edhe krijojnë kundërshti mes tyre. Këtë e 

përmendin si fakt të gjithë studiuesit, por ka ndër ta, si p.sh. R. Qosja76 apo N. 

                                                           
74�

 Përmendim këtu që vetëm De Rada me “Milosaon” qëndron thuajse në sinkron me romantizmin 

Evropian në përgjithësi, e inkuadrohet plotësisht në Romantizmin Evropianojugor e lindor. 

Shih Rexhep Qosja, Panteoni..., vep e cit., f. 394: “Karakteristikat me të cilat letërsia e Rilindjes 

përkon me romantizmin evropian janë veçmas të dukshme në veprën e Jeronim de Radës,...” 

Shih Sabri Hamiti, Trajtimi i nocioneve  në Fenomeni i avanguardës..., vep e cit., f. 13: “Milosao 

(1836) i Jeronim de Radës është vepër avangarde, po të krahasohet me letërsinë pararendëse 

shqiptare,...” 

Shih Kristaq Jorgo, Avangarda si provokim për historishkrimin e letërsisë shqiptare në Fenomeni i 

avangardës..., vep e cit., f. 28: “Rebelimin ndaj periferizimit, përmes risisë së sintezës letërsia shqiptare 

e shpreh që me De Radën, i cili nuk ka drojën të shpallë, me romanin e tij dyfish lirik, (Milosao – 

shënimi ynë) ka krijuar diçka esencialisht të re, të pahasur më parë, jo thjesht në kuadrin letrar 

kombëtar, por në kontekstin e përgjithshëm të letërsisë së përbotshme.” 
75�

 Paul Van Tieghem, Le romantisme dans la literature européenne, Éditions Albin Michel, Paris 

1948, f. 122. 

76�
  Rexhep Qosja, Shkrimtarë dhe periudha, A. Sh . Sh. , Shtypshkronja “Mësonjtorja”, Tiranë 2005, 

f. 52. “… poetika e letërsisë së kësaj periudhe është e përzier, sinkretike, përligj struktura të ndryshme 

ideo-artistike dhe tematike-stilistike. Vetëdija krijuese në relacion me format e shprehjes gjithsesi 

lëkundet ndërmjet lirikës, dramës dhe prozës (tregimit dhe novelës). Thelbi i kësaj poetike, ndërkaq, 

është romantik realist-simbolist, me ç‟rast elementi romantik është në tërheqje të vazhdueshme, kurse 

protorealist, realist poetik, realist folklorik dhe simbolist – në ngritje e sipër” 
Po aty, f.30: “këto letërsi (letërsitë e reja, letërsitë e vogla – shënimi ynë), për shkak të kushteve 

historike në të cilat janë zhvilluar, detyrohen të përvetësojnë, të përziejnë veçori të drejtimeve, të 

rrymave, të shkollave të ndryshme, duke i shkurtuar ashtu rrjedhat normale nëpër të cilat kanë kaluar 

letërsitë e mëdha, që janë zhvilluar në kushte normale historike”. 
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Jorgaqi77 që përpos kësaj i mëshojnë realizmit si drejtim letrar që po fitonte terren 

gjatë këtyre viteve. 

    Nuk mund të përkufizohet lirika e kësaj periudhe si poezi e një drejtimi apo shkolle 

të caktuar. Edhe krijimtaria poetike e vetëm një shkrimtari shfaq ndikime të shkollave 

e drejtimeve të ndryshme letrare e si rrjedhim edhe poezinë lirike të vetëm një 

shkrimtari nuk mund ta përkufizosh brenda një shkolle apo drejtimi letrar ( p.sh 

poezia e Lasgush Poradecit…etj). 

Kjo pamundësi klasifikimi shtrihet në gjithë letërsinë e kohës. Pothuaj gjithë studimet 

referuar kësaj periudhe e kanë evidentuar si fakt.  

      Heterogjeniteti i letërsisë, përkatësisht i lirikës, zhvillimi që ndoqi kjo gjini, tiparet 

moderne e bëjnë letërsinë e 1914-1944 (dhe veçanërisht lirikën si gjinia 

mbizotëruese), krahasuar me periudhat e tjera të letërsisë shqipe, pikësëpari me 

Rilindjen si pararendëse dhe letërsinë e realizmit socialist si pasardhëse, një ndër 

periudhat më cilësore (madje më cilësoren) në historinë e letërsisë shqipe.  

 

 

         Fenomeni shqiptar është një unicum edhe brenda veçantësisë komplekse 

ballkanike, ai shënjohet nga dualiteti mes një kompleksiteti tepër të lartë, në një 

shtrirje tejet të kufizuar. Ç‟ka humbet në kohë dhe në shtrirje fitohet aty po në kohë 

dhe në dendësi. Drejtime letrare, të cilat përjetojnë një lulëzim vërtetë në letërsitë e 

mëdha të kontinentit, shfaqen në letërsitë e Juglindjes Europiane me vonesë, të 

kufizuara në kohë e hapësirë, në grupe të vegjël autorësh dhe, në rastin shqiptar, 

akoma më të reduktuara, shpesh tek një autor i vetëm e jo rrallë në trajtë simbiotike 

brenda së njëjtës vepër.78  

     

 

     Kjo vërtetohet më së tepërmi në periudhën e gjysmës së parë të shek. XX ku 

letërsia shqipe, e në veçanti poezia lirike, prezantohet me autorë e vepra komplekse e 

origjinale.  

     Theksojmë se këto shkolla, drejtime e rryma letrare shfaqen si pulsime apo shfaqje 

të cilat nuk do të arrijnë të konturohen përpos më së tepërmi si prirje stilistikore. 

“vëzhgimi i procesit letrar që nga vitet njëzet do të tregojë se as modernja as 

avangarda nuk u konstituan si formacione letrare, po letërsia shqiptare njohu 

zhvillime të tilla stilistike”.79  

                                                           
77 

 
Nasho Jorgaqi, Antologji e poezisë lirike shqipe midis Dy Luftërave, Uegen, Tiranë, 2009, f. 27. “Në 

hapësirat e poezisë së re do të lëviznin e qarkullonin drejtime e rryma letrare të ndryshme. Në qoftë se 

poetët e brezit të vjetër do t‟i qëndronin besnikë romantizmit e prirjeve klasiciste, brezi i ri synonte 

drejt realizmit dhe frymës e shprehjes moderne si simbolizmi, surealizmi etj. Këto të fundit qenë më 

shumë raste episodike, që nuk arritën të kthehen në drejtim letrar. Pjesa më e madhe e poezisë së kësaj 

periudhe qëndroi në mes romantizmit dhe realizmit. Avangardizmi nuk gjeti terren, përjashto disa 

eksperimente, që mbetën në kufijtë e përpjekjeve.” 
78�

  Kristaq Jorgo, Avangarda si provokim për historishkrimin e letërsisë shqiptare,  në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë shqiptare, Tiranë 2004, f. 25. 
79�

  Bajram Krasniqi, Kode të zhvillimit letrar, Rilindja, Prishtinë 1988, f. 27.
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- Zgjerimi i boshtit tematik 

         

 

     Risitë, si në përmbajtje ashtu edhe në formë, shfaqen pikësëpari në krijimtarinë 

poetike.  

Tema patriotike vijon të “mbijetojë” por nuk mbetet mbizotëruese siç u shfaq gjatë 

Rilindjes. Vend kryesor fillojnë të zënë tematika të cilat nuk kishin gjetur një trajtim të 

gjerë në letërsinë pararendëse (erotike, meditative-filozofike, peizazhiste, politike etj), 

duke u zgjeruar e pasuruar me motive të reja.  

    Rrethanat e reja historiko-shoqërore sjellin të tjera përjetime që reflektohen në 

krijimtarinë poetike të kohës. Nga njëra anë reflektohet prirja për t‟u fokusuar në 

problematika të aktualitetit (sociale, ekonomike, politike etj), nga ana tjetër thellohet 

prirja për të trajtuar motive intime, theksimi i unit dhe i përjetimeve personale.  

 

  

 

- Shndërrimi i formës së shprehjes artistike 

 

 

      Nëse flasim për modernizëm, flasim në radhë të parë për risi që lidhen me formën 

e shprehjes artistike. Shkollat e drejtimet letrare moderne dhe avangardiste kanë në 

thelb të tyre ide dhe forma shprehjesh që i kundërvihen ideologjisë dhe estetikës 

mbizotëruese. 

      Një kujdes i veçantë ndaj formës së shprehjes artistike dëshmohet që në fillimet e 

kësaj periudhe.  

       Në aspektin formal, element tejet i rëndësishëm në poezi, lirika përshfaqet me një 

zhvillim që prek të gjitha elementet e sistemit poetik. Poetët kërkojnë forma, struktura 

dhe shprehje të reja gjuhësore.  

     Ligjërimi poetik zgjerohet në hapësira të reja duke përdorur e përpunuar estetikisht 

gjuhën poetike. Strukturimi i njësive poetike në nivele të ndryshme tekstore 

(strukturimi i vëllimeve në cikle poetike, lidhja midis cikleve, lidhja midis poezive të 

një cikli, etj) kthehet në parim krijues në poetikat e disa prej përfaqësuesve të lirikës 

së kësaj periudhe. 

     Më shumë se për përmbajtjen, bie në sy kujdesi i veçantë për mënyrën e shprehjes 

së mendimeve, ndjenjave e frymëzimeve poetike.  

Kjo nuk vërehet vetëm tek poetë që trajtuan tema personale (L. Poradeci), të ndikuar 

prej simbolizmit, parasizmit, artit për art, formalizmit, por edhe te poetë që trajtuan 

problematika politike e sociale (Asdreni, Noli etj.) 

      Forma të reja vargjesh, strofash të panjohura më parë i hasim që në poetët e brezit 

të viteve ‟20. Përmendim përdorimin e vargut të lirë nga Asdreni.  
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      Përdorimi i vargut të lirë dhe përfshirja e fjalëve të ligjërimit bisedor në fjalorin 

poetik nga Migjeni apo përdorimi i vargut të çlirët nga Gaspër Pali janë tipare të një 

shprehje të re artistike. 

    Në lirikën europiane diferenca mes gjuhës poetike e gjuhës së përditshme bëhet 

radikale në gjysmën e dytë të shek XIX, një gjë e tillë në lirikën shqipe mund të themi 

se realizohet pikërisht në gjysmën e parë të shek. XX.  

 

 

       È vero, certo, che il linguaggio poetico è sempre stato qualcosa di distinto dalla 

lingua con la sua funzione normale, quella di essere comunicazione. Ma a prescindere 

da casi isolati – Dante, per esempio, o Gòngora – si era sempre trattato di una 

distinzione moderata, per gradi. Improvvisamente, nella seconda metà del XIX secolo, 

la differenza tra lingua corrente e lingua poetica si fa radicale, e ne scaturisce una 

prepotente tensione che, associata all‟oscurità dei contenuti, provoca smarrimento. La 

lingua poetica acquista il carattere di un esperimento, da cui emergono combinazioni 

non volute dal significato, ma dalla quali piuttosto scaturisce il significato stesso. Il 

vocabolario usuale s‟innalza a significazioni inconsuente. Parole appartenenti al 

linguaggio tecnico più remoto, vengono elettrizzate liricamente. La sintassi si 

smembra ovvero si riduce a espressioni nominali volutamente primitive. I più antichi 

strumenti della poesia, la similitudine e la metafora, vengono maneggiati in un modo 

nuovo,...80 

 

 

    Puna e hollë më fjalën, karakteri eksperimental i gjuhës, zgjerimi i fjalorit poetik, 

rritja e nivelit të abstagimit, dendësimi ekstrem i gjuhës, errësimi i shprehjes poetike, 

figuracion i ri, kujdesi për harmoninë tingullore etj., janë tipare që shfaqen që në 

fillimet e kësaj periudhe e vijnë duke u përforcuar në faza të mëtejshme.  

 

 

                                                           
80�

 Hugo Fridrich, La struttura della lirica moderna. Dalla metà del XIX alla metà del XX secolo, 

(Strumenti di studio), Tit. orig.: Die Struktur der modernen Lyrik, ©Roëohlt Taschenbuch Verlag 

GmbH, Hamburg, 1956: Trad. di Piero Bernardini Marzolla, ©Garzanti Editore s.p.a., 1958, 1983, In 

questa collana i edizione: settembre 1983, f.15-16.

  ( Është e vërtetë, sigurisht, gjuha poetike ka qenë gjithmonë diçka e ndarë nga gjuha me funksionin e 

saj normal, atë  të të qënit komunikimi. Por duke u nisur nga raste të izoluara- p.sh Dante, apo 

Gòngora, - ka qënë trajtuar gjithmonë me një qëllim të moderuar. Papritur në gjysmën dytë të shek. 

XIX diferenca mes gjuhës së përditshme dhe gjuhës poetike bëhet radikale, dhe shkakton një tension të 

fuqishëm, që, shoqëruar nga errësira e përmbajtjes, provokon zbehje. Gjuha poetike përfiton karakterin 

e një eksperimenti nga rrjedhin kombinime jo të dëshiruara nga kuptimi, por nga të cilat buron  pak a 

shumë vetë kuptimi. Fjalori i përdorur ngrihet në nivelin e kuptimeve të pandëgjegjshme. Fjalët që i 

përkasin gjuhës teknike të largët futen në përdorim në gjuhën e lirikës. Sintaksa veçohet ose më saktë 

shkon në mënyrë të qëllimshme drejt  shprehjeve emërore primitive. Instrumentet më antike të poezisë, 

similituda dhe metafora, menaxhohen në një mënyrë të re.- përkthimi ynë) 
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KREU III 

 

 

LIRIKA SHQIPE NË VITET ’20  

 

 

 

3.1.  Autorë të traditës prijës të periudhës së re 

(Brezi letrar i viteve ’20) 

    

 

 

       Autorët e Rilindjes, në kuadrin e ndryshimeve dhe situatave të reja historike, 

dëshmojnë në krijimet e tyre tipare të reja. Emra të njohur të Rilindjes, me vepra 

shkruar pas 1914-ës, bëhen përfaqësues të lirikës së viteve ‟20, madje disa prej tyre 

vazhdojnë të shkruajnë edhe në vitet ‟30. Këta poetë të traditës mbeten autoritarë, por 

nuk i japin tonin letërisë së re shqipe. 

      Mjeda, Asdreni e ndonjë tjetër ndërtuan themelin mbi të cilin u ngrit e hodhi shtat 

poezia e re. Veprat e tyre bëhen shprehëse të prirjeve që paralajmëruan periudhën e re 

në letërsinë shqipe. Këta poetë të brezit të vjetër vazhdojnë ta lëvrojnë me sukses 

lirikën. 

     Edhe në krijimtarinë e këtyre poetëve, më të cilën klasifikohen në rrjedhat e brezit 

të parë të periudhës në fjalë vërehen qëndrime të përbashkëta, si edhe tipare të 

dallueshme. Në përpjekjet e tyre për tu inkuadruar në zhvillimet e reja të lirikës ka 

nga ata që në thelb mbeten brenda modeleve romantike, ka nga ata që i kapërcejnë 

këto modele dhe përqafojnë një estetikë të re me poetikat e tyre.  

 

 

 

3.1.1. Poezia lirike e viteve ’20 (1914 – 1924) 

 

 

      Periudhat apo rrymat letrare që zëvëndësojnë njëra-tjetrën në aspektin e zhvillimit 

historik tejkalojnë dhe i kundërshtojnë tiparet, vlerat, parimet estetike të periudhës 

pararendëse, por edhe trashëgojnë e ruajnë disa prej tyre.   

     Lirika shqipe e viteve të para pas shpalljes së Pavarësisë do të jetë vazhdim i 

traditës së lirikës së Rilindjes. Lirika e këtyre viteve nuk shfaqet si thyerje apo 

shkëputje e dukshme nga tradita e deriatëheshme. Si një lirikë që e ruan ende të fortë 

lidhjen me traditën në të fillojnë të shfaqen disa tipare të reja. Krijimtaria poetike e dy 

dekadave të para të shekullit (e autorëve të brezit të parë) shërben si urë lidhëse, si 

fazë kalimtare për në brezin e dytë (lirikën e viteve ‟20-‟30), ku bëhen dominante 

tipare të modernitetit. 
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Gjatë viteve ’20 vazhdojnë të shkruajnë autorë që vijnë nga Rilindja  

 

 

      Në lirikë mbeten zërat më të fuqishëm poetët që i kishin dhënë nervin letërsisë së 

Rilindjes. Poetë si Ndre Mjeda, Gjergj Fishta, Asdreni etj., të cilët me formimin, me 

pjesën më të madhe të krijimtarisë letrare, me modelet që ndjekin i përkasin fundit të 

letërsisë së Rilindjes, janë edhe poetët e frymës së re që po lindte në letërsinë shqipe. 

Krijimtaria e këtyre poetëve mund të shihet e ndarë në dy faza: në fazën e parë, 

romantike, dhe në fazën e dytë ku dëshmohet prirja kah një poetikë e re.  

     Me veprat ku reflektohen tendencat e një letërsie të re (vepra të viteve ‟20) këta 

autorë përfshihen në letërsinë e 1914 - 1944-ës, në letërsinë e një periudhe të re me 

tipare të modernitetit që fillojnë të shfaqen pikë së pari në poezinë lirike. 

     Veprat e tyre sjellin në lirikë disa tipare të reja, të cilat do të jenë të rralla, prekin 

edhe boshtin tematik edhe atë formal, por më së tepërmi kanë të bëjnë me aspektin 

përmbajtësor, frymën që përcjellin, ku nuk mungojnë edhe notat kritike. Kjo vjen si 

rezultat i ndikimit që vazhdonte të kishte tradita romantike te këta poetë dhe në 

letërsinë shqipe në përgjithësi, si edhe i ndikimit të zhvillimeve që po kalonte shoqëria 

shqiptare, të cilat shtronin kërkesa të reja edhe në letërsi.  

 

 

 

- Temat, motivet dhe llojet e lirikës që u lëvruan 

      

 

     Me vëllimet poetike të viteve ‟20 (1914-1924) mbetemi në temat, motivet dhe 

llojet e lirikës që u lëvruan gjatë Rilindjes. Tema patriotike me variantet e motivet e 

Rilindjes do të mbizotërojë edhe në këto vite. Atdheu i kënduar në disa përmasa, që 

nga adhurimi deri tek dhimbja dhe malli i të mërguarit, mbeten shfaqjet kryesore. Por 

krahas temave nacionale shfaqen tendencat kah temat sociale.  

Lëvrohen po ato lloje të lirikës: soneti, elegjia, apo forma të njohura më parë. Soneti 

kthehet në një nga format më të pëlqyera në këto vite. 

Në lirikën e këtij brezi vijon të jetë i ndjeshëm ndikimi i poezisë popullore me frymën 

dhe modelet e saj. Strukturat vargore, organizimi strofik, skemat e rimave që hasen 

vijnë si rezultat i mbështetjes në krijimtarinë popullore dhe të asaj të Rilindjes. 

     Shfaqja e lirive poetike, shmangjia e sistemeve metrike, lërvrimi i vargjeve të lira e 

të thyera, shmangia e strofimit etj., do të dëshmohen në mënyrë sporadike. Te Fishta 

gjejmë dëshmi të shmangies së rregullave metrikë. Hasim në opusin e tij një poezi të 

ndërtuar në monokolonë. Asdreni sjell në lirikën shqipe vargun e lirë. 
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- Shfaqen tipare të reja 

 

 

     Fillon të zërë një vend të dukshëm lirika sociale, e cila, si në krijimet me temë 

shoqërore, por edhe në lirikat ku ky motiv del i ndërthurur me motive të tjera, 

fokusohet në probleme të mëdha shoqërore.  

      Krahas temës patriotike letërsia e fillimshekullit të XX e zgjeron tematikën, duke 

e kthyer vështrimin në aspektet e jetës sociale. Lirika shoqërore, si ajo e ngritur mbi 

motive të pastra sociale, dhe në rastet e ndërthurjes me motive të tjera (patriotike, etj), 

po krijonte profilin si një ndër llojet që do të zërë vend të rëndësishëm në periudhën e 

gjysmës së parë të shek. XX. 

      Janë këto thekse që bëhen të dukshme në krijimtarinë e Asdrenit.  

Krijimtaria e këtij brezi afron me problemet e kohës dhe me vetë jetën e popullit.  

Kritika e para viteve ‟90 i ka mëshuar këtij fakti duke vlerësuar më së shumti atë pjesë 

të krijimtarisë ku trajtohen probleme shoqërore, si një argument për të mbrojtur tezën 

e një letërsie realiste në këto vite. 

     

    “..., Mjedja, Asdreni, e të tjerë, që në kohë të Rilindjes, fillojnë e depërtojnë me 

shkrimet e tyne në problemet e kontradiktat shoqnore e klasore, tue mos i pamë e 

pasqyrue nga pozita thjeshtësisht e tradicionalisht romantike; në nji pjesë të krijimit 

të tyne letrar gjen elementë të dukshëm realistë, e, disa herë, shumë të fuqishëm”.81 

 

     Përpos temave karakteristike të poezisë së Rilindjes,reflektohet një zgjerim i 

aspektit tematik. Poetët kërkojnë frymëzime të reja dhe një trajtim të ri të këtyre 

frymëzimeve. Lëvrohet lirika meditative-filozofike, lirika e peizazhit, lirika politike. 

       Një tjetër veçori lidhet me rritjen prirjes për t‟u marrë me vetveten, për të 

theksuar unin që bëhet e dukshme me shtimin e poezive me motive personale, intime.  

     Lirika e viteve ‟20 (1914-1924) nga njëra anë ruan tipare dhe frymën e letërsisë së 

Rilindjes dhe nga ana tjetër shfaqet si bartëse e disa tipareve të reja, moderne të cilat 

bëhen dominante në vitet 1925-1936.  Në poetët e brezit të parë mbizotëron fryma 

romantike me të njëjtat ide e motive, veçse një ndjeshmëri e re ndjehet në krijimtarinë 

poetike të dy dekadave të para të shekullit, shtohet fryma kritike dhe kujdesi për 

formën e shprehjes artistike.  

     Risi shfaqen në aspektin gjuhësor dhe sistemin figurativ. Mjeda dëshmon se është 

poet që i kushton rëndësi tejet të veçantë përpunimit të fjalës dhe strukturës ritmike të 

vargut.  

Estetizmi82 si një prirje letrare shfaqet në krijimtarinë poetike të Mjedës e Asdrenit 

(në fazën e fundit të krijimtarisë së tyre) dhe do të vazhdojë si një prirje më e theksuar 

                                                           
81�

 Mark Gurakuqi, Autorë dhe probleme të letërsisë përparimtare shqipe të viteve ‟30, Tiranë 1966, f. 

4. 
82�

 Ferdinant Leka, Fjalor i termave të letërsisë, Tiranë, 2013, f. 137: “ESTETIZ/MI (angl. 

aestheticisme, fr. esthétisme; it. estetìsmo). Konceptimi i veprës letrare i shkëputur nga çdo aspekt tjetër 

që nuk lidhet me artin e kulluar, me të bukurën në vetvete, pa shikuar lidhjet me anën shoqërore, 
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në krijimtarinë poetike të Lasgush Poradecit (si përfaqësuesi i brezit të viteve ‟20-

‟30).  

    Që në krijimtarinë e Mjedës e më pas të Asdrenit vërehet prirja për të shmangur 

përshkrimin dhe për të zbulur tek fjala dhe figura forcën evokuese dhe sugjeruese.  

 Gjuha si mjeti substancial i krijimit poetik përpunohet e fiton vlera të reja estetike. 

Vërehet prirja për zgjerimin e fjalorit poetik, përftimin e vlerave të reja poetike-

estetike, përsoset struktura figurative e ritmike e vargut. Janë këto disa prirje të 

dukshme në poezinë e Asdrenit (Ëndrra e lotë Psallme Murgu). Po ashtu për herë të 

parë në poezinë e këtij autori përdoret vargu i lirë.  

     Të tillë elementë e dëshmojnë afrinë e krijimtarisë së këtyre poetëve ndaj shkollës 

parnasiste e asaj simboliste. Ashtu siç kishte ndodhur në letërsitë e vendeve 

Europiane, e më gjerë ku moderniteti vjen e shfaqet nëpërmjet këtyre shkollave që 

edhe pse rrjedhin prej romantizmit shprehin pikërisht krizën e tij, ashtu ndodh edhe në 

letrat shqipe.  

Estetizmi dhe simbolizmi janë parë si zanafilla e modernizmit në lirikë. “Modernism 

inherited much from aestheticism, ...”83    

Duhet thënë se pikërisht në krijimtarinë e këtij brezi e ka zanafillën kriza e lirikës 

tradicionale, kundërvënia ndaj formave të bazuara në sistemin tradicional metrik dhe 

ritmik. 

    Ndryshimet historike sjellin refleksin e tyre në sistemin letrar. Kriza e romantizmit 

që kishte filluar që në vitet 1900, kalimi në zhvillime të reja letrare dëshmohet qartë 

në krijimtarinë e këtyre poetëve.  

Marrin zhvillim rryma postromantike që në vetvete janë përvijime të disa tipareve të 

romantizmit. 

     Autorët përfaqësues të këtij brezi: Gj. Fishta, Ndre Mjeda, Asdreni, Milto Sotir 

Gurra, Hilë Mosi, Vinçenc Prenushi, Ramiz Harxhi, etj. 

Do të ndalemi vetëm tek disa prej këtyre autorëve për të parë ato veçori të poetikave 

të tyre që përbëjnë dukuri të reja, prurje moderne në procesin letrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
didaktike, morale etj., dhe duke respektuar vetëm përsosurinë e formës. Estetizmi niset nga dukuria më 

e gjerë e dekadentizmit, teoria e artit për art,...” 
83�

 Rebecca Beasley, Theorists of modernist poetry: T. S. Eliot, T. E. Hulme, Ezra Pound, First 

published 2007 by Routledge, pg. 22.  
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3.1.2.  Ndre Mjeda – liriku par excellence 

 

 

 

      Në gjithë studimet e kritikat kushtuar veprës letrare të Ndre Mjedës theksohet 

vështirësia e pozicionimit të këtij autori në historinë e letrërsisë shqipe. 

 Në Historinë e Letërsisë Shqipe, vëllimi II, përmendet ky fakt, e megjithatë 

përcaktimet e vendosin brenda kornizave të Rilindjes. “Ne po e vendosim Mjedën në 

ndarjen e madhe të letërsisë shqipe të Rilindjes, sepse me tematikën dhe frymën e saj, 

vepra e tij i përket asaj kohe”.84   

      Rinush Idrizi mban të njëjtin qëndrim në parathënien e Veprës Letrare .”.85                   

     Në kapërcyell nga Rilindja në Pavarësi e shohin studiuesit Robert Elsie86, Vehbi 

Bala e Rexhep Qosja87.  

      Krijimtarinë poetike e Mjeda e fillon pothuajse në të njëjtën kohë me Naimin. 

Pjesën më të madhe të vjershave të përmbledhjes “Juvenilja” dhe poemthin “Liria” e 

shkruan gjatë Rilindjes por ato u botuan vite më vonë: “Juvenilja” në 1917 dhe 

poemthi “Liria” në 1937. Edhe pse autori ecën nën vazhdën e poetëve të Rilindjes, 

lirika e tij dëshmon qartë vlera e tipare që sjellin risi në kuadrin e zhvillimeve te 

poezisë lirike në veçanti por edhe të letërsisë shqipe në përgjithësi. 

     Mjeda, ndoshta i vetmi poet mirfilli lirik, me lirikat sociale e patriotike dëshmon 

vlera që i qëndrojnë kohës. Edhe pse vetëm me një përmbledhje lirike, Juvenilja, ai 

dëshmon se është mjeshtër dhe zot i lirikës shqipe,“babai i lirizmit dhe i lirikës 

shqiptare”88 

Ai i këndoi lirisë si liri kombëtare, shoqërore e shpirtërore. Vepra e tij dëshmon 

ndjeshmëri të lartë, formë të përsosur artistike, ndërthurje të thelbit të tij romantik me 

nuanca të frymës realiste, tipare që e bëjnë veprën e tij model për poetët e rinj.  

      Bashkohemi me cilësimin e Kolë Ashtës, madje theksojmë se edhe mbas kaq 

dekadash “Lirika në veshtrimin klasik të fjalës konkretizohet prej Mjedjes. „Juvenilia‟ 

e tij ruen thjeshtsin e kjartsin breshnorake, qi e cilsojnë Poetin porsi Lirikun klasik të 

Shqipnis.‟89  
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 Historia e Letërsisë Shqipe, vëllimi II, (Pjesa e tretë LETËRSIA SHQIPE E RILINDJES 

KOMBËTARE), Tiranë 1959, f. 393. 
85�

 Ndre Mjeda, Vepra Letrare 1, parathënie e veprës nga Rinush Idrizi, Tiranë 1988, f.16. “Ai jetoi në 

dy periudha historike: në Rilindje dhe në Pavarësi. Pëmbajtja e poezive dhe impenjimi krijues poetik i 

tij i përket periudhës së Rilindjes,…” 
86�

 Robert Elsie, Letërsia Shqipe, f. 98. “…shërbeu si urë lidhëse midis kulturës së Rilindjes së vonë 

të fundshekullit të nëntëmbëdhjetë dhe krijimtarisë dinamike letrare të periudhës së pavarësisë”. 

87�
 Rexhep Qosja, Panteoni i rralluar, vep e cit., f. 137. “Në krijimtarinë poetike të Ndre Mjedës janë 

shprehur reflekset e dy periudhave, sikundër thotë edhe Vehbi Bala: asaj të robërisë nën turqit otomanë 

dhe asaj mbas fitimit të Pavarësisë” 
88�

 Mentor Quku, Mjeda 1, Tiranë, botimet Ilar, 2004, f. 14. 
89�

  Kolë Ashta, Vaji i bylbylit, “Shkëndija”, Tiranë, 1942, nr. 7-8, Kallnuer-Fruer, f. 274. 
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Që në krye të herës janë evidentuar tiparet e lirikës së tij: kujdesi i veçantë në 

përzgjedhjen e fjalëve dhe ndërtimin e vargut, ëmbëlsia dhe harmonia90. 

      Tipar kyç i gjithë  krijimtarisë poetike të Mjedës është ndërthurja e simbolikës 

personale me atë atdhetare. Ndërthuren tek ai personalja dhe e përgjithshmja, ku 

personalja i nënshtrohet të përgjithshmes. Kjo ka bërë që poezia e tij të jetë gjithmonë 

e angazhuar (angazhim social), dhe jo vetëm krijimtaria poetike por e gjithë 

veprimtaria e tij është parë në shërbim të njeriut, të kombit, lirisë e zhvillimit të tij, 

dijes dhe vlerave të larta morale. 

 

   “Poezia e Mjedës nuk është e cytur prej imperativesh meditative e filozofike, po prej 

dridhjeve të brendshme që shkaktohen nga kontakti i botës subjektive të unit poetik me 

botën objektive dhe fenomenet e saj sociale e shoqërore”. 91  

      

   Që në krijimet para, poemthat “Vaji i bilbilit” dhe  “ I tretuni”, duken tipare të reja, 

disa nota realiste, veçanërisht në poemthin e dytë. Me këto poemtha jemi tërësisht në 

botën romantike të rinisë së poetit dhe në të njëjtën kohë në epokën romantike të 

letërsisë shqipe. Porse romantizmi i Mjedës shfaqet me tipare disi origjinale. Këto 

tipare i ka evidentuar Rexhep Qosja dhe e ka cilësuar si një romantizëm që mbart 

frymën realiste.92 

 Këto të fundit dalëngadalë do të vijnë duke u forcuar në fazat e mëtejshme te 

krijimtarisë së autorit.  

      

      Por  “A përfaqëson edhe vepra e Ndre Mjedës proceset historiko – letrare që bënë 

të mundur kalimin e letërsisë shqipe nga romantizmi në realizëm?
”93   

 

    Me krijimet e fazës së parë Mjeda shfaqet si përfaqësues tipik i lirikës romatike.  

Pavarësisht se veprat e tij nuk janë botuar në kohën e shkrimit të tyre, por vite më 

vonë, ato i përkasin, në aspektin kohor të krijimit, periudhës së romantizmit dhe, si të 

tilla, parë brenda kuadrit të letërsisë romantike, disa prej krijimeve (në  disa krijime të 

“Juveniljas” si dhe  më të dukshme te “Ëndrra e jetës”) bëhen të dallueshme nga kjo 

letërsi (letërsia romantike) përsa i përket karakterit thellësisht lirik, të një lirizmi të 

veçantë.  

      Fazës së dytë të krijimtarisë së Mjedës (pas 1914-ës)  i përkasin poemat klasiçiste 

me tingëllima (sonete) “Lissus” dhe “Scodra”. Në këto përmbledhje autori trajton 

                                                           
90�

  Nikë Bërcolla (pseud. i Nikollë Mazrekut), Hekuran Lumi nën rrum të kumbonës, “Kumbona e së 
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temat e lashtësisë, por nëpërmjet nëntekstit dhe ideve nxitëse poeti i vë në shërbim të 

kohës së tij.  

        Notat romantike e elegjiake të spikatura në botimin e “Juvenilias” zëvendësohen 

më një lirizëm klasik në poemat “Lissus” (botuar në maj, 1921 në të përmuajshmen 

françeskane “Hylli i Dritës”) dhe “Scodra” (botuar pas vdekjes, më 1939), ku 

pasqyrohet humanizmi dhe bota e pasur shpirtërore, emocionet, natyra lirike, 

ndjeshmëria e lartë artistike dhe aftësia përpunuese e fjalës. Në këto poema 

dëshmohet kujdesi i poetit në teknikën e ndërtimit të vargjeve duke përsosur më tej 

strukturën poetike dhe ligjërimin poetik.  

Të ndërtuara me formën e sonetit ato dëshmojnë risi në aspektin e strukturës, stilit dhe 

figurës artistike (rima femërore, sintaksa e vargut, etj).  

        Poema “Lissus” ngrihet mbi material historik, ndërthurur me mitologji. Poeti i 

këndon qytetit të “Lissusit”, historisë së tij të lindjes e zhvillimit, mbrojtjes që i bëjnë 

ilirët qytetit. Përmend figura të njohura historike, Agronin e Teutën duke evokuar 

luftën kundra grekëve dhe atë kundër romakëve. Poeti i drejtohet me patosin e 

rilindësve figurës së Skënderbeut dhe epokës së tij të lavdishme.  

Kjo vërehet në shumë poezi, (Vorri i Skanderbegut, Mahmud pasha në Mal të Zi, 

Shqypes arbnore, Mikut tem Pal Moretti S. J, apo edhe në poemën Lirija, etj) por 

gjithmon si procede në funksion të ideve patriotike. 

      Nëpërmjet formës së sonetit Mjeda në këto dy poema (Lissus dhe Scodra) paraqet 

me një frymë madhështore historinë e Shqipërisë që nga koha e ilirëve e deri në 

periudhën e Skënderbeut. 

      Në aspektin e formës Mjeda i afrohet poetikës simboliste me lëvrimin e 

tingëllimës, por edhe në figuracionin e përdorur.   

Veçori e poetikës së Mjedës është kujdesi maksimal ndaj formës. Kjo arrihet 

nëpërmjet përpunimit skrupuloz të fjalës e vargut. Vargjet e tij vijnë me një strukturë 

më të përsosur figurative e ritmike.  

Janë këto disa tipare që e lidhin poetikën e Mjedës me drejtimin simbolist dhe 

parnasist. Si të tillë, poet parnesian94 e quan edhe Ernest Koliqi.  

 

     Mentor Quku e quan “poet modern, në kuptimin bodlerian,... (...) Nëse kemi një 

përfaqësues të letërsisë dekadente Europiane në Shqipëri, ai do të jetë Ndre Mjeda. 

Mjeda mund të quhet një dritare shqiptare në kopështin e letërsisë moderne 

Europiane.”95  

      

    Me botimin e këtyre dy poemave Mjeda është, në kuadrin kohor, brenda rrjedhave 

të letërsisë së re, por me përmbajtjen dhe tiparet e tyre ai jo vetëm që nuk qëndron 

brenda aktualitetit letrar të kohës por i largohet dhe modelit të opusit të tij letrar të 

deriatëhershëm. 
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 Ernest Koliqi, Leka, nr 2, f 45-46, Shkodër, shkurt, 1931; Shejzat, nr 1-2, 1962, Romë, f. 194. 
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 Mentor Quku, Mjeda 2, Tiranë 2006, f. 176.  
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Ai  i largohet frymës së kohës duke dëshmuar pamundësinë për t‟iu përshtatur 

kërkesave të reja që shtronte letërsia e re shqiptare.  

      Autori që kishte tentuar me “Andrrën e jetës” t‟i afrohej një qëndrimi realist, nëse 

mund të qëndrojë ky përcaktim, tashmë terrastiset larg e më larg në tema e motive 

mitologjike. Jo vetëm që nuk shkruan sipas frymës së kohës por i largohet edhe 

modeleve romantike të rilindjes duke shkuar në modele krejt të largëta siç janë ato 

klasike. 

       Pse ndodh kjo? 

       Për  studiuesin Ali Xhiku “ndikimet e këtij drejtimi (Klasicizmit – shënimi ynë)  

në veprën e Mjedës janë të natyrshme, madje të pritura. Me një shkrimtar si ai, klerik, 

që kishte mësuar në shkolla, ku retorikës klasiciste i njihej një rol i posaçëm për 

përgatitjen e nxënësve, nuk mund të ndodhte ndryshe”.96 
   

 

        Mendojmë se kjo nuk është arsyeja e vetme e vendimtare, aq sa të ndikonte në 

mënyrë të tillë sa për t‟i dhënë një kthesë të tillë krijimtarisë së Mjedës. Nëse do të 

ishte e tillë pse kjo kthesë pikërisht në atë fazë të re nëpër të cilën po kalonte letërsia 

shqipe në përgjithësi dhe lirika në veçanti? Pse Mjeda nuk i shkroi këto vepra në një 

fazë të mëparshme të krijimtarisë së tij? 

       Ai nuk mund të dalë jashtë botëkuptimit të tij. Mjeda, si edhe disa autorë të tjerë 

që erdhën nga tradita romantike, dëshmon një ndikim tejet përcaktues të kësaj të 

fundit. Fryma e traditës është ende e fortë te këta poetë.  

       Mjeda nuk mundi të shkëputej nga fryma e letërsisë romantike të Rilindjes dhe në 

kushtet e reja nëpër të cilat po kalonte letërsia shqipe ai e pati të vështirë, madje të 

pamundur të inkuadrohej. Dhe si rrjedhim, në këtë përplasje, shndërrim, që po 

ndodhte në letërsinë shqiptare atij nuk i mbetej tjetër veçse të kthehej në modele që 

ishin të njohura për të. Kjo nuk ndodhi vetëm me Mjedën.  

 

    “ …në shekullin XX shkrimtarët tanë ndjenin nevojën të krijonin pas modeleve të 

disa veprave, të klasifikuara si klasiciste, në një kohë kur këto të fundit prej vitesh  

ishin kthyer në objekte të historisë”.97     

       

    Kjo periudhë njeh bashkëekzistencën e modeleve e shkollave të ndryshme letrare. 

Një nga arsyet, siç edhe e kemi përmendur më sipër, lidhet edhe me faktin që letërsia 

shqipe, si një letërsi e vogël dhe e vonshme, nuk e kishte njohur klasicizmin si drejtim 

letrar. Mjeda (dhe poetë të tjerë, si p.sh Fishta) si njohës i klasicizmit europian, njohës 

i autorëve përfaqësues të kësaj shkolle, përball realitetit të ri historik dhe letrar, sjell 

në letërsinë shqipe ndikime të kësaj shkolle. 

 

      Mjedja asht poeti qi ka shti me përfundime krejt të lumnueshme atë rrymë të 

pastrë klasiçizmi n‟art qi asht shprehja e amshueme e gjeniut estetik të njeriut në 
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mjeshtri të fjalës e të vargut ... Nder disa ode, nder disa vargje tingllimesh, p.sh. 

Lissus, disa ende të pabotueme, Mjedja mbërrin të përkryemit klasik të Giosue 

Carduccit, të cillit i shëmbëllen disa herë në trajta, i përngjan nder motive e ngjyrën e 

madhnushme ja pasqyron...98 

 

Është periudha ku procesi letrar përjeton një zhvillim me ritme të përshpejtuara. 

“Ritmet e përshpejtuara të letërsisë shqiptare në këtë periudhë, nga pikpamja 

historiko-letrare, pasohen me mospërputhje (diskprepanca) kohore të modeleve që 

lëvrohen…”.99 

 

 

*** 

       

 

     Mjeda nuk është se i ka mëshuar temave e motiveve filozofike e meditative në 

mënyrë të veçantë, por vargje të tilla i gjejmë në poezitë me tema e motive të tjera.  

Motivet filozofike e meditative dalin si përbërëse thelbësore në gjithë krijimtarinë e 

tij, dhe në poemat Lissus dhe  Scodra që i përkasin fazës së dytë të krijimtarisë së 

poetit.  

Këto motive në veprën e Mjedës, dhe në veprat e gjithë poetëve klerikë i përmbahen 

doktrinës fetare të përqafuar prej tyre, e cila i shpjegonte në mënyrën e vet konceptet 

mbi njeriun, jetën dhe botën. 

Mjeda dallon edhe nga shumë poetë klerikalë. Ndikimi nga botëkuptimi i tij fetar do 

të jetë i ndryshëm në krahasim me ndikimin në poetët e tjerë klerikalë. Nëse te poetë 

si Fishta, Prenushi në raportin letërsi-ideologji fetare ideologjia mbetet në rend të parë 

duke e cënuar lirikën e tyre, ndryshe ndodh me Mjedën. Në gjithë lirikën e tij arti 

është parësor. Poezia si art nuk vendoset në shërbim të ideologjisë fetare. Edhe pse 

jezuit, Mjeda më parë është poet. Ai nuk e ngatërron poezinë me fenë.     

      Te Mjeda prirja ndaj lirikës së peizazhit theksohet duke u bërë një parim 

organizues i poetikës së tij. Mjedisi konkret, natyra në të gjitha përjetimet e saj, është 

kanavaca ku poeti pikturon emocione të fuqishme. Natyra, peizazhi i fal poetit 

përjetime krejt të veçanta të cilat  

shpërthejnë  në vargje me përshtypje, motive dhe ndjesi poetike të ngjeshura. 

Thellësisht natyrë e ndjeshme ai e reflekton këtë duke e derdhur shpirtin në gjirin e 

natyrës, mbartësen e gjithë përjetimeve të poetit, vendi ku gjen qetësinë dhe 

harmoninë e kërkuar, bukurinë e përsosjes si vepër e zotit, që në veprën e tij 

identifikohet me Shkodrën, Malsinë. 

      Mjeda tregohet mjeshtër i ndëtimit të figurave me imazhe, pamje, ngacmime të 

drejtëpërdrejta nga natyra shqiptare. Poeti e gdhend peizazhin duke u fokusuar në ato 
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detaje që lenë mbresa, që evokojnë dhe sugjerojnë përjetime dhe gjëndje shpirtërore, 

dhe që i shërbejnë idesë së tij duke e shpirtëzuar natyrën. Në gjithë krijimtarinë e tij 

poetike peizazhi është element i pranishëm. Poeti del si një vëzhgues i mprehtë dhe 

përzgjedhës i rafinuar ndaj edhe sistemi i tij figurativ, ndërtimi i figurës del në lidhje 

të ngushtë me natyrën. Çdo përshtypje e poetit lind e zhvillohet në një mjedis të 

caktuar, konkret. Prej atij mjedisi poeti kërkon dhe zgjedh detajet, jo për të na dhënë 

përshkrime të fuqishme, por për të krijuar gjendje të veçantë shpirtërore.  

       Në përshkrimet që jep krijon mjedise gjithmonë në funksion të idesë poetike që 

dëshiron të përcjellë. Aftësia e Mjedës për të dhënë ambientin, natyrën të shkrira me 

fatin e personazheve e bën poet të përveçëm.  

Në poemat historike “Lissus” dhe “Scodra” poeti për të zhvilluar idenë e tij niset nga 

peizazhi i atdheut. Përshkrimet janë të gjalla e plot ngjyra.          

      Mjeda është liriku më i madh i epokës romantike dhe të tillë nuk e bën as sasia e 

poezive të shkruara nga ky poet, pasi në fakt ai nuk shkroi shumë, as tematika, sepse 

boshti tematik i lirikave të Mjedës nuk është shumë i gjërë, por të tillë e bën 

origjinaliteti në trajtimin e tyre, fryma demokratike përparimtare, gjuha e përpunuar 

dhe finesa e lartë metrike. Shquhet për aftësinë përgjithësuese, me pak fjalë, me pak 

detaje ai arrin të krijojë tablo të mrekullueshme e të përcjellë ide të plota. 

     Vetë Mjeda kur flet për natyrën e poezisë thekson: “Prandaj ma mirë caktohet 

poezia tuj thanë se asht të shfaqunit e bukurisë me nji të shprehun të përfytyrimit 

(fantazisë), ma të shumtën e herës me masë”.100  

       Lirika e tij është e frymëzuar nga realiteti dhe e filtruar nga uni i tij poetik, në 

përjetimet e tij thellësisht intime poetike për të dalë e përpunuar si një xhevahir i 

rrallë.  

Poezia e Mjedës karakterizohet nga ideja shoqërore dhe njerëzore, tipari kryesor që e 

bën poezinë e tij t‟i qëndrojë kohës. 

       Krijimtaria poetike e Mjedës ruan ndikimin e fortë të letërsisë së Rilindjes 

Shqiptare.  Poet në thelb romantik e njëkohësisht klasik, në poezinë e të cilit nuk 

mungojnë elemente të shkollave pasromantike (simbolizmi e parnasizmi) në aspektin 

strukturor dhe, si e tillë, ajo do të shihet në kapërcyell.  

     Ashtu siç e ka thënë Robert Elsie: “…ai ndërton një urë kalimi nga letërsia e 

Rilindjes tek ajo e periudhës së pavarësisë, por, përsëri ashtu si Çajupi, mbetet i 

ngulur fort në pjesën e parë të urës, pra në fillimet e këtij kalimi”.101  
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3.1.3. Gjergj Fishta – mes epizmit dhe lirizmit 

 

 

 

      I përcaktuar më së tepërmi si poet epik me poemën epiko-heroike “Lahuta e 

Malcis”, që i dha cilësimin poet kombëtar, dhe satirik me poemën “Gomari i 

Babatasit”. Por “Fishta ka edhe faqen lyrike, të panjoftun deri diku, pse nuk âsht 

studjuem si duhet dhe pse fuqija e madhe epike dhe satyrike e kan lanun deri tash si 

në hije”. 102  

       I njohur më pak si poet lirik ai prezantohet në këtë periudhë të re me krijime 

lirike, pjesë e rëndësishmë e krijimtarisë së tij. Madje pjesa me e madhe e studiuesve 

të veprës së tij mendojnë se vjershat lirike janë më të mirat. Studiuesit e jetës së tij 

kanë theksuar se hapat e parë te Fishtës në letërsi kanë qënë në lirikë.  

       I fuqishëm dhe me varg elegant shfaqet Fishta në krijimet lirike.          

Pjesa më e madhe e lirikave të Fishtës është me temë fetare e frymë kristiane. 

Diskursi biblik është një prani e kuptueshme në krijimtarinë poetike të një autori si 

Fishta. Është një diskurs i kudogjendur në poetikën e tij me shenja implicite (temat, 

personazhet, ndjenjat dhe metafizika e poetit, leksiku, figuracioni etj). Ligjërimi biblik 

përbën shtresën më dominante në lirikën e Fishtës, jo vetëm në atë fetare, por në 

gjithë lirikën e tij. Edhe në poezitë me tematikë jofetare ligjërimi biblik evokohet me 

një sërë shenjash shkrimore të burimit biblik të cilat ndërthuren me ligjërime të tjera 

duke i dhënë tekstit të tij poetik larmishmëri dhe vlerë të re poetike.   

Edhe kjo pjesë dëshmon nivele të larta artistike.  

      Për lirikën e Fishtës, si edhe për gjithë krijimtarinë e tij, ka pasur mendime nga më 

të ndryshmet. Nga kritika tradicionale Fishta është lartësuar prej opusit të tij epik, por 

ka pasur edhe studiues bashkëkohorë të cilët i kanë mëshuar më së shumti lirizmit të 

Fishtës. Përmendim  mendimet e Lasgush Poradecit103 
, Arshi Pipës.104   

     Kritika shqipe i është rikthyer studimit e vlerësimit të krijimtarisë së Fishtës dhe 

veçanërisht asaj lirike në dekadat e fundit. Kjo edhe për arsyen se lexuesi shqiptar 

vetëm pas viteve ‟90 ka arritur të njihet me veprën e plotë të këtij autori, e cila për 

arsye politike, edhe pse e botuar, nuk ka mundur të qarkullojë dhe të shkojë te lexuesi 

i gjerë.  

         Është e njohur tendenca e një grupi studiuesish në dy dekadat e fundit për ta 

trajtuar veprën e Fishtës si përfaqësuese të letërsisë moderne. Por “kjo prirje është jo 

vetëm e gabueshme, por edhe e panevojshme. Fishta është një poet klasik par 

exellence me të gjithë përbërësit e poetikës së tij”.105      

         Me opusin e tij Fishta zë vend në poetikën e traditës romantike qoftë me planin 

ideor e tematik edhe me ate stilistik e gjuhësor. Nëse do t‟i referohemi lirikës, më 
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  Nikollë Dakaj, Fishta asht edhe lyrik…, “Balli i Rinis”, Tiranë 1943, nr. 3, 15 Kallnuer, fq. 3. 
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Lasgush Poradeci, Gjergj Fishta lirik në “Jeta e re”, nr.11-12, 1990; botimi i parë Gjergj Fishta 

lirik, shkëmb i tokës dhe shkëmb i shpirtit shqiptar, 1941. 
104�

  Arshi Pipa, Fishta: njeriu dhe vepra, në “Jeta e re”, nr. 11-12, 1990. 
105�

 Agim Vinca, Fishta sot, në “Fije të pakëputura” , Pro Kultura, Shkup 2004, fq. 86. 
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saktë një numri lirikash, vetëm aty do të evidentohet ndonjë tipar që e lidh me 

modernitetin e kohës së tij. 

        Fishta nuk i është ndarë lirikës, edhe kur nuk ka shkruar lirika të reja ai është 

marrë shumë me ripunimin e lirikave të shkruara më parë. Por orientimi i Fishtës më 

së shumti kah epika dhe satira duket se ka ndikuar në lëvrimin e lirikës. Dhe në fakt 

lirikat e Fishtës, si ato fetare dhe ato atdhetare apo kushtruese, dëshmojë se janë më së 

shumti poezi të frymëzuara nga rasti.  

 

    “Mungesa e një projekti për një sistem poetik në lirikën e vet, natyrisht që e zbeh 

këtë lirikë si tërësi, sepse fuqia e saj mbetet vetëm brenda një poezie, pra mungon një 

fuqi estetike apo një ide poetike e krijuar dhe e shfaqur brenda një sistemi poetik”.106 

 

      Fishta edhe në lirikë nuk i ikën dot traditës romantike. Kjo dëshmohet si në 

tematikën e lirikave të tij, e cila është kryesisht patriotike, mendimtare, kushtruese 

dhe fetare, por edhe në format poetike që u drejtohet, të cilat janë të fiksuara e nuk 

sjellin asnjë risi. Përmendim oden, himnin, elegjinë të lëvruara së tepërmi prej tij. 

       Si risi në lirikën e Fishtës mund të përmendim një motiv të ri që sjell në poezinë 

patriotike: “atdheu i padenjë, atdheu për para, shpirti rob i atdheut, motiv i cili nuk 

do të mundë të paramendohej nga një poet i Rilindjes”.107   
  

     Por lirika e Fishtës spikat edhe për fuqinë ekspresive të fjalës. Mjeshtria e Fishtës 

qëndron në ndërtimin e figurave të zgjeruara nëpërmjet të cilave jo rrallëherë krijon 

tablo të mrekullueshme lirike. 

       

 

    “Mirëpo, fuqia e lirikës së tij mbetet përgjithnjë në emocionalitetin e veçantë, në 

elementaritetin e figurës, në gjuhën shqipe krejt të veçantë, që mund të quhet gjuhë e 

Fishtës. Ajo fuqi vullkanike, që derdhet në vargje, ai rebelim që lirikën e kthen në 

kryengritje, janë karakteristikat e para të lirikës së tij atdhetare, fetare apo personale, 

si te Mrizi i Zanavet dhe te Vallja e Parrizit”.108  

      

 

    Edhe pse një lirikë e lidhur ngushtë me traditën në tematikë e në frymën e 

përgjithshme të saj, ku mungon sistemi poetik, ku fryma fetare e cënon vlerën letrare, 

brenda saj janë të evidentueshme një numër i vogël lirikash të cilat mbartin vlera të 

veçanta poetike e renditen ndër prurujet më të mira në lirikën shqipe. Përmendim 

poezitë Nji lule vjeshtet, Ditën e të shuemvet, Gurravet të Jordanit, 28 Nanduer 

1913, Nji gjamë desprimit!, shkruar në dekadat e para të shekullit XX, të cilat 
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 Bajram Kosumi, Lirika e Fishtës, Toena, Tiranë 2004, fq. 28. 
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 Bajram Kosumi, vep e cit, fq. 184. 
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 Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqiptare, Tiranë, Alb-ass, 2001, fq. 31. 
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spikatin për nga stili dhe idetë e  veçanta dallueshëm prej traditës e madje edhe prej 

poetëve bashkëkohës. 

Si krijime lirike të Fishtës të pas 1914-ës përmendim: 

 

- nga Mrizi i zanave  

 

Shqypnia e lirë (1921), Nji gjamë desprimit (1914), Emancipacjoni i kombit shqyptar 

(1920), Burrnija (1921), Mbi vorr t‟A. Alois Paliq, O.F.M, (1914), Për paqë t‟europës 

(1916), Shqyptarja e qytetnueme (1929), Kataklizmi i rruzullit (1916); Mbi vorr t‟A. 

Anton M. Zannonit S. J. (1915), In hoc signo vinces (Jo në shenjë të fitores), (1919); 

 

 

- nga Vallja e parrizit  

 

Engjëllit të rojës (1917), Fuqia e fjalës së Tënzot (1929), Emni i Jezusit (1924), 

Krishti mbret (1938), Lindja e Zojës (1917), Shkodra Zojës, Zoja Shkodrës (1924), 

Meshtari (1918), Grishje për muejin e Majit (1918).  

 

      Gjergj Fishta vendos në qendër të krijimtarisë temën patriotike. Këtë e dëshmon 

numri i lirikave që mund të klasifikohen si atdhetare. Marrëdhënia që vendos me këtë 

temë është tipike romantike. Gjithë krijimtaria e Fishtës dallon për tonet e forta epike 

që shpeshherë ndërthuren me notat lirike, por edhe këto të fundit veçmas mbartin 

dramacitet e emocionalitet të fuqishëm. Vargu i Fishtës është buçitës, shpërthyes ku 

ligjërimi thirror bëhet formë mbizotëruese. 

     Ky lloj ligjërimi i jep poezisë së tij një formë krejt të veçantë komunikimi midis 

poetit (dhe jo vetëm, por pas të cilit qëndron atdhetari, ideologu,  njeriu që 

shqetësohet për fatet e kombit dhe vlerave të tij) dhe lexuesit, të cilit poeti i drejtohet 

nëpërmjet thirrjes, urimit apo mallkimit, duke iu drejtuar kështu ndërgjegjes në radhë 

të parë. Ndaj edhe në poetikën e Fishtës, e më së tepërmi në poezitë patriotike është 

kaq i brishtë kufiri midis artit dhe ideologjisë (ideologjisë kombëtare).  

      Fishta i drejtohet kësaj teme në dy forma ekstreme, në dukje antinomike me njëra-

tjetrën por që i lidh qëndrimi kundrejt asaj çka ngjet në kombin e tij duke e kthyer  

poezinë në një formë angazhimi. Poeti nga njëra anë himnizon atdheun, vlerat, 

historinë, gjuhën e nga ana tjetër shkon deri në sharje, mallkim, vajtim për atdheun e 

humbur, atdheun e harruar, atdheun e copëtuar, atdheun e vrarë. 

     Ky qëndrim e lidh Fishtën jo vetëm me Rilindjen shqiptare (ku himnizimi, 

lavdërimi i atdheut dhe kthimi i poezizë, si forma mbizotëruese, në mjet ideologjik 

qëndronin në thelb të kësaj periudhe), por edhe me Romantizmin Europian prej të cilit 

është trashëguar ky fenomen. 

     Këndvështrimi i Fishtës nuk është statik dhe i njëanshëm, përkundrazi. Ai i përcjell 

lexuesit tablonë e atdheut ashtu siç e dëshiron dhe ëndërron, atdheun ashtu siç e  
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dëshiron dhe ëndërron çdo shqiptar me mendje e zemër shqiptari. Fishta idealizon 

atdheun fizik, njeriun e tokës së vetë sikundër rilindasit përpara tij apo dhe autorë të 

mëpastajmë.  

      Por ai i përcjellë lexuesit edhe atë atdheun tjetër, atdheun e copëtuar, atdheun e 

shitur për interesat e individëve të ndryshëm. 

Si në poezitë e grupit të parë dhe në ato të grupit të dytë kemi ngjashmëri në strukturë: 

mbizotërojnë format thirrore, porse në grupin e parë kemi format lavdëruese, urimet, 

në grupin e dytë kemi kemi funksionalizimin mjeshtëror të mallkimeve. 

      E pasi atdheu është shitur, është coptuar mbetet për t‟u vajtuar. Këtë formë paraqet 

autori në disa prej poezive më të fuqishme e më të dhimbshme, pikërisht atdheun e 

vajtuar (Nji gjamë desprimit, 1914 etj). Edhe këtu shpalosen, si gjurmë të përveçme të 

ligjërimit poetik të Fishtës, format thirrore ndërthurur me përshkrimin që kap notat 

realiste, notat e thella të dhimbjes e vajtimit për atdheun e humbur. 

 

      Gjergj Fishta ka lëvruar lirikën fetare gjatë gjithë krijimtarisë së tij. Në këtë pjesë 

është në vazhdën e traditës, lirikë ideologjike (ideologji fetare) e përdorur në radhë të 

parë për nevoja propagandistike, por edhe si mundësi e shprehjes së botës së 

brendshme të poetit, e përjetimeve të fuqishme poetike.  

Temat dhe motivet e lirikës fetare Fishta i merr nga Bibla. I drejtohet drejtëpërsëdrejti 

motiveve fetare nëpërmjet personazheve e momenteve të ndryshme të historisë së 

tyre. Përmendim poezitë për Shën Mërinë, lindjen e Krishtit, jetës e veprave të tij, etj.  

     Disa poezi u kushtohen misionarëve, punës së tyre në mesin e popullit shqiptar. Në 

këto poezi motivet fetare, të cilat evokohen në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë, jepen të 

lidhura me botën shqiptare, me njeriun shqiptar, çka i dallon nga pjesa tjetër.  Në 

lirikën fetare të Fishtës ka disa poezi të ndërtuara mbi motive metafizike të dogmës 

fetare. 

Përgjithësisht lirika fetare e Fishtës qëndron larg ideve letrare. Në raportin art-

ideologji fetare kjo e dyta fiton gjithmonë. Arti vendoset në shërbim të ideve fetare.    

      Fishta nuk del dot nga botëkuptimi i tij fetar edhe kur trajton tema që lidhen me 

konceptin e lirisë apo edhe me koncepte të tjera si jeta mbi tokë, vdekja etj. 

 

       Në lirikën mendimtare udhëhiqet prej mësimeve e parimeve të urdhërit që 

përfaqëson. 

Gjergj Fishta ndryshon nga Mjeda në konceptin për vdekjen. Për të vdekja është 

fillim i ri që vjen nga fundi i pashmangshëm dhe apokaliptik i botës, triumf i idealit 

dhe i jetës së re në gji të perëndisë (Kataklizmi i rruzullit, 1916) 

      Poetët klerikë, duke qënë se mbështeteshin në doktrinën fetare të përqafuar prej 

tyre, nuk binin në nota pesimizmi e fatalizmi, nuk meditonin mbi ardhmërinë e 

njerëzimit. Kjo ishte për ta çështje e zgjidhur. 

      Në krijimtarinë e Fishtës motivimet e ndryshme shpesh ndërthuren me njëra-

tjetrën, çka vështirëson klasifikimin e tyre në një grup të caktuar. Disa prej poezive që 
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trajtojnë motive fetare apo patriotike, siç është “Burrnija” (1921) mund të klasifikohet 

si poezi meditative.  

       Si në poezitë “Një lule vjeshtet”, “Ditën e të shuemvet” (shkruar para 1914-ës) 

edhe te “Burrnija” (1921) Fishta trajton raportin jetë-vdekje-përjetësi. Në këtë raport 

ballafaques poeti nuk kalon në raporte përjashtësuese, përkundrazi duke iu referuar 

ngadhnjimit të përtejjetës që vjen nga trajtimi i jetës si mundësia e njeriut për t‟u 

përmirësuar, për ta jetuar dhe përballuar atë, dhe kështu  përjetësia vjen si rrjedhim i 

veprave të mira të realizuara gjatë jetës.  

        Vetëm në këtë mënyrë njeriu e mposht vdekjen. Në raportin poet-filozof në këto 

poezi spikat poeti.  
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3.1.4. Asdreni dhe modernizmi në lirikën shqipe    

 

 

 

      Poetika e Mjedës dëshmon disa tipare origjinale që e dallojnë nga Romantizmi i 

rilindjes, por nuk arrin të tejkalojë pozitat romantike. Ajo krijon hapësirat për një 

kapërcim që do të bëhej fillimisht nga Asdreni, i pari poet modern me të dyja këmbët 

në letërsinë e gjysmës së parë të shek. XX. 

“…është edhe poeti i parë i periudhës kalimtare që mund ta vendosim, si të thuash, në 

anën tjetër të urës”.109 

      Krijimtaria poetike e Asdrenit ndahet në tri faza të cilat shënojnë kalimin shkallë-

shkallë drejt pjekurisë poetike që përfaqësohet me fazën e tretë. Kjo ecuri e procesit të 

tij krijues reflektohet në qëndrimet mbajtur rreth përcaktimeve për vendin në historinë 

e letërsisë shqipe. 

 

      “Nga pikëpamja e përkatësisë në drejtimet letrare, vepra e Asdrenit, është ndër 

më të ndërlikuarat në historinë e letërsisë sonë. E shtrirë në një kohë relativisht të 

gjatë, ajo u krijua në etapa të ndryshme historike, që domosdo sollën dallime të 

rëndësishme në tiparet e saj”.110  

 

       Rexhep Qose e sheh fillimin e periudhës së re në lirikën shqipe në vëllim e dytë 

poetik të Asdrenit. 

 

      “Kjo periudhë e re e lirikës shqipe (lirika e gjysmës së parë të shek. XX – shënimi 

ynë) fillon me përmbledhjen e dytë të vjershave të Asdrenit Ëndra e lotë dhe, me një 

degë të vetën, zgjat gjer në prak të çlirimit,…”111 

     

    Tiparet e reja, veçoritë që e lidhin lirikën e tij me drejtime dhe poetika moderne në 

krijimtarinë e Asdrenit shfaqen që në vëllimin e dytë “Ëndra e lotë”, Bukuresht 1912  

por bëhen dominante, përcaktuese të krijimtarisë së tij letrare në vëllimin “Psallme 

Murgu”, Bukuresht 1930.  

       Poezitë e librit “Psallme Murgu” zënë një spektër të gjerë tematik. Autori i lë 

vend të gjerë lirikave meditative, erotike e të peizazhit duke bërë një thyerje nga 

tradita e deriatëhershme, dëshmuar edhe në sistemin metrik e figurativ. I largohet 

angazhimit në çështjen kombëtare dhe problematikës shoqërore, të cilat kishin 

mbizotëruar në dy vëllimet e mëparshme, dhe poezia e tij merr trajta subjektive.  

      Shfaqet mbizotëruese prirja drejt një poezie me thekse meditative, ku përjetimet e 

kërkimet subjektive janë thelbi i botës poetike të autorit. Prirja intelektualiste në këtë 
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  Ali Xhiku, Çështje të diskutueshme të drejtimeve letrare, Poezia e Asdrenit, në Nga romantizmi 
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 Rexhep Qosja, Lirika shqipe, në “Jehona”, Shkup 1970, Nr. 6, f. 3. 
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pjesë të krijimtarisë poetike të Asdrenit rrit vështirësinë e kuptimit e komunikiminit 

me kritikën e me lexuesin e kohës. 

      Kritika e kohës, por edhe ajo e mëpastajmja, nuk ka arritur t‟i shohë nën një dritë 

objektive këto tipare që fillojnë të shfaqen te ky autor për së pari e më tej në autorë të 

tjerë. Shpesh është mjaftuar vetëm me një pëmendje dhe nuk shkohet më tej në 

trajtimin dhe analizën e tyre sipas kritereve letrare. 

     Poezitë e këtij vëllimi dëshmojnë, siç është vënë në dukje nga disa studiues së 

veprës së tij, ndikime të drejtimeve e poetikave të ndryshme Europiane si parnasizmi 

e simbolizmi.112      

      Trajtimi i motiveve e simboleve të mitologjisë, kujdesi i veçantë për aspektin 

tingullor të fjalës dhe  muzikalitetin e vargut, një prirje abstraksioni dhe largimi prej 

problemeve të realitetit (shoqërore, politike, etj.), fokusimi në kultin e së bukurës, 

krijimi i një poezie elitare që kërkon një lexues më të kualifikuar, mungesa e 

shpërthimeve të forta të ndjenjave, teknika e krijimit të vizioneve e imazheve 

dëshmojnë ndikimin e këtyre drejtimeve letrare në këtë fazë të krijimtarisë së 

Asdrenit.  

Ky botim shënon një hop të ri në krijimtarinë e tij poetike (dhe në lirikën shqipe) dhe 

e vendos Asdrenin në pozitat e një poeti me prirje të qarta të modernitetit, përfaqësues 

të lirikës së periudhës së gjysmës së parë të shek. XX. 

      Bashkohemi me mendimin e Robert Elsiesë, i cili thekson: 

     

    “Së bashku me dy vëllime të mrekullueshme nga Lasgush Poradeci (1899-1987), 

botuar në Rumani më 1933 dhe 1937, dhe vëllimi i vogël “Vargjet e lira”, 1936, nga i 

riu Migjeni (1911-1938), “Psallme murgu” shënon gjithashtu një pikë kthese në 

letërsinë shqipe. Modernizmi tashmë kishte filluar të dukej në horizont”.113 

 

Me këtë vepër Asdreni shfaqet ndryshe nga autorët e tjerë që erdhën nga tradita 

(Mjeda, Çajupi, etj). 

Ku duket ky ndryshim? 

       Është e dukshme shkëputja nga tema atdhetare dhe shoqërore, mbizotëruese në dy 

botimet e mëparshme të autorit e në poezinë e kohës. Autori i prek fare pak këto tema. 
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 Shih: Ali Xhiku, Parathënie e Asdreni, Poezi të zgjedhura, Dituria, Tiranë 2000, f. 10: “Këto 
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fundit, nuk mbeti pa u prekur edhe prej ndikimeve të simbolizmit. Në vëllimin “Psallme Murgu”, 

Asdreni, siç e kanë vënë në dukje studiuesit, nis të kujdeset më fort për anën tingëllore të fjalës, për një 

varg më muzikal, më abstrakt”.
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prej një ideje abstrakte, porsi simbolistët, Asdreni në ca raste, megjithëse jo të shpeshta, kombinon 

metodën krijuese të të parëve me atë të të dytëve”. 

Gjithashtu shih: R. Smajli, Shumësia e tekstit, 1980, f. 159. “... ai si poet u formua në një klimë letrare 

ku zjenin edhe idetë e mbasromantizmit, simbolizmi, parnasizmi, etj.” 

113�
  Robert Elsie, vep e cit.. f. 104.
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Më herët në poezinë e tij ka gjetur vend motivi meditativ, por kjo prirje merr trajta të 

qarta dhe bëhet mbizotëruese në vëllimin “Psallme murgu”. Motivet meditative 

shpesh i gjejmë si boshti i një poezie të caktuar, ose të ndërthurura me motive të tjera, 

si p.sh. me motivin e natyrës apo të dashurisë.      

   Edhe në poezi të ngritura mbi tema e motive të tjera, si p.sh. lirika të natyrës, të 

dashurisë apo lirikat me motive mitologjike, autori i mëshon trajtimit filozofik. 

 Asdreni shquhet ndër poetët e kohës për hapësirën e gjerë të frymëzimeve. Gjithashtu 

ai dallon prej tyre falë aftësisë për të shprehur ngjyra të ndryshme, një spektër të gjerë 

nuancash të emocioneve e mendimeve. 

      Risia tjetër qëndron në interesin për motive mitologjike, jo si një prirje rastësore, 

por në lidhje me thelbin e poezisë së tij që tashmë ka ndryshuar kah: nga poezi 

romantike në poezi novatore, guxojmë ta quajmë poezi moderne për të ndërtuar një 

vijë ndarëse të cilën për herë të parë mendojmë se e realizon poezia e Asdrenit në 

fazën e fundit të krijimtarisë së tij me vëllimin “Psallme murgu”. 

      Kjo prirje dëshmohet edhe te ndonjë autor tjetër, si p.sh. te Mjeda, por ka një 

ndryshim thelbësor në trajtimin që u bëjnë këtyre motiveve këta dy poetë. Nëse te 

Mjeda kemi regres, kthim pas në modele që e kalojnë dhe romantizmin duke mos u 

bërë dot pjesë e frymës së re që kishte lindur në poezinë e kohës, te Asdreni motivet 

mitologjike bëhen aktuale nëpërmjet kthimit të tyre në simbole gjithëkohorë. Te 

Mjeda frymëzimi mbetet i cytur nga ndjenjat patriotike, te Asdreni nuk e shohim këtë. 

      Shfaqje risante në boshtin formal në kuadrin e letërsisë së kohës është përdorimi 

nga Asdreni i vargut të lirë, poeti i parë që e lëvron këtë varg në poezinë shqipe.  

      Nisur nga këto tipare që shfaq poezia e Asdrenit mund të themi se përgjithësisht 

me krijimtarinë e tij poetike, dhe veçanërisht me vëllimin “Psallme murgu” shënon 

një hop të rëndësishëm për gjithë lirikën shqipe duke shënuar fillimin e një periudhe 

të re.  

Disa prej këtyre tipareve që fillojnë të shfaqen në krijimtarinë e Asdrenit, veçanërisht 

në vëllimin “Psallme Murgu”, do të pasqyrohen dhe bëhen më të qenësishme në 

krijimtarinë e një poeti tjetër, Lasgush Poradecit.  

      Mendimi akademik i para viteve ‟90 shpesh ka vlerësuar më së shumti në 

krijimtarinë e Asdrenit atë pjesë që lidhet me trajtimin e motiveve patriotike. 

 “…ai trajtoi gjithë temat e zakonëshme të lirikës patriotike të kohës, duke sjellë në 

poezinë tonë një theks të hapët të protestës shoqërore, theks që shprehet disa herë në 

vjershat e tij me shumë forcë”.114    

      Kjo tendencë e kritikës shqiptare për të parë si poezi me vlerë vetëm atë pjesë të 

poezisë së Asdrenit, dhe të shumë autorëve të tjerë, që lidhet ngushtësisht me temat 

patriotike e  

shoqërore, ka bërë që për një kohë të gjatë të mohohen disa vlera të rëndësishme të 

poezisë së tij, dhe të shkrimtarëve të tjerë, ose të interpretohen si jovlera, madje edhe 

të lihet në harresë.   

      

                                                           
114�

  Historia e Letërsisë Shqipe II,  vep e cit. , f. 516. 
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       Gabimi i atyre që kanë shkruar për Asdrenin dhe vendin e tij në historinë e 

letërsisë shqipe [...] është pse tërë poezinë e tij e kanë cilësuar dhe vlerësuar duke ia 

vënë edhe etiketën historiko-letrare në bazë të atyre vjershave me të cilat e ka filluar 

krijimtarinë letrare, e jo në bazë të vjershave të mëvonshme, në të cilat është shprehur 

plotësisht prirja e tij krijuese dhe të cilat përbëjnë pjesën më të çmuar të veprës së tij 

në pikëpamje artistike. Në atë mënyrë bredhjet, kërkimet, provat fillestare janë bërë 

vendimtare edhe për cilësimin e poezisë së tij të gjithëmbarshme.115 

       

    Kjo frymë ka mbizotëruar në kritikën shqipe për një kohë të gjatë duke mohuar 

vlerat asaj pjese të poetikës së tij që paraqet prurjen më të mirë në letërsinë shqipe. 

      

 

     “Mjerisht, Asdreni mbetet pas lufte një kohë të gjatë disi i harruar, për shkak së 

kritika bashkëkohore shqipe nuk tregonte mirëkuptim të mjaftë ndaj poezisë së tij 

simbolike. Megjithëse gjuhëtari Eqerem Çabej thekson që në vitin 1936 rëndësinë dhe 

bukurinë e poezisë së Asdrenit, më vonë vijnë të tjera kohëra dhe të tjera kritere 

estetike, që nuk do të tregojnë mjaft mirëkuptim ndaj kultit të tij të të bukurës”.116 

 

 

     Jo vetëm është shkruar rrallë për Asdrenin, por edhe është shkruar përciptazi, siç 

shprehet edhe Rexhep Qose 117 duke qëndruar shpesh nën hijen e poetëve, krijimtaria 

e të cilëve qëndron shumë më posht se krijimtaria e tij. 

Një vështrim mbi receptimin e poezisë së Asdrenit nga kritika jonë dëshmon këtë 

paradoks.118    

   Parë në gjithësinë e saj sipas studiuesit Ali Xhiku “Megjithë ndikimet që pësoi nga 

parnasi e simbolizmi, sidomos në përmbledhjen «Psallme murgu», krijimtaria e 

Asdrenit mbeti gjithnjë një poezi e angazhuar jo vetëm në çështjen kombëtare, po 

edhe në problematikën shoqërore, duke ruajtur vazhdimisht një frymë të thellë 

demokratike”.119  

          
Ky përfundim do të ishte i saktë vetëm nëse si kriter do të merrnim sasinë dhe jo 

cilësinë e poezisë së Asdrenit. Në aspektin sasior poezia e Asdrenit mund të cilësohet 
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�
 Rexhep Qosja, Asdreni. Jeta dhe vepra e tij. Monografi, Botimet “Toena”, Tiranë, 2002, f. 19.  

116�
 Rexhep Qosja, Lirika shqipe, në “Jehona”, Shkup 1970, Nr. 6, f. 7. 

117
�
 Rexhep Qosja, Asdreni. Jeta dhe vepra e tij. Monografi, Botimet “Toena”, Tiranë, 2002, f. 3. 

“Vepra poetike e Asdrenit nuk ka zgjuar gati asnjëherë interesimin dhe as ka gjetur trajtimin përkatës 

në kritikën dhe historiografinë tonë letrare deri në kohën më të re. Për të madje, është shkruar më rrallë 

dhe me përciptaz se për disa shkrimtarë tanët të dorës së dytë apo të tretë”.
 

118�
 Shih Kristaq Jorgo, Receptimi i Asdrenit dhe vendi i tij në sistemin letrar shqiptar, në “Studime 

Filologjike” nr 1-2, Tiranë 2004, f.5: “Studiuesit (...), edhe pse mund ta kenë konstatuar paradoksin, 

nuk e kaë parë në këtë mënyrë vendin që i kanë dhënë Asdrenit në historinë e letërsisë shqipe të lidhur 

me faktin e receptimit të kufizuar kritik të veprës së tij. Bëhet fjalë për një keqkuptim, për një 

moskuptim të poetit, apo, së fundi, për një nga shembujt e të ashtuquajturit receptim jo i njëkohshëm? 

Në çdo rast, përse do të duhej të hsprehej kjo me pothuaj heshtjen e kritikës dhe cilat do të ishin arsyet 

historiko-letrare të një fenomeni të tillë? Si do të pajtohej më në fund kjo situatë me rëndësinë e 

nënvizuar të Asdrenit në historishkrimin e letërsisë shqipe?” 
119�

  Ali Xhiku, Nga romantizmi…, vep e cit. f. 114. 
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si poezi e angazhuar dhe e lidhur me problematikën kombëtare dhe shoqërore (kjo 

tematikë dhe ky frymëzim mbizotëron në dy përmbledhjet e para), por pjekurinë e tij 

artistike autori e arrin me vëllimin “Psallme murgu”. Me këtë vëllim ai bëhet poeti i 

poezisë së re, që e shkëput poezinë nga tema patriotike dhe shoqërore, i cili i ikën me 

vetëdije angazhimit të kërkuar nga romantizmi i rilindjes shqiptare.  

     Jo vetëm në aspektin tematik, por veçanërisht në atë formal duhen parë ato tipare 

që e lidhin këtë pjesë të krijimtarisë së Asdrenit me poetikat moderne. Shmangia e 

vargut të matur dhe përdorimi i vargut të lirë, përpunimi i fjalës, muzikaliteti, 

përdorimi i simboleve me forcë evokuese etj., janë tipare të modernitetit të lirikës së 

Asdrenit.   

      

        Ashtu siç thotë edhe studiuesi Kristaq Jorgo: 

 

       Pozicioni i Asdrenit në kuadër të sistemit letrar shqiptar është dikotomik. Kritika 

e ka pasqyruar këtë gjendje në mënyrë të vetvetishme, por mozaikale, pa mundur, shi 

për këtë arsye të dytë, ta formalizojë e ta ndriçojë deri në fund. Asdreni, si fare pak 

krijues të tjerë shqiptarë, është njëherësh periferik dhe qendror. Ai lind si një qendër e 

periferizuar në kuadër të letërsisë shqipe. Periferik është kryesisht në vetvete; qendror 

e bën kryesisht gjendja e përgjithshme e sistemit letrar dhe kulturor shqiptar. Ai ka 

lindur nën këtë shenjë, po përveç kësaj, - e kjo përbën të veçantën e tij, - vijon ta ruajë 

këtë status edhe sot e gjithë ditën.120 

 

 

 

* * * 

       

 

 

      Tri përmbledhjet poetike të Asdrenit pasqyrojnë tri fazat nëpër të cilat kaloi 

krijimtaria e tij poetike. Për arsye të distancës kohore mes botimeve, por edhe të 

tipareve që paraqesin përmbledhjet poetike të Asdrenit ne flasim për tri faza të 

krijimtarisë së tij. Është nga ata poetë që i përket fundit të romantizmit dhe periudhës 

së re duke mos mbetur në kuadrin e poetëve që vazhduan të shkruanin deri në mesin e 

viteve ‟20, por duke u bërë një zë i rëndësishëm edhe në fillim të viteve ‟30. 

     Ne e kemi vendosur krijimtarinë e tij poetike në kuadrin e poetëve të brezit të parë 

(1914-1924) nisur prej faktit se një pjesë e poezive të vëllimit të tretë janë të shkruara 

përgjatë këtyre viteve, e prej faktit tjetër që përgjithësisht krijimtaria e tij përfaqëson 

tiparet e lirikës së këtij brezi, tipare që ne i kemi përmendur më sipër. 

                                                           
120

�
 Kristaq Jorgo, Receptimi i Asdrenit dhe vendi i tij në sistemin letrar shqiptar, në “Studime 

Filologjike”, Nr 1-2, Tiranë 2004, f.10-11.
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      Me vëllimin e parë Asdreni është krejtësisht në frymën romantike të Rilindjes. Në 

poezitë e vëllimit “Rreze drite” (1904) vendin kryesor e zënë krijimet me temën e 

luftës për liri e pavarësi. Me përmbledhjen e dytë “Ëndrra e lotë” (1912) Asdreni 

zgjeron tematikën sociale duke e bërë kështu lirikën shoqërore mbizotëruese në këtë 

fazë të dytë të krijimtarisë së tij dhe duke shënuar fillimin e shkëputjes prej modelit 

romantik. 

       Fazat e krijimtarisë së tij shënojnë kalimin nga fryma himnizuese, idealizimi i të 

kaluarës së popullit tonë (faza e parë ku mbizotëron fryma romantike “Rreze drite” 

1904), në një qasje më realiste nëpërmjet trajtimit të motiveve sociale (faza e dytë me 

frymë kritike, “Ëndrra e lotë”1912), për të shënuar nivelin më të lartë të krijimtarisë 

së tij, por edhe prurje risuese në lirikën shqipe me vëllimin “Psallme murgu” (1930). 

     Në këtë fazë të tretë të krijimtarisë poeti i largohet frymës së dy vëllimeve të para 

duke shënuar një nivel të ri në krijimtarinë e tij dhe në letërsinë shqipe të kohës. 

      Te Asdreni tema atdhetare zë vend qendror në vëllimin e tij të parë “Reze dielli” 

ndërsa prirja për t‟u larguar nga motivet e kësaj teme fillon të shfaqet dukshëm në 

përmbledhjen e dytë “Ëndrra e lotë” dhe pothuajse nuk ndihet fare kjo temë në 

përmbledhjen “Psallme murgu”.    

      Përmendim këtu poezitë “Gjuha shqipe”, “Adriatikut”, “Durrësi”, “Apollonia”, 

“Luftari lypës” të cilat nuk janë lirika të pastra atdhetare, por në to ndërthuren motive 

patriotike me motive mitologjike e shoqërore. Evokimi i së kaluarës, historisë është 

një nga motivet që poeti e trajton me dashuri në këto krijime.  

Prirja e poetit për t‟iu larguar kësaj teme është një ndër elementet që e ndan lirikën e 

fazës së fundit nga krijimtaria e mëparshme.  

       Prirja ndaj poezisë peizazhiste merr të tjera përmasa te Asdreni. Motivet 

peizazhiste kanë një tjetër trajtim, veçse më së shumti dalin të ndërthurur me motive 

të tjera. Edhe ky zhanër i lirikës dëshmon ndryshime që vërehen në kalimin nga një 

fazë në fazën tjetër të krijimtarisë. Prirja kah një poezi meditative që vërehet në 

vëllimin e dytë “Ëndrra e lotë” vjen duke u theksuar në vëllimin e tretë “Psallme 

murgu”. Në këtë të fundit poeti i ndan në cikle poezitë dhe ciklin e poezive me motive 

të natyrës e titullon “Ngjyra ylberi”.  

      Në trajtimin e motiveve të natyrës, në dallim nga vëllimi i parë ku shfaqet 

ndjeshëm ndikimi i frymës romantike, në vëllimin e dytë, e më së shumti në vëllimin 

e tretë, reflektohet prezenca e fortë e frymës meditative. Poeti e bën lirikën e natyrës 

formë të shprehjes së meditimeve të personazhit lirik.   

      Lirika peizazhiste e kësaj periudhe mbart frymën përsiatëse dhe ndjenjat pesimiste 

që i gjejmë pothuajse në gjithë lirikën e vëllimit “Psallme murgu”. Në poezi të tilla si 

“Ylberi”, “Pamje”, “Rruzollimi”, “Lulja e këputur”, “Vaje e pyllit”, etj, e veçanërsiht 

në “Mërzi Vjeshte”, “Vegim perëndimi” mbizotëron kjo ndjeshmëri.   

      Në lirikat e natyrës, dhe jo vetëm, Asdreni shpesh ndërthur qartësinë vizuale të 

dritëhijes me efektet muzikore në ndërtimin e imazheve. Kjo metodë e ndërtimit të 

imazhit poetik (si tipar i simbolizmit) që fillon me Asdrenin do të theksohet edhe më 

tej në fazat e kësaj periudhe. Në fazën e dytë bëhet teknikë kyçe në poezinë e L. 

Poradecit.  
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      Në temën e dashurisë Asdreni, ndryshe nga romantikët, i largohet shpërthimeve 

të forta dhe emocionalitetit të lartë shpirtëror duke u treguar më i përmbajtur dhe më i 

ftohtë. Veçanërisht në përmbledhjen “Psallme murgu”, ku një qëndrim i tillë është në 

frymën konceptuese të të gjithë vëllimit. 

 Poezi si “Lutje”, “Lulet e gjirit”, “Baresha”, janë në frymën romantike-popullore. 

Ndërsa në  “Ora e zemrës”, “Fytyrën tënde” poeti ndërton nëntekste poetike ku jepet 

konceptimi për dashurinë si ndjenjë e magjishme, si çast magjistar që ia vlen më 

shumë se çdo gjë tjetër (Ora e zemrës), si shkak i gëzimeve e njëkohësisht i 

mundimeve të tij (Fytyrën tënde).  

       Problematika shoqërore te Asdreni, e cila në vëllimin e parë por edhe në 

vëllimin e dytë zë vend të rëndësishëm dhe në të njëjtën kohë e projektuar mbi motive 

të njohura si në rastin e Çajupit, në vëllimin “Psallme murgu” kalon në rend të fundit. 

Autori shfaqet me një qëndrim skeptik kur është rasti i trajtimit të problematikës 

shoqërore. Veçanërisht në vëllimin e fundit mbizotërojnë notat pesimiste e fataliste.  

      Ky pesimizëm i poetit vjen si pasojë sa i realitetit social aq edhe i rrethanave 

jetësore të tij. Mosbesimi në luftën e forcave demokratike e shkëputja prej tyre, 

tërheqja prej jetës aktive politike e shoqërore, mbyllja në vetmi, dashuria e munguar, 

mërgimi, janë faktorë që e shtyjnë poetin drejt pesimizmit e fatalizmit. Janë këto 

përjetime që zënë vend në motivet e temës shoqërore që disa herë dalin të ndërthurura 

me motive patriotike e meditative: motivi i mërgimit, kurbeti, motivi i pabarazizë 

shoqërore, varfëria etj.  

      Ngjarjet e dhjetorit 1924 dhe shkëputja prej forcave demokratike nxisin 

mosbesimin në rrugën që po ndiqej për realizimin e pavarësisë së vërtetë dhe 

përparimit shoqëror.  

    Nga ana tjetër i mbetur pa punë pas heqjes nga vendi i sekretarit në konsullatën 

shqiptare të Bukureshtit, mbetur pa mjete jetese, e i kredhur në vetmi pas gjysmës së 

dytë të viteve tridhjetë e deri në fund të jetës e bëjnë të pashmangshëm rënien e poetit 

në pesimizëm. 

      Poeti e ka humbur besimin tek zhvillimi i shoqërisë nëpërmjet rrugës të së drejtës. 

Nuk beson tek humanizmi si vlerë njerëzore. Njeriu prej natyre është i prirur drejt 

interesave personale, si rrjedhim nuk mund të ketë barazi shoqërore dhe ky është një 

ligj i përjetshëm. Këtë e reflekton pabarazia shoqërore që mbizotëron (Lufta, Lufta e 

botës, Interesi, Dituria, Qytetërimi, Dhuna). 

       Në disa poezi që i kemi përmendur edhe tek lirika patriotike e poetit siç është 

“Luftari lypës” dalin të ndërthurura motive shoqërore me ato patriotike. Në këtë lirikë 

poeti rrëfen me nota tronditëse fatin e luftëtarit të mbetur rrugëve, i vetëm pa asnjë 

mbështetje. 

      Në vitin 1935 poeti përfundon poemën “Trashëgim” e cila përcjell gjendjen e 

realitetit politik dhe shoqëror të Shqipërisë së viteve ‟30. Në vargjet e saj përshkruan 

varfërinë, injorancën e prapambetjen që i solli vendit sundimi i forcave reaksionare. 

Mjerimi i shtresave të varfëra përshkruhet me vërtetësi. Poeti akuzon e godet forcat e 

vjetra shoqërore, konservatore, mbartëse të regresit që me anadollizmin e tyre 

pengojnë zhvillimin e kulturës e përparimin në përgjithësi. Përball këtyre forcave 
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poeti vendos idealin e vet patriotik mishëruar në përpjekjet dhe sakrificat e 

militantëve të Rilindjes.  

Disa poezi shkruar në fundin e viteve ‟30, “Vegim detarak”, “Jeta s‟është e kotme”, 

“Një vit i ri” tregojnë tentativën e poetit për të dalë nga pesimizmi që zotëroi në këtë 

periudhë.  

      Në vëllimin “Psallme murgu” Asdreni largohet nga problematika shoqërore dhe 

fokusohet në botën e tij të brendshme, në përjetimet e thella personale. Me Asdrenin 

fillon egocentrizmi në lirikën shqipe.  

      Asdreni shfaqet i ngjashëm me Çajupin përsa i përket qëndrimit ndaj fesë e zotit. 

Ai shprehet kundër praktikave fetare e madje vë në dyshim ekzistencën e Zotit. Poeti i 

zhgënjyer shpreh gjithë vizionet e tij mbi jetën me nota fataliste. Duke u ndalur në 

përmbledhjen “Psallme murgu” vemë re se autori shumë rrallë i drejtohet Zotit, 

krijuesit, si fuqi drejtuese e jetës njerëzore.  

      Poezia “Paradoks” është krijimi më i fuqishëm i poetit ku përveçse stigmatizon 

rolin e fesë, ngrihet kundër saj e paradoksitetit të dogmave fetare, ai e sheh jetën si një 

rreth vicioz dhe qenien njerëzore të dënuar përjetësisht brenda këtij rrethi ku 

mbizotëron pakënaqësia, e pafuqia për të dalë nga ky rreth. Kështu e sheh poeti veten, 

si qenie të pafuqishme.  

      Edhe pse në këtë poezi mund të gjejmë vargje të cilat janë interpretuar si 

shprehëse të besimit në Perëndi, forca që spikat në vargjet kundër fesë, dogmave e 

përfaqësuesve të saj e qartëson qëndrimin antiklerikal të poetit.  

     Në këtë krijim por edhe në gjithë poetikën e tij Asdreni mbetet i paqartë në 

qëndrimin ndaj Zotit, besimi i tij shfaqet i lëkundur. 

      Përtej diskutimeve dhe qëndrimeve të ndryshme në lidhje me këtë problematikë 

në poezinë e Asdrenit, dalim në një tjetër element që ka qënë i rëndësishëm në gjithë 

letërsinë tonë, jo vetëm për gjenezën por edhe në të gjitha fazat e saj: raporti me 

diskursin biblik.  

      Diskursi biblik është shfrytëzuar në gjithë krijimtarinë e Asdrenit: motivet, 

simbolet, fryma përmbajtësore. Vëllimi “Psallme Murgu” evokon këtë diskurs që në 

titull nëpërmjet dy leksemave të cilat janë të fjalorit biblik dhe shtrihet më tej në poezi 

të tjera të këtij vëllimi (Juda i ri, Paqjes, Lutje e vonuar, Mëkati i fshehur, Paradokse 

etj.).  

      Referencat me diskursin biblik realizohen në disa nivele: në nivelin leksikor, në 

mesazhet që përcillen, në simbolet e përdorura të cilat funksionalizohen e 

ridimensionohen në nivele të reja estetike. 

      Pesimizmi dhe fatalizmi ndjehen edhe në poezinë “Kotësia” ku çdo përpjekje e 

njeriut për ndryshim mbetet e kotë. Poeti e sheh jetën më shumë si iluzion, si 

mashtrim ku dëshirat dhe shpresat përfundojnë në hidhërime e zhgënjime (Ylberi).  

Në një grup poezish, (përmendim Pendim egoist, Lutja e zemrës, Lutja e vonuar, Hija 

e keqe e ndonjë tjetër), poeti godet qenien njerëzore duke e parë si hipokrite, 

lakmitare e egoiste. Njeriu, sipas poetit, në vetë natyrën e tij është mëkatar ndaj edhe 

vuajtjen e tij e sheh si raport të natyrshëm shkak-pasojë.  
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      Në disa poezi ku shfaqet motivi i metempsikozës qëndrimi i poetit është misticist 

fetar. Në poezitë “Myster”, “Dëshirë pagane” shpreh besimin në vazhdimësinë e jetës 

së shpirtit njerëzor si një ekzistencë e dytë. 

     Dhembja, kotësia, pikëllimi, dëshpërimi, vetmia, absurdi janë mbizotëruese në 

letërsinë moderne. Kujtojmë këtu krijimtarinë poetike të Bodlerit, ku jeta zotërohet 

nga kotësia dhe dëshpërimi. Në këtë pikë mund të flasim për shfaqje të modernitetit 

në lirikën e Asdrenit. 

      Këto motive, më së tepërmi meditative, mbizotërojnë në vëllimin “Psallme 

murgu” duke u bërë përcaktuese të natyrës së poetikës së poetit në fazën e fundit të 

krijimtarisë së tij, fazë që e lidh me prirjet moderne, përfaqësues i të cilave bëhet. 

     Duke u ndalur te pesimizmi që ndjehet jo vetëm në krijimtarinë e Asdrenit, por  

edhe në poetë të tjerë të të njëjtit brez apo edhe në kuadrin e gjithë periudhës (L. 

Poradeci, Migjeni, G. Pali, A. Pipa etj.), duhet thënë se ky element rrjedh më së 

shumti prej mbylljes së poetëve në botën e tyre vetjake, evokimit të kujtimeve 

personale, trishtimit që rrjedh prej tyre etj., duke parë tek dhimbja burimin e poezisë. 

Prania e pesimizmit e lidh krijimtarinë e Asdrenit dhe më gjerë krijimtarinë e poetëve 

të periudhës me drejtimin simbolist, që e ka pesimizmin, trishtimin e thellë tipar të 

brendshëm e thelbësor.  

       Asdreni shkruan disa poezi të shkëputura satirike por në ndryshim nga Çajupi 

satira e tij është më e lehtë. Përmendim satirat “Diplomati shtatanik” dhe “Republika 

shqiptare” ku poeti përqesh e godet; në të parën nëpërmjet portretizimit fizik e moral, 

veset e njeriut, hipokrizinë dhe djallëzinë e tij, mendjemadhësinë, pabesinë dhe 

veprimin sipas interesave personale, në të dytën, nëpërmjet paradoksit, parodizon 

gjithë të ashtuquajturat zhvillime e mirëqënie të republikës shqiptare në të gjitha 

drejtimet, duke u nisur nga ata që e udhëheqin, kryetar shteti, ministra e deputetë, deri 

tek jeta e njerëzve të thjeshtë. Poeti përqesh gjithë elementet e botës shqiptare duke ia 

drejtuar satirën parësisë si përgjegjësja kryesore e realitetit të krijuar.  

                                                                

  

 

*  *   * 

 

 

     Në lirikën e viteve ‟20 përsa i përket boshtit tematik vërehet lidhja me traditën 

romantike të Rilindjes sonë kombëtare.  

      Tema patriotike (lirika atdhetare-patriotike) vazhdon të zërë vend të rëndësishëm. 

Pothuajse gjithë përfaqësuesit e këtij brezi, si autorët që vinin nga tradita si edhe 

autorët e rinj, vazhdojnë ta lëvrojnë këtë temë, më shpesh ravijëzuar në motive të 

ndryshme apo edhe ndërthurur me tema e motive të tjera.  

Pse vazhdoi të lëvrohej dendur kjo temë? 

      Arsyet janë sa historike aq edhe letrare: historike sepse në kushtet e një pavarësie 

të tillë rreziku ishte i pranishëm, letrare sepse letërsia shqipe e gjysmës së parë të 
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shek. XX vazhdon t‟i ketë të forta lidhjet me traditën romantike, veçanërisht në 

krijimtarinë e poetëve të brezit të parë.  

 “Në kushtet kur, në fillim të shekullit të shkuar, çështja shqiptare mbetej e hapur dhe 

vazhdonte të rrezikohej edhe pas vitit 1912, ishte e natyrshme që romantizmi 

nacional, që, në një farë mënyre shenjtëroi binomin komb-atdhe, të gjente truall për 

t‟u shfaqur në letrat shqipe; ishte e pritur pra, që lirika politiko-atdhetare të lëvrohej 

dendurisht.” 121  

      Si e tillë lirika gjatë kësaj periudhe, veçanërisht në vitet 20‟ vazhdon të ndikohet 

nga modelet e Rilindjes. Kjo edhe për faktin se përfaqësuesit kryesor janë poetë që 

vijnë nga rilindja. 

      Nga ana tjetër lirika atdhetare si lloj i lirikës, pavarësisht kushteve historike, zë 

vend brenda kësaj gjinie e si e tillë shfaqet natyrshëm në çdo periudhë të historisë së 

letërsisë shqipe. 

Vendin kryesor e zë Asdreni, i cili realizon një thyerje të rëndësishme në boshtin 

tematik, duke u larguar nga tema atdhetare dhe duke iu drejtuar temave e motiveve 

sociale e meditative.  

Në këto vite haset edhe tema satirizuese te disa poetë si Asdreni. 

 

 

 

*** 

           

 

     Tek autorët që erdhën nga tradita, në veprat me të cilat në aspektin kohor 

përfshihen në letërsinë e 1914-1944-ës, shfaqet lufta midis traditës dhe risive, frymës 

novatore. Tek disa autorë mbeten mbizotëruese tipare të traditës (Fishta, Mjeda) dhe 

te të tjerë fiton novatorizmi (Asdreni).  

      Por në fund të fundit ky është dhe fati i të gjitha periudhave kalimtare dhe 

autorëve që i përkasin atyre: nga njëra anë është një traditë që i ka ushqyer, i ka 

formësuar dhe i ka bërë përfaqësues të denjë të një etape të caktuar në historinë e 

letërsisë (dhe në rastin e Rilindjes sonë kemi të bëjmë me një periudhë tejet të 

rëndësishme por edhe me një shtrirje kohore të konsiderueshme), dhe nga ana tjetër 

është nxitja për t‟iu përgjigjur kërkesave të reja, për të ecur me ritmin e ri që shtronte 

historia dhe shoqëria shqiptare në kushte të krejt të reja. 

    

         Asnjë periudhë tjetër e letërsisë shqiptare nuk mund t‟i ofrojë të tilla gjasa 

historianit të letërsisë. Kemi dy faza zhvillimi, tipologjikisht të ndryshme, që 

përvijohen në këtë periudhë; e para vjen deri në vitet ‟20-të, ndërsa e dyta nga vitet 

‟20-të deri në fundin e Luftës së Dytë, 1944. Në fazën e parë, me autorë si Fishta, 
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 Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, Tiranë, Dituria, 2004, fq. 74.

 

 



73 

 

Mjeda, Asdreni etj, vazhdohet lëvrimi i modelit dominant të letërsisë së Rilindjes, 

romantizmit, i cili vazhdon të gëzojë statusin e qendrës së sistemit letrar.122 

       

    Ky model dominant do ta ruajë statusin e tij deri në vitet ‟20. Mesi i viteve ‟20 

shënon kapërcimin e tij nëpërmjet disa trajtave të reja letrare që shfaqin qartë shenjat 

e modernitetit, por nuk mungojnë edhe pas viteve ‟20 krijime e botime që ruajë 

frymën e modelit të rilindjes. Pjesa tjetër, nga mesi i viteve ‟20 deri në fundin e Luftës 

(1944) dëshmon një kapërthim, ndërthurje e shkrirje tiparesh të drejtimeve të 

ndryshme që njohu lirika moderne europiane me tipare të lirikës shqiptare.  

       Shepsh këto eksperimente rezultuan në shfaqje të poetikave origjinale, por të 

veçuara e që mbetën më shumë si prirje pa u unifikuar në drejtime e shkolla letrare. 

Ky terren nëpër të cilin zhvillohej lirika shqipe është faktori që çon në shfaqjen e 

trajtave të ndryshme të modernitetit. E tillë është panorama pas viteve ‟20. Deri në 

mesin e viteve ‟30 moderniteti shfaqet në format e simbolizmit e parnasizmit, ndërsa 

pas këtyre viteve shënohen shfaqje të reja: shenja të surrealizmit, futurizmit, etj. Por 

sërish flasim për prani të këtyre prirjeve, ndikime të tyre, apo edhe si shfaqje 

rastësore, dhe jo për shkolla të mirëfillta letrare.  

       Poetët që erdhën nga tradita mund t‟i klasifikojmë në dy grupe: në grupin e parë 

mund të fusim Fishtën dhe Mjedën të cilët edhe pse shkruan ndonjë vepër përgjatë 

viteve të para të periudhës së re, mbeten në thelbin e tyre krejtësisht romantik, dhe ajo 

çka do i shkonte më shumë këtyre poetëve është ai përcaktim që tradicionalisht është 

bërë për ta, poetë të romantizmit përparimtar; në grupin e dytë përmendim Asdrenin  i 

cili me veprën e tretë, me të cilën inkuadrohet në letërsinë e 1914-1944, i përmbys 

raportet duke iu larguar temës patriotike e frymës romantike në përgjithësi, ndaj e 

shohim si i pari poet që i mishëron të dy periudhat letrare.  
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 Eldon Gjika,  Cikli filozofik…, vep e cit. f. 19.
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KREU IV  

 

 

 LIRIKA SHQIPE NGA MESI I VITEVE ’20 DERI NË MESIN E 

VITEVE ’30  

 

 

 

4.1.  Brezi i viteve ’20  – ’30   

 

(Lirika e viteve 1925 – 1936) 

   

 

 

      Poetët e ardhur nga Rilindja dhanë kontributin e tyre edhe në vitet e para të 

shekullit XX duke hedhur hapat e parë drejt një letërsie novatore. Shqipëria e viteve 

‟30 shënonte një tjetër zhvillim si në aspektin politik edhe në atë kulturor. Realiteti i 

shtetit të pavarur shqiptar në vitet ‟30 shtronte kërkesa të reja edhe në fushën e 

letërsisë.  

     Ky kapitull ka në qendër zhvillimet e lirikës në vitet 1925-1936 në kuadrin e një 

brezi të veçantë nëpër të cilat krijohet fizionomia e periudhës së re dhe tiparet bëhen 

më të qarta. Poetët përfaqësues të këtij brezi sjellin një frymë të re, shënojnë prurje e 

risi interesante duke i dhënë konturet poezisë lirike të gjysmës së parë të shek. XX. 

Lirika e viteve 1925-1936, diferencohet si e tillë nisur prej tipareve të reja, të 

dallueshme nga lirika e viteve 1914-1924.  

     Ky brez letrar përfaqësohet me autorë të rinj 

    Përveç autorëve të brezit të parë, të cilët vijojnë të shkruajnë edhe pas viteve ‟20, 

shfaqen autorë të rinj të cilët jo vetëm debutojnë më sukses në gjininë e lirikës por 

edhe i japin tonin me tipare të reja si në aspektin tematik e ideor (përmbajtësor) dhe 

në atë formal (gjuhësor e stilistikor). Përmendim Lasgush Poradecin, Ali Asllanin, Fan 

Nolin etj, të cilët spikasin që me krijimet e para në gazetat e revistat e kohës me risitë 

e origjinalitetin e tyre. 

     

 

    Shfaqen tipare moderne në letërsinë shqipe në përgjithësi, dhe në poezi e në 

atë lirike në veçanti. 

       

     Këto tipare moderne, si në frymën e përgjithshme ku përveç poezisë atdhetare (që 

kishte filluar të rrudhej që në vitet ‟20), poezisë sociale (e cila zinte një vend jo të 

vogël në vitet ‟20), filloi të merrte përmasa të panjohura më parë edhe lirika intime. 

Ndihet në këto vite, te një sërë poetësh, një kthim kah vetvetja, trajtimi i ndjenjave e 

emocioneve intime, shqetësimeve thellësisht personale, pra theksimi i unit duke i 
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dhënë poezisë lirike atë përmasë që kishte munguar për shkaqe të ndryshme: herë për 

shkaqe historike (edhe poezia lirike do t‟i nënshtrohej kërkesave adekuate që shtronte 

çasti historik), herë për shkaqe krejt individuale (siç është në rastin e poetëve me 

edukim e formin fetar si Mjeda, Fishta, etj).  

Lirika e këtyre viteve dëshmon një afrim më tepër ndaj jetës dhe problemeve të saj.   

     Egocentrizmi i shfaqur për së pari në poezinë e Asdrenit kthehet në tipar qëndror 

në poetë të këtij brezi, si në rastin e poetikës së L. Poradecit. 

      

 

      Moderniteti “Zbulon temat sociale e personale, përballë letërsisë së temave 

nacionale, të determinuar thellë nga ideologjia. Moderniteti shqiptar jeton duke ikur 

nga ngjyra politike, nga figurat e lavdit e nga heroika. Ndaj, diskursi modern duket aq 

sherraç, në aventurën e tij për ta prishur idilën letrare shqipe të shekullit XIX”.123 

 

 

 

- tema, motive e forma të reja poetike 

        

     Autorët përfaqësues të këtij brezi zgjerojnë boshtin tematik në krijimet e tyre. 

Lirika erotike dhe ajo satirike marrin të tjera përmasa. Po ashtu mund të themi se lind 

lirika peizazhiste në formën e saj më të pastër (lirika peizazhiste e L. Poradecit). 

Motivet filozofike e metafizike zënë një hapësirë më të gjerë.  

     Shfaqen motive të strukturuara me forma të reja poetike. Në lirikën e këtyre viteve 

krahas modeleve të metrikës e prozodisë së Rilindjes shfaqen risi. Lirika paraqet një 

pasurim të strukturave vargore me një prirje kah përdorimi i vargjeve teke, vargjeve të 

gjata si edhe ndërthurjes së llojeve të ndryshme për të shmangur monotoninë e për të 

sjellë një ritëm të ri. Përpos vargut të lirë që fiton përmasa të reja, përmendim 

përdorimin për herë të parë të vargut të thyer prej Lasgush Poradecit. 

 

 

 

- Veçori gjuhësore e stilistikore 

 

     “Dei tre possibili comportamenti della lirica – sentire, osservare, transfigurare – 

nella poezia moderna è quest‟ultimo che domina, tanto nella visione del mondo che 

nella lingua.”124    
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�
 Kujtim M. Shala, Poetika si kulturë, në Prolepsa, AIKD-99, Prishtinë 2011, f. 22. 

124�
 Hugo Fridrich, La struttura della lirica moderna. Dalla metà del XIX alla metà del XX secolo, 

(Strumenti di studio), Tit. orig.: Die Struktur der modernen Lyrik, ©Rowohlt Taschenbuch Verlag 

GmbH, Hamburg, 1956: Trad. di Piero Bernardini Marzolla, ©Garzanti Editore s.p.a., 1958, 1983, In 

questa collana i edizione: settembre 1983, f. 14-15. (Nga tre sjelljet e mundshme të lirikës – të 

dëgjuarit, të vëzhguarit, transfigurimi – në poezinë moderne është kjo e fundit që dominon, më tepër në 

vizionin e botës se sa në atë të gjuhës. – përkthimi ynë)  
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Pikërisht në këtë fazë në lirikën shqipe evidentohet një dominancë e tillë. 

      Një nga veçoritë kryesore të krijimtarisë poetike gjatë viteve ‟20- ‟30 lidhet me 

kujdesin që tregojnë poetët ndaj gjuhës, përpunimit dhe shfrytëzimit të pasurive të 

gjuhës shqipe në të gjitha nivelet. Ndikimi i simbolizmit dhe parnasizmit te poetët e 

kësaj periudhe dëshmohet pikërisht në këtë drejtim. 

     Shfrytëzimi i fjalës në të gjitha aspektet deri në përbërësit tingullorë, krijimi i 

efekteve muzikale, por edhe kuptimore, zgjerimi i fushës konotative të fjalës duke e 

futur atë në lidhje polisemantike e lidhin këtë fazë të lirikës shqipe me drejtimet e 

sipërpërmendura. Përpunimi gjuhësor, kujdesi ndaj aspektit formal janë elemente që 

krijojnë një stil të ri. 

     Kemi të bëjmë me një poezi evokuese, sugjestionuese, ku gjuha nuk synon më 

komunikimin, deshifrimin e kuptimit nga lexuesi.  

 

 

         Il lettore non deve tanto decifrare, quanto piuttosto entrare egli stesso 

nell‟enigmatico, dove intuisce decifrazioni ma non le conduce a termine in anticipo, e 

dove può perfino pensarea possibili sensi della poesia che forse non erano previsti 

neppure nell‟idea del poeta. ... Per  Mallarmè, come per quasi tutta la lirica venuta 

dopo di lui, è significativo che l‟unico ponte con il lettore sia mantenuto nell‟effetto 

suggestivo della poesia125 

 

 

 

- ruhet ende një lidhje me poetikën e rilindjes shqiptare 

 

 

      Nëse në lirikën e brezit të parë (1914-1924) tiparet e një letërsie të re sapo fillojnë 

të shfaqen e ndikimi i letërsisë së Rilindjes mbetet evident (Fishta, Mjeda, Asdreni), 

në krijimtarinë poetike të brezit të dytë (1925-1936) raportet fillojnë të ndërkëmbehen 

dhe modeli romantik nuk është dominant në sistemin e letrave shqipe. Tiparet e reja, 

që herë vijnë si rezultat i zhvillimit të ndonjë tipari në thelb romantik por me të tjera 

përmasa, e herë të tjera si risi, bëhen dominante.  

     Edhe në krijimtarinë lirike të këtij brezi nuk janë shkëputur krejtësisht fijet që e 

lidhin krijimtarinë në letërsi në përgjithësi dhe në lirikë në veçanti me poetikën e 

Rilindjes. Kështu p.sh. lirika e L. Poradecit, për më tepër ajo e A. Asllanit shfaq disa 

                                                           
125

�
 Po ai, po aty, f. 127-128. (Lexuesi nuk duhet aq shumë të deshifrojë, por më tepër të përfshihet në 

vetë enigmën, ku deshifron me intuitë por nuk shkon në përfundime të parakohshme, dhe ku do të 

mendojë kuptime të mundshme të poezisë që ndoshta nuk ishin parashikuar as nga poeti. ... Për 

Malarmenë, si për pothuajse gjithë lirikën pas tij, është domethënëse që e vetmja urë me lexuesin është 

mbajtur në efektin sugjestionues të poezisë. – përkthimi ynë) 
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tipare që qëndrojnë si fije lidhëse me traditën romantike, herë të dukshme (mbështetja 

në lirikën popullore, në motive e modele formale e gjuhësore etj.), herë të padukshme 

(përmendim lidhjet e poetikave të këtyre autorëve me drejtime të tilla si simbolizmi 

apo parnasizmi, drejtime pasromantike që në thelb janë zhvillim i një tipari romantik). 

 

 

 

*** 

 

 

      Autorët përfaqësues të këtij brezi letrar: Lasgush Poradeci, Fan Noli, Ali Asllani, 

Lame Kodra, Mitrush Kuteli, Etëhem Haxhiademi, Kolë Mirdita, Ernest Koliqi, 

Thanas Konomi, Ismet Toto etj. 
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4.1.1. Lasgush Poradeci – një poet origjinal 

 

 

 

       Lasgush Poradeci shfaqet si poet origjinal që në poezitë e para botuar në shtypin e 

kohës e mbetet i tillë deri në fund. I ndryshëm nga gjithë krijuesit e brezit të tij 

Lasgushi qëndron thuajse plotësisht larg problematikës sociale.  

       Poezia e tij mirëpritet nga kritika e kohës. Kritikë të ndryshëm nxjerrin në pah 

veçoritë e lirikës së Poradecit duke e vënë përkrah poetëve europianë. Çabej e sheh 

poezinë e Lasgush Poradecit si krejt origjinale duke vënë një kufi ndarës me poezinë e 

deriatëhershme dhe si të tillë poezia e tij e inkuadron në kornizat e një brezi të ri në 

poezinë shqipe.  

 

 

    “Lasgush Poradeci na hap portën e një jete të re në poezinë shqiptare, një frisson 

neuf, siç pat thënë V. Hugoi për vjershat e Baudelaire-it, lind e rritet në lëmën e 

këngës shqiptare një stil i ri, të cilin do ta kërkosh më kot nër poetët e tjerë shqiptarë, 

po më kot edhe nër shkrimtarët e huaj nga shkaku i origjinalitetit që shquan këtë poet 

djalosh”.126 

       

 

     Që nga koha e shfaqjes së poetit në skenën e letërsisë shqipe e deri në ditët e sotme 

kritikë të shumtë i kanë kushtuar vëmendje krijimtarisë së tij duke mbajtur qëndrime 

nga më të ndryshmet. 

      Objekt diskutimesh e mendimesh të kundërta ndër studiues, kritikë, poetë 

bashkëkohës e lexues u bë poezia e tij që prej shfaqjes së poezive të para në gazetat e 

kohës. 

       Keqkuptimet dhe keqinterpretimet e shoqërojnë poezinë e Lasgush Poradecit për 

një kohë të gjatë. 

 

      “Receptimi kritik i poezisë lasgushiane shfaqet kontrastues, duke përfshirë 

qëndrime skajshmërisht të ndryshme. Ai mund të klasifikohet në tre tipe vlerësimesh: 

vlerësime maksimale, deri në glorifikim; përpjekje për një vlerësim objektiv, me 

luhatje mes entuziazmit dhe dyshimit; mohimi thuajse i plotë”.127 

      

      Në tipologjinë e parë përmendim vlerësimet e Çabejt128, Kutelit129 dhe Gjergj 

Kukës 130, në tipin e dytë përmendim Stefan Shundin131, dhe si përfaqësues të tipit të 

tretë Krist Malokin.132 

                                                           
126

�
 Eqerem Çabej, Mbi poezinë e Lasgush Poradecit, “Gazeta e Re”, 22 shkurt 1929, fq. 3. Cituar 

sipas Dr. Eqerem Çabej, Studime gjuhësore, vëll V, Rilindja, Prishtinë 1975, f. 88. 
127�

 Eldon Gjika, Cikli filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit, Tiranë 2010, f. 43. 
128�

Shih:  Eqerem Çabej, Mbi poezinë e Lasgush Poradecit, “Gazeta e Re”, 22 shkurt 1929. 
129�

 Shih: Mitrush Kuteli, Fjala e editorit, në : Lasgush Poradeci, Ylli i Zemrës, Bukuresht 1939. 
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      Ka pasur dhe qëndrime polemizuese që, nga njëra anë vlerësojnë një pjesë të 

krijimtarisë së Lasgushit apo disa prej tipareve që shfaq poezia e tij, dhe nga ana tjetër 

mohojnë apo hedhin posht një sërë krijimesh duke i parë pa vlerë, ose duke kritikuar 

tipare e tendenca  të sistemit të tij poetik. I referohemi mendimit të Mitrush Kutelit133 

për një pjesë të krijimtarisë së Lasgushit në vitet ‟40-të,  pak vite pas botimit të 

vëllimit të dytë “Ylli i Zemrës”, apo edhe më herët mendimit të F. Ndocaj.134 

Qëndrimi i kritikës bashkëkohëse të poetit është i gjerë dhe i skajshëm. Natyrshëm 

lind pyetja: 

 

“A ishte në koherencë vepra e Lasgushit me stadin e sistemit letrar shqiptar të 

asokohshëm?” 135  

        

      Sistemi letrar i kohës reflekton mendime divergjente përsa i përket konceptimit 

dhe funksionit të letërsisë, prirje të ndryshme e modele të reja komplekse që 

bashkëjetojnë brenda një segmenti të caktuar kohor, dhe si rrjedhim vepra e Lasgushit 

shfaqet si risuese e në këtë kuadër mbetet brenda sistemit.  

Dy përmbledhjet poetike “Vallja e Yjeve”, 1933 dhe “Ylli i Zemrës”, 1937 sjellin një 

frymë krejt origjinale në lirikën shqiptare. Poezia e tij nga njëra anë është shprehje e 

rrymave dhe drejtimeve poetike e filozofike të kohës në Europë dhe nga ana tjetër ajo 

përmban nervin e poezisë popullore shqiptare. 

      Shpesh kur është folur për poetikën e tij janë përdorur terma të ndryshëm 

përcaktues, si për shembull poet romantik, apo pasromantik, simbolist, parnasist, etj., 

por secili prej këtyre termave i rri ngushtë poezisë së tij. 

      

 

       Nominimet e dhëna për poezinë e Lasgushit nisen që nga lidhja e saj me vedat e 

kulturës së lashtë hindase, pastaj shpeshherë përmenden edhe doktrinat: panteiste, 

simboliste, romantike, para-moderne, etj-etj., të cilat, si rryma mund të jenë të 

aplikueshme në planin operativ, mirpo poezia e Lasgush Poradecit nuk besojmë se i 

duron shumë këto ndërhyrje. Ajo duhet të shihet si një formë specifike e lidhur 

ngushtë me unin dhe zërin e një autori që ka besuar në poezinë pa doktrinën 

(doktrinat) aposteriori të saj, ku forma, megjithëse esencialisht mbetet vula e saj, 

shkolla e dija e njeriut vdekatar, ajo prapë mbetet relativitet, shikuar në raport me 

besimin në filozofinë e anonimitetit të saj.136 

 

                                                                                                                                                                      
130�

 Gjergj Kuka, Vallja e Yjeve, “ARBENIA”, 1936, Nr. 344. 
131�

 Stefan Shundi, Lasgush Poradeci, “Minerva”, Nr. 7, 1933. 
132�

 Krist Maloki, A asht poet Lasgush Poradeci?, “Përpjekja Shqiptare”, Nr. 18-26, Tiranë 1938. 
133�

 Mitrush Kuteli, Disa fjalë mbi vjershat e reja të Lasgushit, në Shënime letrare, botim i autorit, 

Tiranë 1944, fq. 27-32. 
134�

 Filip Ndocaj, Letratyra e jonë, “Fryma”, 1942, Nr.4, f. 158. 
135�

 Eldon Gjika, Cikli  filozofik…, vep e cit. f. 50. 
136

�
 Nysret Krasniqi, Lasgush Poradeci, në Autori në letërsi, AIKD Prishtinë 2009, f. 151.
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 Ajo shfaqet krejt origjinale dhe risuese duke u bërë një nga poetikat më përfaqësuese 

të brezit të viteve ‟20 – ‟30 të gjysmës së parë të shek. XX. 

      E kritikuar për mungesën e theksuar të përmasës shoqërore poezia e Lasgushit 

shënon një kthesë të rëndësishme në lirikën shqipe. Poezia kthehet nga vetvetja, kah 

thelbi i saj si gjini letrare mbështetur në frymëzimin krejtësisht personal, 

mbizotërimin e unit poetik, egocentrizmin, i cili bëhet tipar i lirikës së këtij brezi që i 

kundërvihet traditës e spikat më shumë se të çdokush tjetër te Lasgushi. 

      Frymëzimi i tij është krejtësisht i shkëputur prej frymëzimeve romantike. Objekte 

të frymëzimit poetik bëhen dashuria, malli, universi, përjetësia shkëputur prej 

ideologjisë tradicionale dhe lidhur ngushtësisht me konceptime të reja metafizike, 

filozofike. 

      Ai e dëshmon origjinalitetin dhe në pikpamjen gjuhësore duke dalluar nga gjithë 

poetët e tjerë të periudhës, e jo vetëm. Moderniteti i Lasgush Poradecit qëndron pikë 

së pari në elementin gjuhësor nëpërmjet të cilit realizon forcën sugjestionuese të 

poezisë. 

   

      “la lirica moderna è diventata sempre più magia del linguaggio. (...) La 

suggestione è il momento in cui la poesia guidata dall‟intelletto sprigiona forze 

magiche dell‟anima ed emette radiazioni a cui il lettore non si può sottrarre, anche se 

non ne « comprende » nulla.”137 

 

   Poradeci është poeti që njohu dhe mori prej poetëve të mëdhenj europianë elemente 

të poetikave të tyre duke i ndërthurur me një frymë origjinale. 

 

 

   “Lasgush Poradeci është njëkohësisht edhe një artist i vërtetë i kalibrit evropian. Ai 

ndërthurte forcën ndjellëse të fjalës së Sharl Bodlerit (Charles Baudelaire), filozofinë 

estetike të formës dhe elegancën e hollë të Stefan Georges (Stefan George), 

humanizmin dhe filozofinë e Naim Frashërit dhe pavdekshmërinë kozmike të mjeshtrit 

të tij, Mihai Emineskut”.138  
 

     

 

     Pas Çabej dhe studiues të tjerë 139 kanë parë në poetikën e Poradecit elemente të 

poetikave të disa poetëve europianë. Çabej e rendit Lasgush Poradecin përkrah 

                                                           

137�
 Hugo Friedrich, vep. e cit., f. 193. (lirika moderne është bërë gjithmonë e më shumë 

magji e gjuhës. (…) Sugjestionimi është momenti në të cilin poezia drejtuar nga 

intelekti çliron forca magjike të shpirtit dhe lëshon rrezatim të cilit lexuesi nuk mund 

t'i shpëtojë, edhe në qoftë se nuk «kupton» asgjë.- përkthimi ynë)  
138�

 Robert Elsie, vep e cit…fq. 142. 
139�

 Shih për më gjerë: Mitrush Kuteli, Poetët dhe detraktorë, në “Revista letrare”, nr. 4, 1944; Vehbi 

Bala: Marrëdhëniet letrare shqiptare-rumune, në “Buletini Shkencor i Institutit Pedagogjik Dyvjeçar”, 

Shkodër 1965; Rexhep Ismajli, Ylli i Dritës, Prishtinë 1976, pasthënie e veprës; Emin Kabashi, 

Lasgush Poradeci (Jeta dhe vepra), Adea, Prishtinë 1997, f. 126-127, dhe në kapituj të ndryshëm; 
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poetëve që përfaqësonin poezinë moderne europiane, si Hoelderin, Rilke, Stefan 

George (Gjermani), V. Hugo, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Valéry 

(Francë), S. Esenin (Rusi), duke e përfshirë poetikën e sheh si produkt të kësaj 

letërsie.140 

      Për raportet që ndërton poetika e Lasgush Poradecit me poetikat e këtyre autorëve 

janë shprehur qëndrime të ndryshme, veçanërisht për raportet Eminescu-Lasgushi. 

Disa autorë si M. Kuteli,141 V. Bala,142 duke evidentuar pika të përbashkëta mes 

poetikës së Lasgush poradecit Poradecit dhe Eminescut, i shohin këto elemente në 

poezinë e Lasgushit më së shumti si ndikime të poetikës Eminescut. Të njëjtin 

qëndrim kanë mbajtur edhe për rastin e të përbashkëtave midis poetikës së Asdrenit 

dhe Eminescut. 

      Qëndrim të ndryshëm mban Rexhep Ismajli duke theksuar se “Kjo afëri, si te 

Lasgushi ashtu edhe te Asdreni, lidhet me burimet e përbashkëta për këta tre poetë 

(Asdreni, Lasgushi, Eminescu – shënimi im)”.143  

    Në rastin e evidentimit të pikave të përafërta mes Lasgushit dhe Eminescut, R. 

Ismajli nxjerr si pikë të parë të përbashkët kozmogoninë që prej të dyve është e 

huazuar nga Vedat, por ashtu siç shpjegon Aurel Plasari “te Lasgushi kemi të bëjmë 

me një njohje të drejtëpërdrejtë të Vedave nëpërmjet sanskritishtes, ndërsa te 

Eminesku me një njohje të tërthortë nëpërmjet gjermanishtes”144 

       

     Ky studiues në studimin «Princ» përballë «Princërve» heton poetikën lasgushiane 

në raport me poetikat e disa poetëve si: Bodleri, Rilke (afërinë me të cilët e kishte 

përmendur që herët E. Çabej) dhe Emineskut. Ai vë në dukje tipare që e lidhin 

poetikën e Lasgushit me poetikat e këtyre poetëve dhe në përfundim thekson: 

     

 

       Dhe është fakt i vërtetë që një pjesë e madhe e skemave dhe motiveve që ka 

trajtuar poeti ynë (Lasgush Poradeci – shënimi im) janë universale, pra, sa të të 

tjerëve, aq dhe të Lasgushit. I nënshtrohen ato atij ligji që në letërsinë e krahasuar 

quhet «Ligji i qarkullimit», i cili nuk pyet për «Kufij gjuhësorë ose kombëtarë». Në 

poezi ky ligj është veçanërisht i fuqishëm. Kjo bën që poezia e «princit» tonë, 

ndonëse e denjë për t‟u qëndruar ballë për ballë «princërve» të tjerë të kohës së tij, 

                                                                                                                                                                      
Sabri Hamiti, Vdekja e Nositit, parathënie në përmbledhjen e poezisë së L. Poradecit, me të njëjtin 

titull, Prishtinë 1878. 
140�

 Eqerem Çabej, Mbi poesin‟ e Lasgush Poradecit, art. i cit, f. 3: “Ja, pra, poetët që janë produkti i 

kohës moderne (Hoelderin, Rilke, Stefan George, V. Hugo, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, 

Valéry, Sergej Jessenin – shënimi im), bir i së cilës është dhe Lasgush Poradeci.” 
141�

 Shih: Mitrush Kuteli, Shënime letrare, Tiranë 1944. 
142�

 Shih: Vehbi Bala, Lidhjet letrare shqiptare-rumune, në “Buletin Shkencor i Institutit Pedagogjik 

Dyvjeçar”, Shkodër 1965. 
143�

 Rexhep Ismajli, Poezia e Mihai Eminescu-t në Shumësia e tekstit, Prishtinë 1980, f. 172. 
144�

 Aurel Plasari, Malli në poezinë shqiptare, rumune etj, në Don Kishoti zbret në Shqipëri, Tiranë 

1987, f. 153, (shih shpjegimin në Footnote 3). 
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duke lindur prej dispozitash krejt të ndryshme emocionale, të zgjon emocione të 

reja.145 

       

     Duke mbështetur mendimin e Plasarit mendojmë që si interpretim më i saktë do të 

ishtë vështrimi i elementeve të përbashkëta jo në raporte huazimi (prej poetit tonë) por 

si elemente që tregojnë nivelin e njohjes të poetikave (romantike, postromantike) 

europiane dhe fuqinë përthithëse e përshtatëse të autorit me elementet e tjera të 

poetikës së tij, duke i dhënë një frymë krejt origjinale. 

      Poezia e Lasgush Poradecit dëshmon, aq sa dhe e përfaqëson më së miri atë çka 

përjetonte letërsia shqipe e kohës: larmishmërinë dhe ndikimin e një sërë shkollash, 

drejtimesh e prirjesh letrare (sqarojmë këtu që si asnjëherë tjetër vëmë re një 

bashkëekzistencë absurde të drejtimeve sa tradicionale e tashmë të kaluara aq edhe të 

prirjeve krejt origjinale e moderne).  

      Lasgush Poradeci në poezi shfaqet sa romantik apo pasromantik me tematikën e 

tij, aspektin përmbajtësor (lirikat e dashurisë, lirikat e natyrës), me frymën e ngrohtë 

dhe thellësinë e përjetimeve krejt individuale, mbështetjen në frymën popullore apo 

në kultin e tij për gjuhën shqipe, po aq përfaqësues i prirjeve moderne me metafizikën 

dhe veçanërisht me punën e kujdesshme për aspektin formal të poezisë.  

       

      Ky pikëvështrim i ri në botën e letrave “po e shkarkonte poezinë nga rrangullat 

apo ornamentet jashtëletrare dhe po i dinamizonte e zhdërvjelltësonte asaj 

mekanizmin konceptual e ligjërimor, për të përballur në mënyrë të pavarur synimet 

artistike, pa ua pasur nevojën fushave të tjera, përtej letrare”.146 

        

      Ne sot mund të përsërisim, të bindur, atë çka Kuteli e ka thënë me rastin e e 

botimit te veprës së dytë të Lasgushit “Ylli i Zemrës” më 1937: “Lasgushi shfaqet e 

mbetet një kulm vigan, i cili ka për të zotëruar shumë kohë me hijen e vet letraturën 

dhe mendimin shqiptar…”147 

      

    Koha e ka dëshmuar më së miri. Nuk kanë munguar krijuesit të cilët janë ndikuar 

nga poetika e Lasgushit e janë përpjekur të ndjekin modelin e tij por nuk e kanë kaluar 

nivelin e imitimit duke mbetur epigonë të tij.  

      Pjesa më e madhe e poetëve të kësaj periudhe nuk arritën të ndërtojnë me poetikën 

e tyre një shkollë letrare. Këtë mund të themi edhe për poetikën e Lagushit. “Lasgushi 

pati disa imitues, të cilët në rini e ndoqën vjershërinë e tij si gjedhe, por, siç dihet, ata 

                                                           
145�

 Aurel Plasari, «Princ» përballë «Princërve», në Don Kishoti Zbret në Shqipëri, art. i cit. f. 259. 
146

�
 Ymer Çiraku, Poezia e Lasgush Poradecit si model (ndikim), në Shqyrtime kritike nga Historia e 

Letërsisë Shqipe, Albas, Tiranë 2011, f. 54. 
147�

 Mitrush Kuteli, Shënime Letrare, Grand Prind, Tiranë 2007,f. 125. Shih: “Ylli i Zemrës”, Fjala e 

editorit, Bukuresht, 1937. 
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nuk vazhduan dot gjatë në rrugën e “poetit të liqerit”: Nexhat Hakiu, Vexhi Buharaja, 

Muzafer Xhaxhiu”.148 

      Këtë nënvizon edhe Ymer Çiraku kur i referohet ndikimit që pati poezia e 

Lasgushit në disa poetë të viteve ‟30. 

 

    “Një ndikim i kësaj poezie është ai i natyrës ikonike, d.m.th. që nxit një aradhe 

krijuesish të viteve ‟30 e të mëpasëm, mes të cilëve dhe të talentuar, të ndjekin 

besnikërisht këtë shkollë poezie. Ashtu si nën hijen e lisit të madh nuk munden dot të 

lartësohen bimë e pemë të tjera, këta krijues mbetën minorë ose edhe anonimë në 

kontekstin e letërsisë”.149  

     

    I vetmi që mund të veçohet, poeti Nexhat Hakiu, fillimisht i hodhi hapat nën 

ndikimin e lirikës lasgushiane, por arriti të tejkalonte nivelet thjesht imituese duke 

krijuar një individualitet poetik të veçantë e të dallueshëm. 

 

 

*** 

       

    Lasgush Poradeci është poeti ynë i dashurisë. E gjithë poetika e tij ngrihet mbi 

këtë bosht, që për të është thelb i ekzistencës dhe thelb i poezisë, kërkimi i tij i 

përhershëm, forma më e lartë e bukurisë nëpërmjet të cilës mund t‟i kundërvihej 

kotësisë dhe banalitetit të tokësores. I ngjashëm me romantikët  (romantizmi në 

Europë kishte pushuar së ekzistuari kohë më parë) qëndron në këtë aspekt Lasgushi. 

Ndjenja e dashurisë, dhënë me një bosht të gjerë motivesh e frymëzimesh, shtrihet në 

të gjitha fazat e krijimtarisë së L. Poradecit si frymëzimi i përhershëm. 

      Vargjet e lirikës së dashurisë përbëjnë pjesën më të madhe të veprës së Lasgush 

Poradecit. Kritika i ka ndarë lirikat e këtij lloji në dy grupe. Në grupin e parë 

përfshihen poezitë ku spikat fryma konkrete, pra janë lirika personale, të përjetuara, 

ndërsa në grupin e dytë  poezitë ku autori filozofon mbi fenomenin e dashurisë.  

Në grupin e parë: “Vashë dhembshurie”, “Si nus‟e re”, “Je ulur fort”, “Ti po vjen që 

prej së largu”, “Kur të më jesh zemëruar”, “Malli”, “Syt‟e lumtur”, “E mora shoqëzën 

për krahu”, etj; në grupin e dytë:  “Vallja e yjeve”, “Që larg”, “Dashuria udhëtare”, 

etj.  

 

     “Në llojin e lirikave të para dukshëm është më e kapshme dhe më tokësore  «Loja e 

shpirtit », më burimore shprehja, kurse te të dytat është më e rafinuar shprehja 

estetika dhe e madhërishmja në fenomenin e dashurisë”.150     
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 Shaban Sinani, Lasgush Poradeci dhe kodi poetik popullor, në Për letërsinë shqipe të shekullit të 

20-të, (Qendra e Studimeve Albanologjike), Tiranë 2010, f. 59. 
149�

 Ymer Çiraku, Poezia e Lasgush Poradecit si model (ndikim), në Shqyrtime kritike nga Historia e 

Letërsisë Shqipe, Albas, Tiranë 2011, fq. 53. 
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      Pavarësisht ndarjes me të drejtë të lirikës së në dy grupe të poezive të dashurisë, 

në tërësinë e vet ajo paraqet tipare krejt origjinale, ashtu siç edhe gjithë krijimtaria e 

tij poetike. 

      Dashuria  konceptohet si një ndjenjë e fshehtë, kjo fshehtësi mbulon gjithë 

poezinë erotike të Lasgushit. Ky vel fshehtësie lidhet me konceptin e 

pakuptueshmërisë, vetëm si e tillë, si e pakuptuar dashuria mund të mbetet e 

pazbuluar deri në fund. Kjo lojë, loja e zbulimit dhe kuptimit të kësaj ndjenje që mban 

gjallë njerëzimin te erotika e Lasgushit arrin kulmin në konceptin e llaftarisë. Ky 

koncept mbërthen në vetvete një spektër të gjerë ndjesish dhe emocionesh të cilat i 

përjeton shpirti i dashuruar, spektër që  bashkon skajet në një gjendje të vetme, 

dashurinë, si “këngë-e-vaj-bashkuar”.  

      Tipare  të tjera të vëna në dukje nga kritika janë: mbështetja në motivet dhe 

frymën popullore, projektimi i figurës së dashur, vashës, më shumë si një hije, si një 

siluetë dhe jo si një figurë konkrete, raporti kohor që krijohet midis çastit të lindjes së 

poezisë dhe çastit të lindjes së ndjenjës së dashurisë.  

      Lasgushi në thelbin e vet mbetet romantik në trajtimin dhe konceptimin e ndjenjës 

së dashurisë. Ajo çka i jep përmasa të reja dhe krejt origjinale edhe kësaj pjese të 

poetikës së tij është skalitja e fjalës, nuancimi i saj, përftesat dhe ngjyrimet e reja që 

merr fjala në varg duke krijuar horizonte dhe dimensione të reja kuptimore-ndjesore. 

Janë këto elemente që e vendosin poezinë e tij në raporte krahasuese dhe konkuruese 

me zhvillimet e drejtimeve postromantike, moderne.  

     Me poezinë e dashurisë Lasgushi bëhet nxitës dhe frymëzues për një sërë poetësh 

të viteve  ᾽30 të cilët tentojnë të shkruajnë sipas modelit të tij, por që mbeten minorë 

në raport me të. 

 

     Lasgush Poradeci, përfaqësuesi më i spikatur i lirikës peizazhiste, jo në aspektin 

sasior por më së tepërmi në aspektin cilësor, duket të jetë më pranë formës së këtij 

zhanri. Në lirikën tonë të të gjitha periudhave natyra është trajtuar si një element i 

rëndësishëm, por më së shumti motivet që lidhen me lirikën e natyrës dalin të 

ndërthurura me motive të tjera. Lirikat tipike peizazhiste të L. Poradecit e 

përfaqësojnë këtë lloj në lirikën tonë duke shfaqur tiparet kryesore të këtij lloji, i cili 

rrallë del i trajtuar në formën e tij të pastër edhe në lirikën europiane. 

      Në raport me lirikat e dashurisë lirikat e pastra të natyrës janë më të pakta, por te 

Lasgushi shpesh natyra gërshetohet me motive të tjera si, motivi i dashurisë dhe ai 

filozofik.  

      Në atë pjesë që cilësohet si lirikë e pastër peizazhiste (përmendim këtu disa nga 

poezitë përfaqësuese, si: “Zemra e liqerit”, “Poradeci”, “Mëngjes”, “Korrik”, “Dremit 

liqeri” etj) Lasgushi ndahet prej frymës së romantikëve që e shihnin natyrën si vendin 

e ikjes nga realiteti, si këndin nga njeriu sfidon botën dhe kohën.  

      Lasgushi edhe këtu ndikohet prej drejtimeve pasromantike duke bërë të vetat 

procedet gjuhësore të drejtimeve si, simbolizmi, dekadentizmi, parnasizmi etj., për 

ndërtimin e imazheve poetike. Shfrytëzimi i fjalës në të gjitha aspektet deri në 

përbërësit tingullorë, krijimi i efekteve muzikale, por edhe kuptimore, zgjerimi i 
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fushës konotative të fjalës duke e futur atë në lidhje polisemantike e lidhin këtë pjesë 

të lirikës së Lasgushit me drejtimet e sipërpërmendura.  

 

       Lasgush Poradeci është poeti që i ka dhënë një dimension të ri lirikës 

meditativo-filozofike. Përveç poezive të ndërtuara mbi një koncept të dukshëm 

filozofik (Përjetësia, Fryma dhe qëllimi etj) elementi filozofik shfaqet si një përbërës 

në gjithë poetikën e tij.  

      Ajo çka nisi me Asdrenin – egocentrizmi -  theksohet te poetët e brezit të dytë, te 

Lasgushi dhe disa poetë të tjerë të kohës si, Koliqi, Pali, Shuteriqi, Pipa, etj, të cilët e 

kanë të theksuar prirjen për t‟u marrë me veten. Këta poetë fokusohen në shqetësimet 

e botës së brendshme, në përjetimet më intime duke i dhënë lirikës së kohës atë tipar 

që është i qenësishëm për këtë lloj të krijimtarisë. Kjo tregon për ndikimin e fortë të 

teorisë së “artit për art” e cila e shihte poezinë krejtësisht të ndarë prej problemeve 

sociale.  

       Përsa i përket temës fetare ajo nuk trajtohet në mënyrë të veçantë në ndonjë 

krijim të poetit por në poezi të ndryshme vërehen shtresa kuptimore që i referohen 

ekzistencës, kozmosit, krijimit të tij, harmonisë kozmogonike, vargje të cilat e 

përçojnë tek lexuesi ndjenjën e besimit në hyjninë e krijuesit (Njeriu dhe zoti, Ndjenja 

dhe njeriu). 

       Motivi i vdekjes mbetet i largët për këtë poet. Për të jeta qëndron mbi vdekjen, 

triumfon mbi të duke realizuar qëllimin që njeriu i vendos vetes. Poeti vetë mendon se 

e ka mposhtur vdekjen nëpërmjet fuqisë së artit të tij. Ndryshe nga shumë poetë të 

brezit të tij Lasgushi nuk bie në pesimizëm. Poeti i shpëton kësaj gjendjeje që përcillet 

në krijimet e pjesës më të madhe të poetëve të kohës nëpërmjet të bukurës dhe artit si 

rruga që kishte zgjedhur për të përjetuar të bukurën. Nëpërmjet artit poeti i ikën 

banalitetit të përditshmërisë dhe përplasjes me shoqërinë.  

      

    “Antitezë e epokës së tij, shpirt stoik dhe heshtje eterne, liriku shqipëtar nuk 

tregohet kurrë një enorme spirito di lussuria, as edhe një  forcim nevrastenik i kohës; 

është diçka më tepër; la lassitude de vivre i jep kurajo dhe e bën të vijojë rrugën e tij 

me zell”.151   

       

     Poetët e brezit të Lasgushit dhe të ngjashëm me të ndahen në këtë pikë nga 

Lasgushi. Tek ata zotërojnë notat pesimiste e fataliste. Duke mos patur një vizion për 

të ardhmen, duke mos patur besim në një ditë më të mirë ndalen tek shpëtimi i vetes. 

Në vargjet e tyre janë të theksuara motivet e mallit, të kujtimeve, të dhimbjes.  
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 Lasgushi vetëm në disa poezi i drejtohet motiveve patriotike. 

     E evokon të kaluarën shumë rrallë, madje edhe simbolet kombëtare, të cilat nuk 

mungojnë, janë të paktë në krahasim me vendin që zënë të poetët bashkëkohës. Edhe 

në këtë pjesë të lirikës, të cilën ne mund ta cilësojmë si atdhetare, paraqitet i 

ndryshëm. Ligjërimi i tij poetik lidhet me traditën nëpërmjet llojit të përzgjedhur, siç 

ndodh edhe me pjesën tjetër të poezive të tij ku format e lëvruara në rilindje (oda, 

kënga, trioleti, balada, etj) janë mbizotëruese. Por i ikën traditës nëpërmjet një sërë 

procedesh tekstuale, kuptimore e gjuhësore.  

       Lasgushi e ka parë krijimin si rrugën e komunikimit në radhë të parë me veten, si 

e vetmja mënyrë për t‟u ndjerë i plotësuar, sigurisht edhe si të vetmen rrugë për të 

komunikuar me të tjerët. Ky thelb i poetikës së tij (romantike a pasromantike qoftë 

ajo) qëndron edhe në ato pak poezi që mund të klasifikohen si atdhetare, siç janë 

“Dita e Njëzetetetës”, “Poradeci”, “Gjuha e zjarrtë”, “Naim Frashërit”, “Kënga 

pleqërishte”.  

 

       Lasgush Poradeci veçohet nga gjithë aradha e poetëve të brezit të tij, dhe jo 

vetëm, edhe përsa i përket trajtimit të temave e motiveve sociale. Poezi me tematikë 

mirfilli sociale nuk gjen në opusin poetik të Lasgush Poradecit. I kritikuar për 

mungesën e interesimit ndaj problematikës shoqërore për dekada me radhë prej 

kritikës ai e sfidon realitetin, mungesën e lirisë, mungesën e kritikës së mirëfilltë 

nëpërmjet botës që krijon, poezisë. Krijimi i poezisë sjell të bukurën dhe vetëm kështu 

mund të kuptohet liria, si liri që fitohet nëpërmjet procesit krijues, si liri për të 

përjetuar të bukurën.  

      Por poeti nuk mbetet krejtësisht larg kësaj qasjeje veçse qasja modelohet në nivele 

të tjera, gati të panjohura në poezinë e kohës. Poezi si, “Gjeniu i anijes”, “Lundra dhe 

flamuri”, “Vdekja e Nositit”, e ndonjë tjetër, nëpërmjet ligjërimit simbolik përcjellin 

mesazhe të rëndësishme te individi e si rrjedhim edhe te shoqëria.  

      Ndoshta për këtë arsye poezia e Lasgushit do të ketë një rrugë të vështirë 

komunikimi e receptimi.  Lasgush Poradeci duket të ketë qenë i vetëdijshëm për këtë 

fakt. Vetë ai e ka parë poezinë si art elitar dhe në këtë këndvështrim poezia e tij ka 

luajtur rol në edukimin estetik të lexuesit dhe krijimin e një modeli të ri të raportit mes 

autorit – veprës – lexuesit. 

      Ky duhet parë si një element i rëndësishëm në procesin letrar të kohës, jo vetëm 

në lidhje me problematikën e receptimit të poezisë së një autori (Lasgush Poradecit) 

dhe nivelet e tij, apo të një brezi të caktuar (letërsia e viteve ‟20 - ‟30), por si element 

që nuk mund të shihet i shkëputur prej botëkuptimit artistik të poetit, kërkesave që 

shtronte e shndërrimeve nëpër të cilat po kalonte sistemi letrar shqiptar. 
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4.1.2. Fan  Noli  - vlerat e lirikës politike 

 

 

 

        Fan Noli e fillon krijimtarinë poetike në Rilindje por bëhet përcaktues në 

gjysmën e parë të shek. XX, përgjithësisht me frymëzimin e ri dhe tonet e forta të 

pandjera në lirikën shqipe të kohës (ndoshta tek Fishta i shohim këto tone por me 

tjetër frymë), dhe veçanërisht me lëvrimin e lirikës politike, pothuajse të palëvruar 

nga poetët pararendës dhe nga bashkëkohësit e tij. 

    

  “Fan S. Noli i shfaqet botës shqiptare edhe si poet, poet i vërtetë i një inspiracioni të 

ri. Ay krijoj poezinë dinamike, të metaforave të forta, të rrepta (…) Vjersha e Fan S. 

Nolit është esencialisht vjershë politike-patriotike”.152     

     

    Poezia e tij, modeste në aspektin sasior, me brendinë e fuqishme e me veçori si në 

aspektin e motiveve dhe të figuracionit lë shenja të patjetërsueshme e madje origjinale 

në poezinë lirike të 1914-1944.  

 

“Duke qënë në çdo gjë origjinal në një mënyrë të posaçme, nuk është çudi pse Noli 

nuk ka lënë trashëgimtarë të llojit të vet sa në krijimtarinë poetike…”.153     

   

     Noli, si shumë poetë të tjerë, e ka filluar krijimtarinë e tij poetike në frymën e 

letërsisë së Rilindjes Kombëtare. Këtë e dëshmon poezia e parë Fryn, moj erë, botuar 

më 1907, e cila shkon në shtratin e poezisë së kohës. Shkëputja nga krijimtaria 

poetike për një kohë të gjatë dhe rikthimi pas dështimit të Revolucionit na prezanton 

me profilin e vërtetë të Nolit poet, krejtësisht i ndryshëm dhe i largët nga modelet 

sentimentaliste dhe poetët e romantizmit. Duket se viti 1924 me ngjarjet që lanë 

gjurmë të rënda në fatin e Shqipërisë dhe të vetë poetit e frymëzojë të shkruajë poezitë 

më të mira.    

     Pikërisht poezitë e cilësuara si autobiografike qëndrojnë më lartë nga poezitë e 

rastit e të rrethanave. Edhe poezia e Nolit shfaq qartazi “shfrytëzimin” e diskursit 

biblik. 

Pjesa më e madhe e poezive të Nolit janë ndërtuar  mbi tema, motive, figura dhe 

simbole biblike. Diskursi biblik është i pranishëm në krijimtarinë e disa poetëve 

pararendës e bashkëkohës të Nolit, i shfrytëzuar në forma të ndryshme.  

     Noli, ndryshe nga Fishta (dhe poetë të tjerë klerikalë) apo edhe Çajupi e Asdreni, 

krijon në poezi një raport të veçantë me diskursin biblik. Në këtë raport Noli arrin të 

procedojë nëpërmjet ndërthurjes së niveleve kuptimore të shprehjes, dikotomisë së 
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shprehjes, tipike për poetikën e tij. Projeksioni letrar ka të ndërthurur shenjat biblike 

me shenjat personale të cilat ngrihen në nivelin e një sistemi origjinal shkrimor. 

      Këtu Noli i shkoqet traditës por edhe bashkëkohësisë. Edhe pse klerik, në poezinë 

e tij nuk ndihet një angazhim i tillë, siç ndodh pothuajse te të gjithë poetët e tjerë 

klerik.  

      Është një rast unik, krejtësisht origjinal. Lirika e tij, ngritur mbi motive, figura dhe 

simbole fetare, madje shpesh edhe mbi vargje të tëra marrë nga Bibla, nuk shfaqet si 

poezi me brendi fetare. Këtu qëndron dhe origjinaliteti i poezisë noliane. Edhe pse në 

një vështrim sipërfaqësor bie në sy mbizotërimi i elementeve të diskursit biblik (në 

leksik, ligjërim, figuracion), këto trajta i largohen domethënies biblike nëpërmjet 

funksionalizimit të ri poetik, nivelit të ri simbolik që i vesh poeti për të arritur vlera të 

reja letrare.  

Teksti i shkruar, në këndvështrimin parësor shfaq përmbajtje fetare, por nënteksti i 

poezive është larg qëllimeve religjoze. 

Vështirë të kuptohet qëndrimi poetik i Nolit ndaj besimit dhe fesë.  

Nëpërmjet simboleve dhe alegorisë poeti përcjell ide dhe dimensione universale që i 

tejkalojnë nivelet autobiografike të leximit dhe interpretimit të poezive. 

       

 

    “Ka një lidhje të brendshme midis përvojave personale, sidomos të atyre që lidhen 

me dështimin e revolucionit që udhëhoqi Noli, dhe legjendave e motiveve biblike nga 

të cilat ai u nis në shumë prej poezive të tij. Mund të duket si paradoks, por pikërisht 

duke i kaluar në filtrën e filozofisë biblike, Noli u dha atyre përvojave një relativitet 

historik dhe një përmasë njerëzore universale”.154  

      

 

    Noli e ktheu poezinë në qëllim dhe ia doli me sukses. Të gjitha tiparet e veçanta që 

mbart poezia e tij: toni luftarak, herë-herë tragjik, kumbimi i jashtëzakonshëm, satira 

goditëse, vargu ritmik e i rimuar lidhen drejtëpërsëdrejti me qëndrimin që mban ndaj 

fenomenit për të cilin shkruan. 

 

 

     “Noli është shembulli më i njohur në letërsinë shqipe për të parë cilat janë vlerat e 

mungesat e poezisë qëllimore; sa mund të ndërtohet fuqishëm e sa jo poezia që 

mbëshetet kryesisht në ide”.155    
  

       

 

     Fan Noli e bën poezinë mjet të luftës poetike. I dha një vokacion tejet origjinal 

poezisë shqipe me raportin që krijoi mes artit dhe politikës. Me lirikën politike156 
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shënon një nga kulmet e lirikës së këtij lloji në letërsinë tonë. Trajtimi i motiveve 

politike, disa herë edhe  

nëpërmjet frymës satirizuese që vërehet në poezinë e Asdrenit kthehet në angazhim 

kryesor në poetikën e Nolit. 

      Personalitet i angazhuar në jetën politike të kohës, përfaqësues i idealeve, 

kundërshtar i klasës së prapambetur, klasës shtrytëzuese, përthyen çdo ide, çdo 

përjetim personal dhe të shoqërisë së kohës, e cila po përpiqej të hynte në rrugën e 

progresit, në vargje me mesazhe të fuqishme. Duke shfrytëzuar gjuhën e simboleve 

dhe të alegorisë godet anakronizmin politik të kohës.  

      Në poezinë e Nolit, shëmbëllyeshëm ndoshta me asnjë poet tjetër, ndodh kalimi 

nga përjetimet personale, shkaktuar më së tepërmi nga ngjarje polike e sociale, në 

përgjithësim dhe përcjelljen e ideve universale.  

      Angazhimi politik e social del si shprehje kuptimore e përgjithësuar në poezi. 

Situatat konkrete dhe idetë universale ndërthuren në nëntekstet poetike, evokohen ide 

aktuale nëpërmjet miteve e figurave simbolike. Me këtë procede poeti kalon nga e 

veçanta tek e përgjithshmja ku kufijtë midis tyre jepen të shkrirë e, si e tillë poezia e 

tij sa lidhet me aktualitetin dhe historinë aq përcjell mesazhe e ide gjithëkohore. 

Në këtë mënyrë poezia i shpëton autobiografizmit. Një interpretim vetëm në kuadrin e 

e një poetike autobiografike ia ul vlerat poezive të tij, të cilat përvijojnë risi në 

kuadrin e zhvillimeve nëpër të cilat po kalonte poezia shqipe e kohës. 

      Poezitë me motive sociale “Anës lumenjve” dhe “Rent, or Maratonomak” kanë si 

bosht temën politike. Në to spikat përjetimi i poetit kundrejt gjendjes së mjerë 

shoqërore dhe reagimi me tone të forta, të pranishme në gjithë poezitë e tij. Gjithashtu 

këto poezi, shkruar pothuaj në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën gjendje shpirtërore, 

shprehin dramën personale të poetit, dëshpërimin prej humbjes, por nuk mungon 

                                                                                                                                                                      
156�

 Shih Elvira Lumi, Fan Noli poet politik apo i “dilemave të rastit”?, në “Fan S. Noli në 130-

vjetorin e lindjes” 1882-2012, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare (Përmbledhja e materialeve të 

konferencës kushtuar Fan S. Nolit në 130-vjetorin e lindjes), f.35-36: “Në poetikë është e diskutueshme 

poezia politike, dhe lidhet me idenë a duhet të jetë politike apo jo një poezi, ku më shumë sillen 

argumente rreth kësaj ideje dhe rrallë kritikët merren me ekzaminime detajesh poetike. Po çfarë lloj 

poezish politike janë dhe çfarë tiparesh kanë? Poezitë politike nuk do të shkonin larg nëse poetët nuk 

do të shkruanin poezi të tilla me frymë politike. Ne jemi duke folur për poezi që lidhen me qëndrimin 

ndaj klasave, partive apo revolucionit. Disa kritikë mendojnë se çështjet politike nuk janë subjekt i 

përshtatshëm për poezi artistike. Mos ndoshta dhe dashuria, feja dhe natyra nuk janë të përshtatshme 

për poezinë? Diskursi politik duke iu referuar ideve dhe strukturës poetike lidhet me retorikën, me 

fjalorin greko-romak, me filozofinë, psikologjinë, etikën dhe estetikën që gjen shprehje edhe në poezi 

politike. Shembujt më të mirë të poezisë politike janë kur poeti përfshihet me passion në lëvizjet 

historike të kohës dhe zë një vend të caktuar në kohën kur jeton dhe krijon. Nisur nga poezia dhe 

rrethanat historike, Noli na paraqitet një lider politik, udhëheqës fetar dhe gjeni i republikës së letrave. 

Përcaktimi si poet politik nuk na duket  “i sforcuar” por natyral dhe dialektik sepse lidhet me vendin që 

zë Noli në historinë politike të shtetit shqiptar, bindjet dhe idetë e tij mbi revolucionin dhe pasojat e 

përshtypjet që la ky revolucion në poezitë dhe studimet e veta”.

(Një grup studiuesish, si: Kujtim Shala, Sabri Hamiti, Mensur Raifi e shohin si “tepër të sforcuar” 

përcaktimin “poet esencialisht politik” dhënë për Nolin nga një grup i madh studiuesish, si: Kuteli, 

Koliqi, Fatos Arapi, Nasho Jorgaqi, Robert Elsie, Rexhep Qosja, Arshi Pipa – shënimi ynë). 
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besimi dhe shpresa duke na dhënë dy poezi ndërtuar mbi një kontrast të goditur. Noli 

shpërthen në thirrje të drejtëpërdrejta për liri shoqërore drejtuar vegjëlisë. Jemi në 

linjë të njëjtë me romantizmin ku ligjërimi thirrmor ishte i kudogjetshëm, veçse 

tashmë në qendër vendosen problemet sociale dhe drama shpirtërore e poetit.  

      Te Noli nuk mund të flasim për poezi sociale ashtu siç nuk mund të flasim për një 

klasifikim tematik të poezisë së tij për shkak se ai botoi vetëm një vëllim me një 

numër të vogël poezish.  

      Pavarësisht këtij fakti mund të themi se në kuadrin e poezisë së viteve ‟20 – ‟30 

vargjet e Nolit shënojnë risi. Dallohen për frymën e revoltës e të thirrjes së 

drejtëpërdrejtë, e cila  

mungon në poezinë e kohës. Spikat ky qëndrim edhe për faktin që vinte nga një poet 

klerik i cili i drejtohet dhunës si rrugës së vetme për të ruajtur, mbrojtur dhe 

emancipuar atdheun.  

 

 

 

Ngrihuni dhe bjerini,  

Korrini dhe shtypini,  

Katundar‟e punëtor,  

Që nga Shkodra gjer në Vlorë.  

                                           (Anës lumenjve, 1928.)157 

 

 

       Tematika atdhetare në një trajtim të drejtëpërdrejtë preket pak prej tij. 

Përmendim poezitë “Himni i flamurit” dhe “Thomsoni dhe kuçedra” ndërtuar mbi 

patos të fuqishëm poetik. Veçse atdheu është bosht i gjithë poetikës noliane, 

sendërtuar në forma poetike të veçanta. 

 

      Poezia e Nolit, politike-patriotike në aspektin tematik, në frymën e përgjithshme të 

saj është poezi satirike.  

     “Noli, gjithashtu e ka bërë poezinë një shprehje satirike më dukshëm së ndonjë 

poet tjetër në letërsinë tonë”.158 

      I nxitur prej ngjarjeve politike të vitit 1924, protagonist i të cilave ishte vetë, poeti 

evokon në lirikë dimensione të thella personale, por nëpërmjet një procedimi simbolik 

Noli dëshmon aftësinë për të kaluar nga personalja në përgjithësim.  

      Satira në poezinë e tij është në radhë të parë ndaj klasës politike. Mllefin, urrejtjen 

ndaj armiqve personal, kundërshtarëve politikë Noli e ka shtysë të realizimeve poetike 

nëpërmjet të cilave realizon hakmarrjen personale, hakmarrje e maskuar artistikisht 

                                                           
157�

 Fan S. Noli, Album, Tiranë, Almera 2007. f. 26. 
158

�
 Rexhep Qosja, Panteoni…, vep e cit. fq. 195.
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bukur. Talljen dhe qesëndisjen poeti e përdor ndaj kundërshtarëve më të vegjël ndërsa 

ironinë dhe sarkazmën ua drejton kundërshtarëve më të mëdhenj.   

     Ndaj këtyre të fundit poeti shkon deri në mallkim. Në një pjesë të vjershave të 

veta, në ciklin e poezive biblike, Noli ironizon e satirizon figurën e mbretit Zog, 

ministrat dhe mbështetësit e tij.  

Nxitur prej ngjarjeve e figurave konkrete Noli përdor simbolin si mjet mbartës të 

përjetimit subjektiv.  

      Noli, ashtu si Çajupi, përdor figura e simbole biblike, fjali e mendime të tëra, por 

duke mos pasur asnjë lidhje të brendëshme me to, përveçse si lëndë nga e cila 

gjenerojnë kuptime,  

vokacione artistike. Noli shfrytëzon simbole të përdorura nga poetë të shquar 

europianë. Simbolet noliane bëhën bartëse të motiveve universale, mënyrë kjo për t‟i 

shpëtuar një leximi thjesht autobiografik të poezisë së tij.  

      Poezi si “Marshi i Barabajt”, “Bismilah tridhjet seneja”, “Kënga e monarkisë” 

janë mirëfilli satirike. Por nënteksti ironik është sfond i pjesës më të madhe të poezisë 

së Nolit.  

 

      Në vargjet e Nolit gjejmë të trajtuar edhe motivin erotik, i cili del i ndërthurur  

me motive të tjera. Në vjershat “Plak topall dhe ashik” dhe “Sofokliu” ndërthur 

motivin erotik me nota humori. 

       Poezia e Nolit para lexuesve të të gjitha kohërave shfaqet si poezi e fortë, 

shpërthyese, mbartëse e idealeve të larta humane, mbështetur në figura e simbole 

historike, fetare, në raporte ndërtekstualiti me fragmente të shkëputura nga bible etj. 

Poezia dëshmon fuqinë e frymëzimit dhe punën e madhe për formësimin e saj.  

Tipare të veçanta të aspektit formal në poezinë e tij përmendim vargun ekspresiv dhe 

muzikalitetin, e pahasur më parë në poezinë shqipe.  

     Në poezinë e Nolit ndjehet ndikimi i poezisë orientale. Kjo duket në frymën e 

konceptimit të përgjithshëm të poezive, në mjedisin dhe mentalitetin që trajtohet. 

Gjithashtu në përdorimin e një sërë turqizmash e fjalëve arabe e perse. Një frymë e 

tillë haset edhe te ndonjë poet tjetër siç është Ali Asllani.  

     Ndikimi i Nolit nga poezia orientale është i kuptueshëm po të kemi parasysh 

praninë e motiveve biblike dhe personazheve nga mitet e orientit. Gjithashtu edhe 

njohja e gjuhëve të orientit ka ndikuar në evokimin e fjalëve turke, arabe e perse duke 

i përdorur ato jo vetëm për efekte të ndërtimit të rimës dhe ritmit por edhe me vlera të 

veçanata kuptimore e emocionale. 

     Në poezinë e Nolit janë të pranishme si orintalizma të ngulitura në gjuhën shqipe 

(të përfshira në leksikun e shqipes por edhe të përdorura në ligjërimin bisedor) ashtu 

edhe orientalizma të pangulitura (të pangulitura në leksikun e shqipes por që mund t‟i 

gjejmë në ligjërimin bisedor) që poeti i përdor për qëllime të ndryshme (efekte 

metrike e muzikore: rima, ritmi, asonanca, aliteracioni etj.; qëllime stilistike dhe 

emotive).  
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     Në studime të ndryshme është vënë në dukje dhe është analizuar prania dhe 

përdorimi i tyre. Kështu Mitrush Kuteli159 thekson se në mungesë të fjalëve në shqipe, 

dhe veçanërisht në toskërishte, Noli do të përdorë një mori fjalësh arabisht, turqisht e 

persisht. Për efekt të tipizimit të personazheve e sheh përdorimin e tyre studiuesi 

Ismet Osmani. 160 Përgjithësisht studiues e gjuhëtarë161 e kanë vlerësuar këtë aspekt të 

gjuhës së Nolit duke theksuar origjinalitetin dhe aftësinë e tij për ta ripërtërirë, 

pasuruar e zgjeruar leksikun e gjuhës shqipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159�

 Mitrush Kuteli, Mall e brengë, 1943, f. 15. 

160�
 Ismet Osmani, Gjuha shqipe në shkrimet dhe përkthimet e Nolit, në “Fan S. Noli në 130-vjetorin 

e lindjes” 1882-2012, Konferenca shkencore ndërkombëtare (Përmbledhja e materialeve të konferencës 

kushtuar Fan S. Nolit në 130-vjetorin e lindjes), Korçë, 2012, f. 247. 
161�

 Shih: F. Agalliu, Gjuha e Nolit në veprat origjinale të tij, Tiranë, 1999, f. 25-26.; Mahir Domi në 

“Nëntori”, 4, 1065, f. 27. 
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4.1.3. Ali Asllani – jo vetëm poet i dashurisë 

 

 

 

      Ali Asllani poeti i motive të ndryshme (patriotike, sociale, satirike etj), por që 

bëhet i paharruar me motivin e dashurisë. Lirika erotike, me tipare të dallueshme prej 

poetëve të tjerë, i jep vlerësimin poet i dashurisë.   

Krijimtaria poetike e Ali Asllanit është parë në vazhdën e poezisë së Rilindjes.162  

Ai hyri në letrat shqipe në kohën kur dëshmohet ndërrimi i modeleve dominante: 

modeli romantik humbet qendrën e sistemit duke kaluar në periferi dhe prirjet 

moderne, ndërthurja e disa tipareve të reja krijojnë një dominancë të re. Është një fazë 

ku poetë rilindas vazhdojnë të shkruajnë e nga ana tjetër ishin shfaqur zëra të rinj të 

cilët sollën në letërsinë shqipe një frymë dhe estetikë të re. 

       Në një periudhë të tillë, me zëra të shumtë e të larmishëm spikat zëri i poetit të 

Vlorës, Ali Asllanit, shfaqur me gjithë tiparet e veçanta të poezisë së tij në periudhën e 

Pavarësisë e më tej.  

       Në fund të viteve ‟30 emri i tij shihet shpesh e më shpesh në gazetat e revistat e 

kohës duke u kthyer në një nga poetët përfaqësues të brezit të tij. 

      Është periudha më komplekse me prirje të modernitetit dhe me individualitete që 

dallojnë për prurje të frymës moderne në letërsinë shqipe, një modernitet që po e 

përshkonte letërsinë në  elementët e saj formal e përmbajtësor. Në të njëjtën kohë 

letërsia shqipe ende turbullohej nga fryma e letërsisë së Rilindjes. Në mes të këtij 

transformimi qëndron poeti Ali Asllani, vazhdues i brezit të ardhur nga Rilindja dhe 

përfaqësues i epokës së re. 

      Lëvron temën patriotike nxitur gjithmonë nga ngjarje e zhvillime të kohës së tij. 

Fillimet i ka të kësaj teme. Edhe më vonë nuk i ndahet temës patriotike me degëzime 

të shumta motivesh, pjesa më e madhe e të cilave ngrihet mbi një optimizëm të 

theksuar të poetit duke e lidhur me vizionin që kishte për Shqipërinë. 

      Tipar ky i mbartur nga letërsia romantike e rilindjes, sikundër notat e dëshpërimit 

dhe dhimbjes e zemërimit të poetit të cilat ngrenë krye më rrallë. Romantizmi i tij 

duket edhe në ndikimin nga kultura e orientit, veçanërsiht nga poezia persiane, siç e 

kemi parë tek poetët më të mëdhenj të romantizmit (Naimi, etj).  

                                                           
162

�
 Shih: Bardhosh Gaçe, Ali Asllani liriku i madh i poezisë shqipe, në Ali Asllani „Vidi – vidi 

pëllumbeshë‟, Toena, Tiranë 1999, f. 261: “Ai hyri në letërsinë shqipe si rilindas i vonë. Zëri tij poetik 

u shfaq i plotë në jetën letrare shqiptare, në vitet ‟20 -  ‟30, kur ende shkruanin, Andon Z. Çajupi, Ndre 

Mjeda, Gjergj Fishta, Fan S. Noli, (…) kur kishin nisur fillesat e krijimtarisë së tyre (…) Ramiz Harxhi, 

Lasgush Poradeci etj. Në këtë kuadër të përgjithshëm të jetës sonë letrare, poezia Ali Asllanit shquhet 

për origjinalitetin dhe autencitetin e zërit të vet. Është një zë tjetër i bukur, që i bashkohet  korit të 

përgjithshëm, poezisë së vërtetëtë atëhershmë shqiptare.”.
   

Po ashtu: Shkëlqim Zotaj, Tipologjia e lirikës së Ali Asllanit, Tiranë  2007, Globus R, f. 7. “Në një 

pjesë të saj, kjo poezi vazhdoi në gjurmët e letërsisë së Rilindjes sonë Kombëtare”. 
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      Temës patriotike i përkasin disa nga xhevahiret e penës së Ali Asllanit.  

Frymëzuar nga ngjarjet historike të kohës si Shpallja e Pavarësisë (1912), Lufta e 

Vlorës (1920) dhe Lufta e Dytë Botërore, e derdh gjithë ndjenjën patriotike në disa 

krijime: cikli i Luftës së Vlorës dhe poema “Hakërrim” (1942), “Perlat Rexhepi” dhe 

“Dasma e madhe”, të cilat për nga forca ideore, qëndrimi emocional, tonaliteti, lidhja 

me momentin historik dhe demaskimi i realitetit mbeten në kujtesën e lexuesit e 

madje bëhen popullore.  

       Autori është kronikani dhe poeti, përjetues dhe pasqyrues i këtyre ngjarjeve 

historike. Këto krijime spikatin për ritmet kumbuese luftarake.  

      Që në debutimet e para të poetit ndihet fuqishëm lidhja e patjetërsueshme me 

këngën popullore të Labërisë e cila shpesh bëhet përcaktuese deri në elementet më të 

vogla përbërëse të krijimtarisë së tij. Ky është tipari më thelbësor në gjithë poezinë e 

tij.  

 

       “Ali Asllani shfaqet një njohës i thellë e pasionant i traditës poetike labe, i gjuhës 

e mjetëve shprehëse të poezisë popullore. Kjo njohje që, në fund të fundit, është 

njëherësh vlerë dhe vlerësim, nuk e pengon e nuk e dëmton aspak krijimtarinë e 

poetit”.163 

 

      Thamë më sipër që poeti më së shumti do të mbahet mend për vargjet e tij të 

dashurisë, kjo jo vetëm se është tema mbizotëruese e krijimtarisë së tij poetike por 

edhe për tiparet e veçanta që paraqet. I dallueshëm shfaqet Ali Asllani në lirikën 

erotike, me evokimin e një kohe të shkuar ku del si personazh tipik i një bote 

orientale, ashik i lindur, lidhur gjer në fund të jetës me ndjenjën e dashurisë e 

përjetimet e saj. 

       Ndihet lidhja më lirikën popullore të dashurisë dhe me romantizmin e letërsisë 

shqiptare. “I mëkuar me vargun popullor të Labërisë, një krahinë, që etnologët e kanë 

quajtur “zonë e ndezur folklorike”, të dalluar veçanërisht për erotikën e saj, Ali 

Asllani solli në poezinë shqipe lirikën më të pasur dashurore të viteve ‟20-30”.164 

     Por nuk mungon dhe ndikimi i autorëve të huaj. Vargjet erotike të Ali Asllanit 

evokojnë erotikën e Lukrecit, konceptin për gëzimet e jetës e konceptet e filozofisë 

jetësore e të dashurisë së “Rubairave” të Omar Khajamit. 

      Si në poezitë me temë patriotike ku inspirimi lidhet me ngjarje të kohës, 

momentin historik që jeton, përjetimet personale dhe ato që kalon kombi i tij, ashtu 

procedon edhe në poezinë e dashurisë. I këndon dashurisë konktete, vajzës së zemrës, 

përjetimeve shpirtërore që shënojnë çaste të ndryshme, gjendje të caktuara, e, këto të 

vendosura në ambiente konkrete që janë gjithmonë vendet ku është rritur autori, 

vendlindja e tij, Vlora e bukur, Labëria.  

                                                           
163�

 Zimo Krutaj, Lirika dashurore e Ali Asllanit dhe poezia popullore, në  “Mehr Licht”, Tiranë 2005, 

f. 23. 
164�

 Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, vep e cit. fq. 145. 
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     Në erotikë shfaqet me vështrime të ndryshme kundrejt figurës femërore. Këtu 

qëndron origjinaliteti i poezisë së Ali Asllanit, në këndvështrimin për dashurinë, si 

ndjenjë shpirtërore që shpaloset nëpërmjet përjetimeve të shumta, komplekse. 

Tipar  ky i përbashkët me poezinë e Lasgush Poradecit. Po ashtu si edhe Lasgushi, Ali 

Asllani më rrallë, ndërthur në erotikë elementin konkret me meditime filozofike rreth 

temës së dashurisë.  

      Ali Asllani, poeti i motiveve të ndryshme, i ka kushtuar pjesën më të madhe të 

vargjeve pikërisht motivit të dashurisë.  

  Këtë pohon edhe vetë: “në këngët e mia kam dashur të këndoj traditat kombëtare, 

burrërin t‟onë, bukurinë e vendit dhe mbi këto dhuratën tonë të madhe; vajzën 

shqiptare”.165 

 

    Siç e ka vërejtur edhe studiuesi Ali Xhiku “ndryshimi ndërjmet lirikës së dashurisë 

së A. Asllanit dhe vendit që zinte trajtimi i këtij motivi ndër poetët e tjerë nuk ishte 

vetëm sasior. Në poezinë e tij dashuria vinte në të gjitha përjetimet e mundshme…”.166 

 

     Shpesh është parë si mangësi e poetit përsëritja e motiveve dhe mbështetja e 

madhe në modelet folklorike. Por ky poet i jep poezisë së dashurisë atë element i cili 

sa ishte shfaqur te Çajupi, sensualitetin, që i konkuroi sentimentalizmit të tepruar të 

poezisë së dashurisë në shekullin XIX.  

     Sensualiteti në lirikën erotike të Ali Asllanit sjell një tipar të ri, jo vetëm si një tipar 

që e bën të dallueshme nga bashkëkohësit  (L. Poradecit, etj.), por si tipar që i ka 

munguar lirikës tonë erotike. Duke kërkuar një shkak fizik pas çdo gjendje shpirtërore 

poeti i jep lirikës së dashurisë sensualitetin si përmasë të munguar. Këtë prirje që 

shfaqet në lirikën e Asllanit do ta shquajmë rrallë te poetët e këtij brezi, e të periudhës 

në përgjithësi. Migjeni do të jetë poeti tjetër ku në pak krijime të tij që mund të 

klasifikohen si lirika erotike do të evidentohet sensuliteti si tipar i dallueshëm.  

      Erotika e Ali Asllanit shënon një nga faqet më të bukura të lirikës së gjysmës së 

parë të shek. XX e në përgjithësi të gjithë lirikës sonë. 

Spikat për notat që përcjell, gëzimin e jetës, optimizmin dhe dëshirën për ta jetuar me 

gjithë çka ofron. Kjo poezi e fuqishme reflekton shpirtin e poetit, dridhërimat dhe 

përjetimet, emocionet dhe botëkuptimin e tij që përshfaqen me spontanitet e 

sinqeritet. 

      

   “Heroi lirik tokësor e i prekshëm nuk ka pesimizëm dhe nuk noton në ftohtësinë e 

fluturimeve filozofike. Këtu lirizmi është si flladitja e ajrit në pllajat e maleve, në 

stanet e Labërisë ku edhe qumështi kundërmon era trëndelinë. Brenda këtij sinori Ali 

Asllani shfaqet tërësisht i veçueshëm me profil të përveçëm, të ndritshëm e 

modern”.167 
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    Poetin gjithmonë e tërheq e bukura dhe e madhërishmja. Është ajo, vasha e 

krahinës së tij, me bukuritë përrallore që bën të drithërohet shpirti i poetit e të harrojë 

çdo gjë.        

Dashuria në konceptimin e Ali Asllanit del si ideali më i lartë njerëzor. Ai do ta 

adhurojë gjithmon vashën dhe ndjenjën e dashurisë që lind prej bukurisë e vlerave të 

vashës labe. Në lirikën e tij erotike poeti është protagonisti i vetëm. Shfaqet vetëm 

përjetimi nga ana e poetit, vlerësimi i tij për vashën, bukurinë dhe ndikimin e saj në 

jetën e mashkullit përgjithësisht dhe në jetën e tij veçanërisht, vlerësimi i ndjenjës 

robëruese të dashurisë, dhe  përgjithësisht mungon përjetimi nga ana e vashës. 

      Çka e dallon lirikën erotike të Ali Asllanit është konkretësia, boshti njerëzor, 

intimiteti dhe sensualiteti, gadishmëria e poetit për ta jetuar dhe gëzuar dashurinë si 

ndjenjë që nuk njeh moshë. Dashuria këndohet në të gjitha dimensionet dhe 

përjetimet: me gëzimet e trishtimet që të fal si e vetmja ndjenjë që ia vlen të jetohet, si 

burimi i jetës, si forma e përsosmërisë dhe e bukurisë absolute, si ndjenja e vetme që e 

fisnikëron shpirtin njerëzor. Lirika erotike e A. Asllanit dallon për paraqitjen e 

vështrimeve të ndryshme mbi figurën femërore dhe për vështrimin krejt të natyrshëm, 

real, konkret të kësaj ndjenje. Dashuria në vargjet e Ali Asllanit është një ndjenjë 

tërësisht tokësore. 

 

     

       Po ta mendonim mungesën e A. Asllanit në poezinë erotike do të ishim në gjendje 

ta kuptonim më mirë vendin që zë ai në këtë poezi. Naimi dhe Çajupi janë, sa i përket 

femrës, të pasionuar dhe skeptikë, intolerantë e nganjëherë edhe fjalëtjerur… Asdreni 

në ndryshim dy paraardhësve duket se ka kultin e familjes. Poradeci në ndryshim prej 

të treve celebron dashurinë e amshueme. Asllani, në ndryshim prej të katërtve, këndon 

dashurinë e pamasë … Pikërisht në këtë mënyrë arti i të dashuruarit krijon një art të të 

shkruarit.168  

 

 

   Mund të themi se Ali Asllani, ndryshe nga Lasgush Poradeci që më së shumti 

filozofon mbi ndjenjën e dashurisë, me sensualitetin dhe konkretësinë e vargjeve është 

më afër lirikës erotike. 

 

     Si te Lasgushi edhe te Ali Asllani me motivin e dashurisë ndërthuret motivi i 

natyrës. Lasgushi frymëzohet gjithmonë prej natyrës së vendlindjes, Pogradecit. Edhe 

Ali Asllani i vendos përjetimet në hapësira konkrete të vendlindjes, Vlorës.  

     

      Nga ky mjedis ai frymëzohet prej bukurive dhe atë bukuri e përjeton. Ky përjetim 

domosdo është i lidhur ngushtë me vetë jetën. Ai aty jeton dhe nga jeta kërkon diç më 

shumë; kjo është detyrë e përhershme e tij ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve që vijnë 
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pas tij, për ta njerizuar edhe më tej jetën. Andaj njëjtësimi artistik i njeriut me bukuritë 

që e rrethojnë, është një bukuri estetike në veçanti edhe një dëshirë që përpiqet 

gjithnjë ta realizojë për ta shijuar edhe më shumë jetën.169 

       

   Pak i skajshëm është mendimi i Ali Aliut i cili pjesën më të madhe të vargjeve të 

dashurisë së Ali Asllanit i quan të zbehta.  

    

 

    “Vargjet e lirikës erotike, që janë me aq shumicë, bie fjala, në veprën e Ali Asllanit, 

me përjashtime të pakta, janë të zbehta si realizime, natyrisht jo për arsye se e kanë 

derdhur aq lirshëm dhe aq sheshit këtë ngarkesë të shpirtit, por për shkak të forcës së 

kufizuar krijuese. Ndërkaq, po në këtë vijë frymëzimi, Lasgush Poradeci arrin të 

sajojë vargje artistikisht më të fuqishme”.170 

     

 

    Ndikimi i lirikës popullore të Labërisë, përsëritja e disa motiveve, romantizmi i 

theksuar janë elemente që peshojnë në erotikën e poetit, dhe jo vetëm.  

      Por nuk mund ta reduktojmë erotikën e tij vetëm në një grusht krijimesh, pasi një 

pjesë e mirë e vargjeve të dashurisë të rrëmbejnë me frymën konkrete që i përshkon, 

me spontanitetin, sinqeritetin, intimitetin dhe sensualitetin që i shoqëron, 

muzikalitetin dhe ëmbëlsinë e tyre.  

      Në vargjet erotike të Ali Asllanit dashuria del si forcë mbarëkohore që e mban 

gjallë shpirtin e tij, si burim frymëzimi, si forcë jetësore ndaj edhe poeti nuk resht së 

kënduari kësaj ndjenje, gjithmonë e kurdoherë si motori lëvizës i jetës, me nota 

gëzimi dhe optimizmi, më së rralli me nota trishtimi e vuajtjeje, por edhe këto si 

përjetime e ndjenja të bukura e të dashura që vijnë prej dashurisë. 

 

     Vepra që shënoi prurje të rëndësishme në fushën e poezisë satirike është poema 

“Hanko Halla” (Tiranë, 1942, botuar për herë të parë më 1933 në revistën “Minerva”) 

e cila u bë menjëherë popullore. Në kohën e botimit kjo gjini njihte pak prurje me 

vlerë, përmendim  

poemën satirike “Gomari i Babatasit” të Gjergj Fishtës, ciklin satirik të Çajupit. Me 

këtë vepër Ali Asllani i dha shtysë letërsisë humoristike.  

      

        Mbas Çajupit, i cili realizoi kapërcime të guximshme e befasuese duke ironizuar 

tekstet e shenjta ku shfaqte ndjesi e pikëpamje jo vetëm antiklerikale po edhe 

antifetare, vijnë vitet ‟20 –‟30, me krijime të shkëputura të Asdrenit, me lirikat e 

Kristaq Cipos dhe me “Gomarin e Babatasit” të Fishtës. Dhe fill mbas këtyre, në 

ambientin shqiptar del e mrekullueshmja “Hanko Halla” me ironinë e paradoksin, 

humorin e fjalorin e pakursyer në shprehje e stilema që e shkallëzon kritikën deri tek 
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ajo e qeshur sarkastike, e që me emrin e saj, biografin e prejardhjes, veshjen, sjelljen, 

të folurit dhe etnografinë e veçantë realizon, për mendimin tonë, në shkallën më të 

lartë artistikisht karakterin tipik.171 

      

    Poema satirike “Hanko Halla”, për vet natyrën dhe veçoritë që paraqet, u bë shpejt 

e njohur dhe e dashur për lexuesin shqiptar, i cili filloi ta identifikojë poetin me këtë 

poemë. Në këtë mënyrë sikur u la në hije pjesa tjetër e krijimtarisë së poetit, që në 

fakt përmbledh një spektër të gjerë krijimesh me tema e motive të ndryshme. 

     Poema mbart po ato tipare të poezisë së Ali Asllanit: frymën popullore, vargun e 

përpunuar, dashurinë dhe humanizmin, përdorimin e fjalëve të huaja, turqizmave, të 

cilat tashmë janë konotacione përqeshëse. Autori jep një pasqyrë të së tashmes, të 

shkuarës dhe të ardhmes nëpërmjet personazheve dhe mendësive që përfaqësojnë, dhe 

e gjitha me humor të përpunuar.  

      Shquhet për materialin e gjerë jetësor që paraqet: mentalitetin, traditat, sjelljen, të 

folurit dhe pasurinë etnografike të cilat në filtrin përpunues të autorit, nëpërmjet 

humorit, ironisë, paradoksit e sarkazmës paraqesin mjedisin shqiptar, kontradiktat 

midis kulturës e mentalitetit tradicional dhe frymës e dëshirës për përmbysje të së 

vjetrës në Shqipërinë e viteve ‟30.  

      Ndryshe nga Çajupi apo Fishta, Ali Asllani i jep poemës një ton të spikatur 

humori. Poema ka si protagoniste kryesore Hanko Hallën e cila kthehet në tip 

përfaqësues. Dallohet për ndërtim të veçantë. Nuk ka një subjekt të mirëfilltë, por 

realizohet nëpërmjet monologut të vetë protagonistes.  

Me këtë poemë A. Asllani krijoi me sukses personazhin tip dhe karaktere të spikatura. 

Kjo shënon një risi në kuadrin e letërsisë shqipe të kohës. 

 

      Notat e humorit, ironisë e sarkazmës i gjejmë edhe në poezi të tjera të autorit, 

veçanërisht në poezitë me temë sociale. Poezitë me këtë temë janë të ngritura mbi një 

problem a fenomen  

konkret të jetës shoqërore të kohës. Herë me nota të lehta humori e herë me një ironi 

fshikulluese autori paraqet të vërtetat e hidhura të realitetit. “Humori i poetit është 

organik, i rreptë e luftarak në motivin patriotik, i brishtë në dashuri dhe thumbues e 

fshikullues në motivin shoqëror”.172    

       Ali Asllani la gjurmë në poezinë lirike e viteve ‟30 e më pas, veçanërsisht me 

lirikën e dashurisë.  

 

       Në lidhje të drejtpërdrejtë me poezinë e Nolit mund të vihet poezia e Ali Asllanit, 

i cili, po ashtu si Asdreni, Noli e Lasgushi ka pasur fatin e keq mos të jetë i çmuar as 

sa duhet e as drejt prej kritikës letrare. Edhe Ali Asllani është lirik për nga natyra e 

vokacionit dhe, megjithëse një numër i vjershave të tij janë tregime të shkurtëra 
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satirike në vargje, ai mbetet njëri prej poetëve që shkruan disa nga vjershat më të 

bukura të dashurisë në letërsinë shqipe.173     

 

      Ali Asllani shfaqet thumbues e fshikullues në trajtimin e motivit shoqëror i 

trajtuar gjerësisht në poemën “Hanko Halla” në qendër të së cilës vendos zakonet dhe 

normat kulturore, raportet e konfliktet familjare. Personazhi kryesor i poemës është 

një tip krejtësisht i veçantë në letërsinë tonë me vlera të rralla simbolike. Nëpërmjet 

këtij personazhi autori jep tiparet e klasës dhe mjedisit që përfaqëson.  

Protagonistja paraqitet si figura ku përplasen dy botë, dy mentalitete të kohës së saj, 

por në të njëjtën kohë simbolikisht përfaqëson konfliktin e përjetshëm midis brezave, 

midis kohëve. Poeti e nxjerr këtë figurë nga letërsia gojore dhe e kthen në personazh 

përgjithësues.  

 

      Në trajtimin e motiveve meditative, ndryshe nga Lasgush Poradeci, poeti prej të 

cilit u ndikua fillimisht, poeti i bën jehonë jetës me gjithë gëzimet e saj. Poezia e tij 

është gjithmonë optimiste, një poezi që lidhet me jetën reale, me çastin, me gëzimin 

që të fal përjetimi i tij. Poeti nuk e kërkon lumturinë në fluturimet filozofike, 

përkundrazi, e gjen në gëzimet që të fal jeta, dashuria për të, forca dhe dëshira për ta 

jetuar çdo çast deri në fund. Jeta dhe dashuria janë sinonime në poetikën e Ali 

Asllanit, përngjashëm me filozofinë jetësore të vargjeve të Khajamit. Heroi i tij lirik 

nuk bie në pesimizëm asnjëherë, por gjithmonë i tërhequr nga kënaqësitë e jetës.  

     Natyra, ajo e krahinës së tij, Labërisë, është gjithmonë e pranishme në lirikën e 

poetit. Gjithkund pikturohen imazhe e mjedise nga jeta në Labëri. Poeti procedon me 

ndërtimin e imazhit duke evokuar elemente nga natyra ku është lindur dhe rritur. 

Poezia e Asllanit merr pamje të një poezie vizuale. Aftësia përshkruese e poetit duket 

në krijimin e tablove dinamike. Poeti thyen kufijtë kohorë e hapësinorë, arrin të lëvizë 

në hapësira qiellore duke ndërtuar ura kalimi nga tokësorja në përtejtokësoren. 

Vizionet poetike të autorit lëvizin lirshëm nëpër këto hapësira, gjithmonë ndërtuar mbi 

figuracionin popullor të Labërisë. Teknika e ndërtimit të imazheve është tipar dallues i 

lirikës së Ali Asllanit, duke e lidhur lirikën e tij, e përgjithësisht lirikën e kohës me 

drejtime e shkolla poetike europiane. 

 

 

 

 

*** 
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       Siç edhe është theksuar gjatë trajtimit të autorëve përfaqësues të brezit letrar të 

viteve ‟20-‟30, ajo që vihet re në aspektin e boshtit tematik është fakti se dukshëm 

dëshmohet një shkëputje dhe një distancim nga lëvrimi i temës atdhetare, 

mbizotëruese në autorët e brezit të parë.   

     Tema atdhetare vjen duke u rrudhur. Por edhe në poetët që vazhdojnë ta lëvrojnë 

vërehen ndryshime në konceptimin dhe trajtimin e motiveve atdhetare. Shpesh kjo 

temë ndërthuret me tema e motive të tjera. 

Përpos këtij fakti poetët do t‟i drejtohen temave e motiveve të tjera duke e pasuruar 

dhe zgjeruar boshtin tematik të lirikës gjatë  viteve ‟20-‟30 të gjysmës së parë të shek. 

XX. 

     Nga temat që marrin përmasa të reja janë ajo erotike dhe ajo peizazhiste, si në 

trajtimin e drejtëpërdrejtë të këtyre temave ashtu edhe në ndërthurjet me motive e 

tema të tjera. Vlen të përmendim këtu poetë si Lasgush Poradeci apo Ali Asllani. 

      Po ashtu gjatë këtyre viteve mund të themi se merr status si lloj i veçantë lirika 

politike me themelues e lëvrues të denjë Fan Nolin. Një poet tjetër i cili na ka lënë 

krijime të mrekullueshme në këtë lloj është edhe Sejfulla Malëshova. 

     Lirika satirike njeh zhvillime të reja që i korrespondonin zhvillimeve në përgjithësi 

të lirikës në këtë fazë. Këto zhvillime nuk kanë të bëjnë vetëm me boshtin ideor e 

përmbajtësor por edhe me boshtin strukturor e gjuhësor.  
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KREU V 

 

 

LIRIKA SHQIPE NË VITET ’30-’40  

 

 

5.1.  Brezi letrar i viteve ’30: lirika shqipe e viteve 1937 – 1944. 

 

 

 

       “Një valë e re e poezisë shqipe ngrihet diku rreth decenies së tretë të këtij 

shekulli,…”174 

 

     Letërsia e viteve ‟30 shënon shkëputjen përfundimtare me poetikat e rilindjes 

shqiptare. Kjo shkëputje reflektohet në të gjitha aspektet, si në atë përmbajtësor dhe 

në atë formal. 

Poezia lirike e viteve ‟30 – ‟40 prezantohet si një poezi që dëshmon prirjen e poetëve 

kah problematikat sociale, kah trajtimi i temave e motiveve që lidhen me 

përditshmërinë dhe përballjen e njeriut shqiptar me realitetin e këtyre viteve.  

     Fryma kritike, që rridhte nga vëzhgimi në problematikat e shoqërisë shqiptare të 

kohës, e cila në poetët e brezit të dytë (‟20-‟30) ishte më së shumti një shfaqje 

spontane te disa poetë, e në poetikën e disa të tjerëve dilte e gërshetuar me elemetë të 

romantizmit, në krijimtarinë e poetëve të brezit të tretë (‟30-‟40) bëhet mbizotëruese.  

 

Në krijimtarinë poetike të këtij brezi dëshmohet:  

 

 

- Zëvendësimi i egocentrizmit me homocentrizmin 

 

 

      Nëse në poetët e brezit të viteve ‟20-‟30 erdhi duke u forcuar tipari egocentrist në 

lirikën e disa poetëve përfaqësues (si prirje të theksuar e shohim në lirikën e L. 

Poradecit), në poetët e brezit të viteve ‟30-‟40, krahas poetëve që priren të theksojnë 

unin, shfaqet tendenca për të vendosur në qendër të shqetësimeve poetike njeriun dhe 

problematikat e tij në jetën e përditëshme, pra flasim për shfaqjen e homocentrizmit 

në letrat shqipe. Vëmendja, më shumë se sa në problematikat intime, fokusohet tek 

problematikat sociale, tek shqetësimet e njeriut në shoqërinë e viteve ‟30. Njeriu 

shqiptar dhe realiteti i përditshmërisë së tij janë në fokus të lirikës së viteve ‟30 – ‟40. 
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- Tema sociale zë vendin qendror në këtë brez 

 

 

       Poezia e këtyre viteve i afrohet si asnjë herë tjetër problematikës sociale, jetës së 

përditshme duke u kthyer në një poezi të angazhuar . Letërsia përgjithësisht, dhe 

poezia veçanërisht bëhet sociale (temat, motivet), por nuk mund të flasim për një 

letërsi të metodës së realizmit socialist.  

Nuk duhet ta shohim letërsinë si pasqyrim të realitetit,siç janë përpjekur përgjithësisht 

kritikët e para viteve ‟90, për ta cilësuar letërsinë e viteve ‟30 si letërsi realiste 175, por 

realiteti shqiptar i kohës bëhet brumi mbi të cilin projektohet krijimi letrar. 

Ndihet fokusimi tek realiteti dhe tek problemet e thella të shoqërisë shqiptare në vitet 

‟30, por nuk rezulton mungesa e temave e motive të tjera.  

 

 

 

-  Formë e re gjuhësore 

 

 

Në aspektin gjuhësor poezia i largohet modelit të krijuar gjatë viteve ‟20-‟30 dhe 

shprehja poetike pasurohet me procede të reja gjuhësore. Është folur për thjeshtësi të 

shprehjes , për një afrim ndaj stilit publicistik, apo për një gjuhë më të drejtëpërdrejtë.  

      

 

   “Vija që kishte filluar të ndiqte lirika shqipe përmes shprehjes së tij (Lasgush 

Poradecit – shënimi ynë) dhe të Asdrenit zgjat fare shkurt – ndërprehet diku rreth 

viteve tridhjetë – prandaj është e kuptueshme pse tendencat e tyre kreative gjuhësore 

nuk vazhdojnë të zhvillohen tutje sa duhet”.176 

 

Është e vërtetë që shfaqen risi dhe tendenca të reja gjuhësore. 

      Butësia, ëmbëlsia, muzikaliteti, nuancat e shprehjes gjuhësore aq mbizotëruese në 

poezinë e autorëve të brezit të viteve ‟20-‟30 humbasin duke u zëvendësuar më një 

varg i cili shpërfill harmoninë e raporteve metrikë.  

Shmangia e vargut të matur dhe përdorimi i vargut të lirë shoqërohet edhe me 

elementë të tjerë siç janë zgjerimi i fjalorit poetik me fjalë të ligjërimit bisedor, fjalë 

në dukje jo poetike, fjalë të fushës teknike,  ndërtime të reja gjuhësore, një tendencë 

për të prishur apo shkrirë kufijtë mes vargut dhe prozës (shpesh ndërtimi i vargjeve 

është i afërt me gjuhën e prozës, vargje që kthehen në prozë poetike) etj., por këto 

dukuri duhen parë si zgjedhje të vetëdijshme dhe procede stilistikore dhe jo të 
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 Mark Gurakuqi, Autorë dhe probleme…, vep e cit., f. 13. “Me Migjenin realizmi hyn në nji fazë 

ma të ngritun e ma të kristalizueme, tashma si metodë artistike 
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 Rexhep Qosja , Lirika Shqipe, në “Jehona”, Shkup 1970, Nr. 6, f. 10. 
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interpretohen, ashtu siç edhe ka ndodhur (rasti i Migjenit) si pakujdesi, apo si 

shmangje nga kujdesi për formën e shprehjes. 

 “Shkrime pa shumë stërhollime, ku peshën kryesore e ka pasqyrimi realist i së 

vërtetës së ashpër”.177 

      Shkrimet kritike të kohës kanë theksuar rolin që duhet të ketë letërsia, ku duhet të 

fokusohet dhe cili duhet të jetë qëllimi i saj duke e parë letërsinë në radhë të parë si 

përmbajtje. (Përmendim këtu artikujt e Nonda Bulkës “Horizonte të reja për letërsinë 

tonë kombëtare”, Minerva, nr 4-5, 1932; atrikullin e Petro Markos “Në pragun e 

drejtimeve të reja letrare”, Bota e Re, nr. 1, 1936; Dhimitër Shuteriqi  me disa artikuj 

në revistën Bota e Re, Mbi drejtimet e reja letrare, etj). 

Mbi këtë bazë teorike studiuesit e para viteve ‟90 i kanë mëshuar elementit të 

përmbajtjes kur i referohen krijimtarisë së këtij brezi dhe në veçanti veprës së 

Migjenit për ta parë si një letërsi realiste. 

    Por në të njëjtën kohë mund të flasim për shtim të mundësive konotative të fjalës 

dhe zvogëlim të funksionit përfaqësues të saj. Kjo rrit mundësinë e dekodifikimeve, 

apo të një shumësie imazhesh poetike që vijnë si rezultat i nënteksteve poetike.  

Thjeshtësia në dukje e shprehjes dhe e ndërtimit të vargut nuk nënkupton thjeshtësi të 

mendimit dhe mungesë të nënteksteve të shumfishta. 

Edhe në poezinë e këtij brezi “come in tanti moderni, c‟è un contrasto fondamentale 

tra una sintassi molto semplice e l‟oscurità dei contenuti.”178 

     Nëse nga njëra anë flasim për bjerrjen e butësisë dhe ëmbëlsisë së vargut, nga ana 

tjetër flasim për liri poetike, struktura të reja vargore, vargje të lira, vargje të thyera, 

për zgjerim të fjalorit poetik me fjalë të vjetra, fjalë që ridimensionohen me kuptime 

të reja poetike, fjalë të marra nga ligjërimi bisedor, nga jeta e përditshme etj, (në 

poezinë e Migjenit, Palit). 

 

 

- Figuracioni si shenjues i modernitetit 

 

 

     Figuracioni është një ndër elementet nëpërmjet të cilit sendërtohet forma e re 

poetike, stili i ri. Procedimet e reja gjuhësore e figuracionale shkojnë paralelisht me 

përmbajtjen e re që solli ky brez në poezinë shqipe. Figura, jo vetëm në aspektin 

përmbajtësor, por edhe në atë formal e në funksionet e saj filloi të merrte përmasa të 

reja duke fituar dimensione të panjohura më parë dhe duke u kthyer në elementin 

shenjues të modernitetit të lirikës së brezit të tretë. Metafora bëhet figura bazë e gjithë 

poetikës së këtij brezi poetësh. 
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- Shfaqen forma të reja strofash, vargjesh, etj. 

 

 

      Ndryshimet në vetë natyrën e poezisë, në brendinë e saj ecin paralelisht me 

ndryshime në aspektin formal. Forma të reja strofike e vargore, kombinime mes tyre 

sjellin struktura të reja.  

      Shmangia e ndërtimit të vargjeve sipas modeleve metrike dhe ndërtimi i tyre i lirë 

shndërrohet përfundimisht në tipar i lirikës gjatë këtij brezi. Mungesa e organizimit 

strofik dhe organizimi në monokolonë apo në vargje të lira, në vargje të thyera, 

mbështetja në ritmin e brendshëm janë zhvillime që  prekin më së shumti poezinë e 

këtyre viteve.  

      Prirja për t‟u çliruar nga metri i njëjtë, ritmi i rregullt, reduktimi i përdorimit të 

rimës apo edhe shfaqja e strukturave të reja (rimë e brendshme, rimë e ndërprerë, 

kosonanca që në poezinë tonë ka si nismëtar Migjenin, e si përfaqësues të denjë G. 

Palin) janë shfaqje të modernitetit të lirikës në këtë brez. Poetët përfaqësues sjellin në 

vargjet e tyre jehonën e kohës në të cilën jetojnë. Edhe kur i drejtohen modeleve të 

traditës ata sjellin një frymë të re në trajtimin e tyre. 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

    Autorët përfaqësues të këtij brezi: Migjeni, Petro Marko, Gaspër Pali, Nexhat 

Hakiu, Esad Mekuli, Jolanda Kodra, Vedat Kokona, Shefqet Musaraj, Qamil 

Guranjaku, Andrea Varfi, Dhimitër Shuteriqi, Veli Stafa, Aleks Caci, Sotir Caci, 

Kristaq Tutulani, Qemal Stafa, Muzafer Xhaxhiu etj. Autorët më të spikatur: Migjeni, 

Gaspër Pali, Petro Marko. 
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5.1.1. Migjeni – modern dhe avanguardist   

 

 

 

     Edhe pse romantizmi i periudhës së Rilindjes sonë e humbet qendrën e sistemit në 

lirikën e brezit të dytë, elementë të poetikës romantike janë të pranishme në 

krijimtarinë poetike të shumë autorëve.  

 Lasgushi, përfaqësuesi kryesor i brezit të dytë, me poetikën e tij dëshmon, siç e kemi 

vënë në dukje më sipër, ndërthurjen e një sërë rrymash e drejtimesh letrare që vinin 

nga Romantizmi ose që gjeneronin nga Romantizmi europian e në të njëjtën kohë 

ishte shprehëse e disa prej tipareve të Romantizmit shqiptar duke shënuar një hop 

drejt poetikave moderniste.  

Shkëputjen përfundimtare nga tradita e shënon poetika e Migjenit.  

      Migjeni shfaqet në letërsinë shqipe në një kohë kur ajo përjetonte zhvillime e 

prurje tejet interesante, kapërthime dhe ndërthurje tiparesh të rrymave e drejtimeve 

letrare europiane e tradicionale, të afërta e të largëta mes tyre. Shfaqja e tij shënon 

pikën kulmore në zhvillimet letrare shqipe e njëkohësisht prurjen më origjinale e më 

të dallueshme brenda arealit të poetëve të viteve ‟30.      

    Vëllimi  i tij i vetëm me vjersha botohet në vitin 1936, me titullin mjaft domethënës 

e përshfaqës të risive “Vargjet e lira”. Ky botim i parë me tridhjetë e pesë poezi, 

menjëherë censurohet nga autoritetet dhe nuk qarkullon. Botimi i dytë do të jetë më 

1944, pas vdekjes së poetit.  

      Botimi i këtij vëllimi mund të quhet revolucionar për shkak të frymës, tematikës e 

mbi të gjitha si shkrimtar që e refuzon traditën në të gjitha dimensionet.  

Migjeni, siç e kemi përmendur më sipër, është etiketuar si shkrimtar realist apo si 

pararendës i realizmit socilaist (Mark Gurakuqi), madje duke i veshur kësaj fjale më 

shumë se sa kuptim letrar një kuptim politik.  

 

 

    “Tufa tjetër e kritikëve të tij, sidomos në fazën e realizmit socialist në Shqipëri, te 

Migjeni shpikën pararendësin e metodës së tyre krijuese. Ky “zbulim” shkoi aq larg 

sa vepra e Migjenit u bë mbështetje për ngritjen e teorisë së tyre të funksionit tërësor 

të artit në ideologji dhe në shndërrimet shoqërore”.179   
 

 

 

    Migjeni nuk është shkrimtar realist. Të tillë nuk mund ta bëjnë temat sociale dhe as 

qëndrimi kundërvënës. Migjeni u mbështet në realitetin social dhe letërsia e tij duhet 

parë si projeksion artistik i formuar mbi këtë realitet. Elemenetet e pranishme në 

krijimtarinë e Migjenit: temat sociale, mjerimi, degradimi fizik e moral ... etj., janë të 

pranishme në shkrimtarë modern të letërsisë europiane.  
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       Këtu zbulojmë Migjenin si pararendës të poezisë socialiste, ose më mirë, zenitin e 

poezisë së vërtetë socialiste në letërsinë shqipe, shumë kohë para të ashtuquajturit 

“çlirim” dhe periudhës socialiste nga 1944 deri më 1990. Por Migjeni nuk ishte poet 

socialist ose revolucionar në kuptimin politik, me gjithë indinjatën dhe grushtin e 

shtrënguar që na tregon herë pas here. Ai nuk kishte as optimizmin e as besnikërinë e 

përkushtimit politik për të qënë i tillë. Ai ishte pjellë e viteve tridhjetë…180  

       

   Duhet theksuar që realiteti i veprës së Migjenit në radhë të parë është një realitet 

letrar.  

   

  “Poezia dhe proza e Migjenit me artin e vet i bën jehonë këtij realiteti të vrazhdë 

jetësor. Duke i dhënë formësim të ri, duke e bërë artefakt, ai i dha letërsisë shqipe 

tone dhe ngjyra të reja dhe në këtë mënyrë e modernizoi atë”.181 
 

       

     Vlera kryesore e veprës së Migjenit qëndron në thyerjen, shkëputjen përfundimtare 

të letërsisë shqipe nga ndikimet e modeleve të letërsisë së rilindjes dhe frymës së 

romantizmit shqiptar që kishte mbizotëruar për një shekull. Traditën romantike 

kombëtare, që vazhdonte të kishte një ndikim në vitet ‟30, Migjeni e refuzon në të 

gjitha dimensionet estetike/etike. 

     Kjo është theksuar që në krye të herës, që kur shkrimet e tij filluan të qarkullojnë 

në organet e kohës. “Me Migjenin çelet një rrymë e re në botën e letrave e të 

mendimit tonë (…)  

Ky poet hec në një rrugë të re e asht i pari që prin”.182  

      Letërsia shqipe e kohës kishte njohur zhvillime të rëndësishme, ishin shfaqur 

autorë me prirje e prurje mjaft interesante.       

 

       Tradita para Migjenit është shumë e rëndësishme. Dhe ja lindi në këtë botë 

Migjeni si për të treguar se gjithçka që u shkrua para tij në letrat shqipe qe vërtet një 

gjë serioze, madje madhështore. Por këtej e tutje Migjeni do të ndryshonte në mënyrë 

konceptuale si askush rrjedhën e letërsisë shqipe. Ai është i pari që kuptoi se jo vetëm 

shoqëria, por edhe letërsia domosdoshmërisht nuk mund të bënte dot më pa një 

emancipim tërësor dhe të fuqishëm të kombit dhe të krijimtarisë së fjalës. Ai kuptoi se 

duheshin rrëzuar totemet dhe idhujt patriarkalë, ballkanikë, konservativë të 

Shqipërisë. Ai e kuptoi se letërsia shqipe nuk do të kishte më kuptim, nëqoftëse nuk 

do të krijonte një modernitet cilësisht më të lartë dhe konkret në rrafshin europian dhe 

botëror.183 
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     Ky mendim është përsëritur në të gjitha shkrimet kushtuar këtij shkrimtari në 

rrjedhë të kohës. 

 

      Ai i ka hyrë rrugës së letërsisë, por arti që do të bëjë ai është ndryshe nga të tjerët. 

Ndryshe për çdo gjë dhe nga çdo gjë. Në zgjedhjen e motiveve, në shtjellimin e tyre, 

në mesazhin filizofik që kumtojnë, në stilin, në teknikën e të shkruarit, gjuhën. Ai 

ndahet kështu vetvetiu nga një grumbull i madh shkrimtarësh të kohës me një prerje 

prej humnere. (…) Ndarja e tij është në logjikën e gjërave, është në themel të artit të 

tij, në gjithë strukturën dhe në çdo qelizë të këtij arti.184 

        

Vepra e tij u frymëzua nga realiteti por nuk u bë pasqyrim i realitetit. 

 

 “ai nuk mbeti nji kronist e regjistrues ngjarjesh të përditëshme, por, tue u nisë nga 

fakte e ngjarje të jetës së zakonshme, arriti në përgjithësime të tillë artistikë, dhanë 

më nji potencial të tillë, që e ban veprën e tij të kuptueshme e të afërt edhe për 

lexuesit e vendeve të tjerë”.185 

     

 Vepra e Migjenit duket se dëshmon më së miri se “letërsia nuk është pasqyrim i 

procesit shoqëror, por esencë, shkurtim dhe reduktim i tërë historisë”.186  

Ai është “Shembëll i poetit që dinte ta ngrinte fjalën e angazhuar sociale në nivel të 

shquar artistik”.187 Ai vetë do të vlerësonte pikërisht artistiken në letrën e përmendur 

si reagim ndaj diskutimeve të “Botës së Re” me fjalët: 

      

    “Mendoj, se kryesorja në gjithë artin është artistikja, që me talent dhe me të drejtë 

e të pakompromis të zbulojmë esencën shoqërore, morale e psikologjike të jetës intime 

të njerëzve dhe të marrëdhënieve të tyre, që artin do ta pasuronte shpirtërisht dhe 

estetikisht, se arti është i drejtë domosdo duhet të jetë ideor”.188 

    

    Dhe ashtu siç e interpreton Ibrahim Rugova: 

       

     ... përkufizimin e artit si formë e ndërgjegjes shoqërore Migjeni e kuptonte në 

formë më të çliruar, pra jo ashtu siç kuptohet në teorinë e rreptë të realizmit socialist, 

siç pat përpjekje të kuptohet më vonë. Po e thyem pak optikën e vështrimit të rreptë të 

karakterit social të veprës dhe të koncepteve të Migjenit, del se ai kërkonte që përmes 

artit dhe esencës së tij – artistikes të vështrohen marrëdhëniet shoqërore dhe jeta 
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intime e njerëzve, pra të jepet esenca e tyre, po me një thellësi morale e 

psikologjike…189 

      

    Migjeni shfaqet në revistat e kohës  me krijimet e para në vjersha e në skica në vitin 

1932 por vetëm në 1936 boton përmbledhjen e poezive “Vargjet e lira”. Poezitë e 

Migjenit do të shkojnë në duart e lexuesve vetëm në vitin 1944 kur del në dritë botimi 

i plotësuar i krijimtarisë poetike të Migjenit. Në këtë botim do të përfshihet edhe cikli 

Kangët e fundit, që Migjeni i kishte shkruar më 1937.  

      Migjeni i ri e filloi krijimtarinë me poezinë dhe moderniteti, tiparet e një 

shkrimtari të ri, shkëputja prej traditës e cilësuar më sipër janë të dukshme që në 

vargjet e para të këtij autori. Është një shkëputje e vetëdijshme nga poezia e traditës si 

në aspektin formal edhe në atë tematik. Sjell një poetikë të re, estetikë të re.  

      E titullon përmbledhjen e tij poetike “Vargjet e lira”, titull domethënës i cili e 

dëshmonë lirinë si procedurë e vetëdijshme letrare, si në aspektin formal të ndërtimit 

të vargjeve, po ashtu të mendimit dhe boshtit tematik. Artikulohet në këtë mënyrë që 

në titull vetëdija artistike e autorit se po krijonte një poezi krejt të ndryshme nga 

rrjedha e poezisë së kohës.  

      Migjeni u shkëput në mënyrë të vetëdijshme nga trajtat formale e tematike të 

poezisë shqipe të kohës.  

     

     “Migjeni është larg idiomatizimit e larg kodeve tematike të letërsisë shqipe para e 

rreth tij. Modeli epik i shkollës idiomatike, te vepra e tij, konvertohet në model 

moral/ekspresionist. Referencialiteti vihet së pari me jetën e jo me letrën; as me 

oralitetin”.190 

      

    Migjeni shkëputet prej trajtave konvencionale që mbizotëronin në sistemin poetik 

të kohës duke krijuar një sistem të ri poetik që niset prej realitetit për ta shndërruar 

nëpërmjet artit të vërtetë. Poezia e Migjenit, edhe pse e pakët në sasi, del jashtë 

kontureve të letërsisë shqiptare e inkuadrohet në rrjedhat e letërsisë bashkëkohore 

europiane.  

     Studiuesit e veprës së Migjenit, thuajse të gjithë, i janë referuar atij si një 

“uragan”191 apo si një “fenomen”192 i cili shenjoi një etapë të re në poezinë shqipe. 

     Në planin tematik në vargjet e Migjenit mungon tema atdhetare e cila kishte fituar 

vendin e parë në poezinë e rilindjes. Migjeni vendos marrëdhënie krejtësisht të reja 

me të vërtetat individuale e shoqërore, shfaqet si poeti që pati guximin t‟u 

kundërvihet, të demaskojë dhe të rrëzojë tabutë private e shoqërore.  
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 Kështu e quante K. Tutulani në dorëshkrimet e tij të vitit 1940 ( Shqipëri, himn i trëndafiltë, 

Tiranë 1977, f.6). Në dorëshkrimin Kuadër letërsie shqiptare (Tomorri, 25.7.1943.), nënshkruar nga 

Dionizi, përdorej fjala “ciklon”: Cituar nga Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, vep e cit. f. 94. 
192�

 P. Gjeçi, Migjeni, poet e flamurtar, në “Fashizmi” 28. 1. 1940. “ Migjeni âsht për Letërsinë 

shqiptare nji fenomen…” 
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     Braktis temat dhe motivet e vjetëruara duke vënë në qëndër të poetikës së tij tema 

të aktualitetit. Tek ai pothuajse askund nuk duket tema patriotike atdhetare. Zotëruese 

e veprës së Migjenit bëhet tema shoqërore e kohës si dhe dhembja personale lidhur 

me kohën dhe vetveten. Në këtë kuptim ai është poeti civil që e vuri theksin te njeriu i 

ditës, te konflikti i këtij njeriu me veten, historinë dhe realitetin. Duke depërtuar në 

këto raporte Migjeni mundi të zbulonte njeriun dhe botën e tij. 

     Migjeni i jep përmasa të panjohura më parë këtij lloji të lirikës, gjithë poezisë por 

edhe letërsisë së viteve ‟30. Këtë e bën në radhë të parë nëpërmjet trajtimit të 

konceptit të lirisë në të gjitha përmasat. 

 

 

       Migjeni e donte lirinë të plotë, të papenguar nga veriga fetare dhe paragjykime të 

tjera psikologjike e morale, nga veriga ekonomike, më në fund edhe nga ato pranga 

shoqërore që mund të shkëputeshin vetëm prej “grushtit të paligjshëm”. Për herë të 

parë në poezinë shqipe ai e donte lirinë si vullnet njerëzor të pandrydhur; për herë të 

parë në lirikën e kohës ai e konceptoi lirinë si një gjendje që mund të realizohej vetëm 

me ndryshimet e thella të ndërgjegjes.193  

 

 

   Me të drejtë studiuesi Ali Xhiku konceptin e Migjenit mbi lirinë e sheh si shenjë të 

modernitetit në poezinë shqipe të kohës.  

       Migjeni është poeti i cili në themel të zgjidhjes së problemeve shoqërore sheh në 

radhë të parë ndryshimin e mënyrës së të menduarit, ndryshimin e mendësive të 

prapambetura dhe krijimin e një ndërgjegjeje të re. Vetëm në këtë mënyrë njerëzimi 

mund të kthejë faqe. Për këtë arsye Migjeni i kundërvihet çdo kulti të rrejshëm që e 

mbante njerëzimin nën tutelën e gënjeshtrës dhe mëshirës duke e vënë dhimbjen e 

këtij njeriu në qendër të krijimeve të tij.  Migjeni shfaq disa qëndrime kundrejt 

ardhmërisë dhe rrugës së njerëzimit, por për shkak të një krijimtarie të shkurtër nuk 

mund të kërkohet të evidentohet një bindje e qartë e poetit që do të na përcillte 

mendimin e tij filozofik (Poema e mjerimit, Recital i malësorit, Kanga e rinis, Të 

birtë e shekullit të ri, etj.). Në vargjet e Migjenit gjejmë poetin që beson se ndryshimi 

do të vijë nga brezi i ri (Të birtë e shekullit të ri), njeriun e revoltuar që i kundërvihet 

moralit të kohës, e më së fundi njeriun që humbi shpresën (Të lindet njeriu).             

      Në poezinë e Migjenit revolta drejtohet kundrejt gjithçkaje. Del hapur dhe në 

mënyrë të përsëritur qëndrimi antiklerikal. Ai e sheh dogmën fetare si faktor që 

pengonte përparimin shoqëror (Kanga skandaloze).  

     Përveç notave të revoltës, janë të pranishme notat e trishtimit dhe notat e fatalitetit 

në lirikën e tij. Edhe pse nuk i drejtohet drejtëpërsëdrejti në ndonjë krijim të veçantë, 
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  Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, vep e cit. f. 92.
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vdekja në të gjitha dimensionet mbetet elementi më i pranishëm në gjithë krijimtarinë 

e Migjenit.  

 Në disa vargje vdekja del si paqe që vjen nga fundi i fatalitetit jetësor (Fragment), si 

paqe e dëshiruar, e shumëpritur e cila i jep fund përpjekjeve të kota të njeriut për të 

ndrequr botën (Rezignata). 

      Ndryshe nga poetët e tjerë Migjeni nuk merret shumë me veten, nuk i shmanget 

botës, përkundrazi do të trajtojë problemet e individit dhe shoqërisë, çështje të 

rëndësishme të realitetit, të mendësisë shoqërore, të ndërgjegjes shoqërore. Si 

rrjedhim është i kuptueshëm mungesa e egocentrizmit, zëvendësuar me 

homocentrizmin. 

         

 

    “Migjeni ishte poeti i letrave homocentriste. (…) Me Migjenin në letërsinë shqipe 

hyjnë disa raporte të përgjithshme që kanë shqetësuar për shekuj me radhë mendimin 

njerëzor: jeta dhe vdekja, zoti dhe qenia tokësore, njeriu dhe bota, krijuesi dhe 

“kensit” e tij, morali i bashkësisë dhe morali i individit, fati i njeriut dhe dhuna e 

shtetit, qenia vetjake dhe qenia kombëtare”.194 

       

 

     Një tjetër tipar i poezisë së Migjenit çka e bën novator edhe në këtë drejtim lidhet 

me motivin erotik aq të munguar në poezinë shqipe, jo vetëm në poezinë e rilindjes, 

por si  një nga motivet më pak të trajtuara në të gjitha periudhat e letërsisë shqipe. 

Figura e gruas mbizotëron në vjershat por edhe në prozat e tij. Ndaj këtyre figurave 

Migjeni shfaq jo vetëm keqardhje por edhe interesim seksual. Edhe në qëndrimin ndaj 

figurës së gruas Migjeni paraqitet i ndryshëm në kuadrin e gjithë letërsisë së kohës. 

      I etiketuar si poet i mjerimit shpesh është lënë mënjanë vlera e poezive erotike 

(nëse do pranojmë t‟i quajmë kështu) të Migjenit. Në fakt erotika e tij është e hapur, 

prek të tjera dimensione. I veçantë dhe origjinal mbetet ai edhe në këtë lloj të lirikës.  

“Në të shfaqurit  «publik» të kësaj ndjenje pra Migjeni është poeti më i skajshëm i 

mundshëm në poezinë tonë të traditës”.195  

       Ndryshe nga qëndrimi i Lasgushit apo edhe i bashkëkohësve të tjerë poezia 

erotike e Migjenit duket të reflektoje një situatë a moment konkret dhe jo të filozofojë 

mbi të. Kjo i bën më personale vargjet erotike. Ashtu siç ndodh edhe në pjesën tjetër 

të poezive, edhe te ky zhanër Migjeni nuk analizon por vetëm përcjell atë që atij i 

ndodh sepse poezitë e këtij cikli mund të shihen si refleks i rrjedhës së natyrshme që 

ndjek përjetimi i kësaj ndjenje nga vetë poeti. Poezitë që mund të klasifikohen si lirika 

erotike (jo domosdoshmërisht) i përkasin ciklit “Kangët e rinisë”: “Dy buzë”, “Sonet 

pranveruer”, “Z.B”, “Ndeshja”, “Një natë”, “Lutje”, “Malli rinuer”. 
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 Shaban Sinani, Miti i idesë në vend të kultit të heroit, në Për letërsinë shqipe…, vep e cit., f. 91-

92.  
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      Dashuria në konceptin e Migjenit del e ngjashme me atë të romantikëve, si ndjenjë 

që të godet menjëherë (në poezinë “Z.B” janë sytë e vashës, ai shikim i fshehtë që sjell 

lindjen e dashurisë). E më pas poeti do t‟i falet gëzimit, lumturisë që i fal kjo ndjenjë 

(Ekstaza pranverore) për të kaluar në vargje vërtet të veçanta në gjithë krijimtarinë e 

Migjenit ku përcillet përjetimi i çasteve intime të dy subjekteve (Një natë). Poezia 

“Lutje” shpreh dëshirën e poetit për ta zgjatur këtë lumturi në përjetësi. Në këto poezi 

del ai tipar i veçantë i lirikës erotike të Migjenit që e kemi hasur edhe në lirikën e A. 

Asllanit, sensualiteti. 

      Një frymë tjetër paraqitet në poezitë “Ndeshja” dhe “Malli rinuer”. Në të parën 

dashuria tashmë del si fatkeqësi që shkaktohet nga përbuzja dhe përqeshja prej të 

tjerëve që e zbuluan këtë fshehtësi. E njëjta situatë përcillet edhe në poezinë “Malli 

rinuer” ku dashuria nuk është më burim gëzimi, përkundrazi.  

Krejt e veçantë në disponim paraqitet poezia “Sonet pranveruer”. Poeti i largohet 

përjetimeve konkrete e kalon në përgjithësime filozofike. Dashuria tani nuk është 

dashuria e tij, por del si ndjenjë e shpirtit njerëzor.  

      Migjeni i kushton natyrës dy lirika: “Ekstaza pranverore” dhe “Sonet 

pranveruer”, (në këtë të fundit ndërthuren motivi i natyrës me atë erotik). Spikat në 

këto lirika ajo hare dhe ai ngazëllim i cili i mungon pjesës tjetër të poezive të poetit. 

Poet i prirur nga një shqetësim i përhershëm , duke e bërë këtë të fundit shtysën 

kryesore të procesit krijues, nuk do të përjashtonte nga botëkuptimi i tij gëzimin dhe 

shpresën, jo vetëm në boshtin personal por edhe si një bindje për një të nesërme më të 

mirë për njerëzimin. 

      Ne kemi përmendur më sipër ngjashmërinë midis poetikave të Asdrenit dhe 

Lasgushit në ndërtimin e imazheve poetike, që vjen si rezultat i lidhjeve të poetikave 

të tyre me disa drejtime pasromantike, por edhe si rezultat i elementeve të tjera të 

përbashkëta mes dy poetëve (ndikimi i letërsisë rumune dhe franceze, ndikimi i 

frymës folklorike etj). 

Te Migjeni kemi një thyerje në mënyrën e ndërtimit të imazhit poetik.  

      Ashtu si këta dy poetë edhe Migjeni bazohet te detaji për realizimin e imazhit 

poetik, veçse në ndryshim nga Asdreni e Lasgushi, Migjeni nuk e ndërton imazhin si 

ndërthurje e teknikës parnasiste e simboliste, por nga pranëvënia e elementeve nga 

jeta reale, i fragmenteve nga shfaqje të përditshmërisë në ambjentet konkrete ku 

vendin kryesor nuk e zënë elementet e natyrës, por njeriu shqiptar dhe mjedisi fizik ku 

ai jeton: shtëpia me varfërin e skajshme, rrugët ku endet, vetë imazhi i tij fizik, veshja 

e tij, etj., për të arritur revoltën, kundërvënien, shokimin. 

 

    “la nuova poesia si interessa anche delle nuove « cose reali» della civiltà tecnica, 

telefono, telegrafia, aeroplani, e « le macchine, le figlie senza madre dell‟uomo» (...) 
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Il suo fine è la «poesia sintetica » (...) come un film che allinea in fretta immagine e 

immagine.”196 

 

 

    Përpos faktit që çdo drejtim e shkollë letrare bazohet në veçantinë e ndërtimit të 

imazheve poetike, termi imazh lidhet dhe me një drejtim letrar të quajtur Imazhizëm.  

Me teknikën imazhiste Migjeni afron me futuristët rus. Imazhinizmi, i konsideruar si 

rrymë letrare avangardiste që “përmbyllej në antiestetizmin principal me theks në 

imazhet e metaforat e shokuese, neveritëse, provokuese” konstatohet edhe në poetikën 

migjeniane. Tipike e vargjeve të tij janë pikërisht metaforat e forta. 

      Nëse nisemi prej konstatimit që “ Imazhi si metodë e krijimtarisë artistike ka qenë 

përdorur gjerësisht edhe më parë jo vetëm prej futuristëve, por edhe prej 

simbolistëve”197 atëherë bëhen të qarta lidhjet e poezisë se Migjenit me poezinë e 

Lasagushit, edhe pse dy poetë krejt të dallueshëm. Por nëse përdorimi i teknikës 

imazhiste është një prani e përbashkët, mënyra e realizimit, detajet e përzgjedhura, 

qëllimi, janë krejt të dallueshme.  

Nëse te Lasgushi, dhe më herët te Asdreni, teknika imazhiste i lidh këta poetë me 

shkollën simboliste, te Migjeni lidhja bëhet me futurizmin dhe Imazhinizmin, drejtim 

që rrodhi prej futurizmit rus.  

      Kundër traditës shfaqet Migjeni edhe në planin formal dhe jo vetëm për arsye se ai 

procedon, siç e dëshmon në titull, më vargjet e lira (poezitë e tij dëshmojë sa 

përdorimin e këtij lloji të vargut, i cili shfaqet vetëdijshëm për herë të parë te Migjeni, 

po aq edhe nënshtrimin ndaj aspektit formal të strofës, metrikës dhe rimës te një pjesë 

e poezive të tij), por edhe për aspektin e ndërtimit të figurës, veçanërisht të metaforës, 

të ndërtimit të imazheve. 

      Migjeni, pas Asdrenit, përdor vargun e lirë në poezinë e tij si varg që pasqyron 

ritmin e ri të jetës, si një formë e kundërshtimit ndaj traditës ku përdorej vargu i matur 

mbështetur në modele të vargut të këngëve popullore dhe të poezisë së rilindjes 

kombëtare. Me këto risi, veçanërisht me përdorimin e vargut të lirë, Migjeni shënon 

një kthesë të rëndësishme në poezinë shqipe. 

       Në lirikën e gjysmës së parë të shek. XX, siç edhe e kemi theksuar, dhe jo vetëm 

në lirikë, vëmendja kthehet edhe në problemet strukturore e organizative të tekstit. 

Gjatë periudhës së Rilindjes kujdesi ndaj aspektit formal nuk ishte parësor. Ky kujdes 

shfaqet e bëhet dominant në letërsinë e gjysmës së parë të shek. XX. Organizimi 

tekstor i vëllimeve ishte i bazuar më së tepërmi në boshtin tematik. Poezitë ndaheshin, 

apo më së shumti radhiteshin duke u nisur nga temat dhe motivet që trajtonin.  
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 Hugo Friedrich, vep. e cit., f. 155. (“Poezia e re interesohet edhe për «gjërat» e reja «reale» të 
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    Një organizim strukturor e vënë re tek Asdreni e më pas te Lasgushi (që në botimin 

e parë “Vallja e Yjeve”,1933). Shfaqet si tipar i rëndësishëm edhe në poetikën e 

Migjenit, jo vetëm organizimi strukturor ciklor i poezive që është një çelës për 

zbërthimin e tyre, por edhe në organizimin deri në pjesët më të vogla, deri në stadin e 

figurës e cila del e veçantë në poezinë e tij.  

      Vëllimi Vargjet e lira ka këtë strukturë përfundimtare: Parathanja e Parathanjeve 

( si hyrje) Kangët e ringjalljes, Kangër e mjerimit, Kangët e përndimit, Kangë në vetë, 

Kangët e rinisë, Kangët e fundit. 

      Me një trashëgimi letrare modeste, përndryshe nga shumë autorë të cilët botuan 

(shumë apo pak) Migjeni arriti të shfaqë krejtësisht pjekurinë poetike, të demonstrojë 

një poetikë të qëndrueshme e me tipare të dallueshme. Jo vetëm kaq, por ai arriti të 

konturojë letërsinë shqiptare të kohës duke i dhënë frymën dhe përmasat që momenti 

dhe sistemi letrar i kërkonte. “Artistikisht, Migjeni asht nji fenomen në letërsinë 

tonë”.198 

 

      Bashkohemi me mendimin e Moikom Zeqos duke e parë emrin e Migjenit si të 

tillë që e ndan letërsinë shqipe në letërsia para dhe pas Migjenit. “Por unë mendoj se 

Migjeni është shkrimtari më konceptual në letrat shqipe. Karakteri i rolit ekskluziv të 

Migjenit kështu nuk mund të përsëdytet. Danillo Kish ka thënë se letërsia botërore 

ndahet nga emri i Jorge Luis Borgesit në letërsi para Borgesit dhe në letërsi pas 

Borgesit. Ka një semantikë të ngjashme me emrin e Migjenit, siç e thashë më lart 

topologjikisht për letërsinë shqipe. Migjeni është një shkrimtar kulmor i letrave 

shqipe, i denjë për panteonin e letrave Europiane në vitet ‟30 të shek. XX”.199 
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 Mark Gurakuqi, Autorë dhe probleme…, vep e cit., f. 39. 
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5.1.2. Gaspër Pali  

 

 

 

     Krijimtaria poetike e Gaspër Palit, edhe pse e kufizuar tregon qartësisht afrinë me 

poezinë moderne Europiane. I gjendur në qarqet letrare të Shkodrës, ai priret kah linja 

e poezisë së re që ishte shfaqur në Shkodër me përfaqësues të tillë si Migjeni, por 

edhe me poetë të tjerë të rinj që krijuan një brez letrarësh të dallueshëm në letrat 

shqipe.  

     Që në botimin e poezisë së parë “Natë shtregullash” (1936) Pali dëshmon 

shmangien nga poezia e traditës dhe nga ajo linjë romantike që vazhdonte të 

kultivohej në Shkodër.  

 

   “Talenti i tij shtegtonte drejt një poezie moderne. Ai ndjehej i afërt me simbolizmin 

dhe surrealizmin: botës së tij poetike i përgjigjej vargu i lirë, i figurshëm, reagimi 

emotiv i realitetit, një farë prirjeje drejt hermetizmit”.200 

 

Tezën e një poezie me tendenca hermetike e ka hedhur edhe Kolë Ashta.201  

     Ndërsa studiuesja Vjollca Osja nuk e pranon këtë tezë. Kur i referohet poezisë 

Natë shkodrane, apo dhe poezive Zane knetash, Kangë kungllash, ajo i quan poezi 

esencialiste ku imazhi është vetë esenca poetike.202   

     Më shumë se sa për një poezi hermetike te Gaspër Pali mund të flasim për poezi 

meditative që i trajton problematikat në raportin individual. Nëse te Migjeni shfaqet si 

domosdoshmëri nevoja për ta shpallur, për ta komunikuar te të tjerët gjendjen 

shpirtërore, dhimbjen poetike, te G. Pali ndodh e kundërta.  

 

    “Në vargun e këtij poeti takojmë në ndrydhjet e dyshimit, në pikëpyetjet 

obsesionuese, në problemet e pazgjidhura metafizike, që i karakterizojnë shumë poetë 

europianë të sodshëm”.203 

   

     Trishtimi, dhembja, dëshpërimi deri në pesimizëm, mbizotëruese në poetikën e 

Palit, janë vokacionet kryesore në poezinë europianë të gjysmës së dytë të shek. XIX 

dhe fillimit të shek. XX.  

      Por ndërsa hermetizmi mbeti i largët për Palin, poetika simboliste, të cilën Pali e 

njohu gjatë qëndrimit në Itali, duket se është rruga nëpër të cilën do të shfaqet 

modernizmi në krijimtarinë e tij. Organizimi muzikor dhe vargu i lirë janë ndikime të 
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 Nasho Jorgaqi, parathënie e përmbledhjes Bisedë me vetvedin, Gaspër Pali, Mbledhur e redaktuar 
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shkollës simboliste. Ashtu si te Migjeni dhe te Gaspër Pali shmanget harmonia e 

raporteve metrike dhe kërkohen efektet muzikore e kuptimore.  

     Pali është poeti që ndoshta më shumë se kushdo tjetër përfaqëson avangardën në 

letrat shqipe. Vetëdija për kultivimin e një forme të re të shprehjes poetike, e shfaqur 

te Migjeni, është në të njëjtën linjë edhe te Pali, edhe pse midis dy poetëve nuk 

dëshmohet asnjë kontakt. 

Të dy poetët shfaqen si “Rinovues radikalë të formës”.204 

Kjo formë e re e shprehjes lidhet pikë së pari me vlerat estetike të fjalës në përdorim, 

ku liria organizative që fiton fjala shërben si burim nëntekstesh poetike.  

    Ajo që e kemi përmendur si tipar të lirikës së gjysmës së parë të shek. XX në 

Shqipëri, përpunimi i fjalës dhe i shprehjes poetike, përftimi i vlerave të reja nga fjala, 

zgjerimi i mundësive të saj konotative, që është një nga tiparet e njohura të 

avangardës, bëhet më i pranishëm pikërisht në lirikën e viteve ‟30, në brezin e poetëve 

të përfaqësuar nga Migjeni e Pali.  

    Konceptimi i poezisë si një sistem imazhesh shumëfishe reflektohet në pjesën më të 

madhe të poezive të G. Palit. Loja e imazheve si mënyra e organizimit të ligjërimit 

poetik të Palit realizohet duke i shtënë në përdorim fjalë të reja, me ngarkesë të lartë 

poetike, përdorimi i fjalëve me vlera të reja konotative, kthimi i fjalëve në simbol. 

Është thënë se ndërsa “Migjeni e çliron poezinë nga forma tradicionale, G. Pali bëhet 

kultivues i vargut të lirë”205 

    Pali i shmanget rregullave sintaksore dhe tradicionale të organizimit ritmik të 

vargut. Liria organizative vjen si rezultat i një mendimi të ri poetik që re shprehet me 

mjete të reja. Mendim i ri, fjalor i ri, figuracion i ri, sintaksë e re, ligjërim i ri poetik, 

këtë mund të themi për poezinë e Gaspër Palit. 

 

   “Të jesh avangardist do të thotë të krijosh vepra që vetëdijshmërisht refuzojnë 

standartet e pranuara nga shumica”.206 Nisur nga ky përcaktim nuk rrezikojmë të 

pranojmë që krijimtaria e Palit mund të vendoset në këtë hulli.  
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5.1.3. Petro Marko – poezia si protestë 

 

 

 

       Në vjershat e Petro Markos të viteve tridhjetë, mbizotëron fryma e protestës, zëri 

i fuqishëm apelues dhe kërkues. Tipari kryesor i poezisë së këtij autori është 

njëjtësimi i pulsit të tij me pulsin e kohës në të cilën jetoi e krijoi. Kjo është më se e 

dukshme në krijimet që i përkasin letërsisë së gjysmës së parë të shek. XX.  Këto 

poezi janë botuar më pas më 1959, në vëllimin “Horizont”.  

      Krijimtaria poetike e Petro Markos në këtë periudhë arrin nivelin më të lartë të 

realizimit, nivel i cili nuk do të mbërrihet në vjershat e shkruara pas çlirimit.  

 

 

    “Shumë vjersha dhe skica të tij gjatë viteve tridhjetë tingëllonin si apele, por 

pikërisht ai zë i është dashur asaj kohe. Poema dhe vjershat e gjata të tij të shkruara 

gjatë kohës së okupacionit dhe gjatë luftës u kanë përngjarë dhe u përngjajnë 

marsheve, por pikërisht për atë dinamikë emocionale, pikërisht për atë ritëm të 

brendshëm emocional mobilizues, gjatë atyre ditëve të rënda ka ndier nevojë atdheu i 

robëruar”.207        

 

    Poetët e brezit të Petro Markos ishin të interesuar kah një poezi me frymë 

revolucionare. Në këtë kuadër zë vend edhe lirika e tij. 

 

      Që në botimet e para të autorit është e dukshme prirja për të vënë në qendër të 

krijimtarisë problematikën shoqërore. Po t‟i referohemi tri vjershave të para 

“Evazion”, “Tri fat-thënat”, “Katër ëndërrime”, vërehet tendenca drejt një poezie 

shoqërore. Në këto poezi autori shfaq idealet personale që lidhen me idealet e kombit. 

Liria është kryefjalë e poetit. Poezia e Petro Markos është e mbushur me nota të fora 

dhimbjeje e në të njëjtën kohë proteste. Vë në qendër të poezisë dhimbjen personale 

dhe kolektive dhe e ngre zërin kundër padrejtësive të kohës.  

      

 

        Askush sa ai nuk do të shquhej për idetë e avancuara, si poet i mendimit 

revolucionar, i hapur dhe i drejtëpërdrejtë, i guximshëm dhe i vetëdijshëm për rolin e 

letërsisë në progresin e shoqërisë shqiptare. Lirik i lindur, me dufe spontane, shpirt 

revolucionar, tepër i ndjeshëm ndaj realitetit social, ai do të bëhej zëdhënës i 

pakënaqësisë popullore dhe i aspiratave të rretheve revolucionare. Lirika e tij do të 

ishte në radhë të parë politike.208 
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      Vëllimi poetik “Horizont” është i ndërtuar në cikle poetikë, ashtu siç procedohej 

nga të gjithë poetët e kohës. Vjershat e e shkruara dhe të botuara gjatë viteve 1934–

1937 përfshihen në ciklin “Trokitja në derë të lirisë” ku spikat fryma revolucionare e 

poetit djaloshar. Në poezi si “Vdekja lind”, “Ligjërim” apo “Këngë e re”, “Kënga e 

valës”, “Tingëllim jetës” etj, poeti nga njëra anë i drejtohet një bote të re, një kënge të 

re duke kuptuar me këtë një botë ku të mbizotërojë drejtësia shoqërore, dhe nga ana 

tjetër demaskon gjendjen e vështirë të popullsisë, vuajtjen, mjerimin deri në skllavëri. 

Autori ngre krye kundër sistemit në fuqi, borgjezisë, madje shkon deri në thirrje të 

drejtëpërdrejta. Çka spikat në poezitë e këtij cikli është fryma demaskuese, tonet e 

forta e të drejtëpërdrejta të cilat nuk ishin ndjerë në këtë mënyrë në vargjet e ndonjë 

poeti tjetër. 

      Në poezitë e sipërcituara poeti përcjell idenë e drejtësisë dhe barazisë shoqërore. 

Në përgjithësi në këtë lirikë mbizotëron shpresa dhe fryma optimiste për një të 

ardhme më të mirë, besimi në idetë dhe idealet e poetit.  

      Cikli “Lotë mërgimtari” paraqitet disi më ndryshe në frymë dhe në përmbajtje. 

Një pjesë e poezive janë ngritur mbi motive të njohura e të trajtuara edhe në etapa të 

mëparshme, siç është motivi i mërgimit, i mallit për vendlindjen, nostalgjisë, etj. 

      Përpos poezive më frymë pozitive, optimiste, kemi edhe poezi ku spikat fryma 

pesimiste. Në këto poezi mungon atmosfera e ciklit të parë dhe duket sikur fryma 

optimiste, thirrjet e poetit, janë fashitur e i kanë lënë vend dëshpërimit. Ne e kemi 

vënë re edhe te shkrimtarë të tjerë kalimin nga një gjendje në një tjetër, nga njëri 

disponim poetik në tjetrin në të njëjtën përmbledhje poetike. 

     Cikli “Kënga e bajonetave” përmban poezi të shkruara para se poeti të shkonte në 

Spanjë. Ky moment do të shënojë edhe në poezi kalimin në një etapë tjetër.  

Etapa e parë e krijimtarisë së poetit e cila shkon deri në kohën kur i bashkohet luftës 

për çlirimin e Spanjës dallohet për elemente të theksuar të një poezie sociale. Autori, 

nën frymën e kohës, shkruan, si edhe shumë poetë të tjerë të brezit të tij, nisur vetëm 

nga premisa krejtësisht shoqërore. Por edhe pse fryma sociale është thelbi i tyre nuk 

mund të flasim për një poezi socialiste, në kuptimin politik të fjalës. 

       Etapa e dytë shenjohet me ciklin “Salud Madrit”, poemat “7 Prilli – kushtrimi 

çlirimtar”, “Horizonti në kuletë” dhe “Parada e të uriturve”.  

       Lirika e Petro Markos është në radhë të parë lirikë politike, poezi revolucionare, 

ideore dhe e drejtëpërdrejtë. Idetë antifashiste, kundërvënia ndaj shtypjes, 

padrejtësive, sistemeve shfrytëzuesve të njeriut, kritika ndaj realitetit janë thekset e 

lirikës së tij. I frymëzuar prej ideve revolucionare dhe problematikës së thellë 

shoqërore të kohës e bën poezinë tribunë të tyre.  

      Në ciklin “Salud Madrit” mbizotërojnë motivet politike. Poezitë shprehin 

mendimet dhe idetë për luftën, lirinë që ka bashkuar njerëz të kombësive të ndryshme 

nën një ideal. Poeti përshkruan atë çka sheh me sytë e tij, tmerrin e luftës, egërsinë, 

vdekjen, por edhe qëndresën që jepet me figurën e vullnetarit të lirisë.  

      Poezia e Petro Markos në këtë etapë dëshmon inkuadrimin në idetë socialiste me 

të cilat kishte rënë në kontakt në Spanjë. Këto ide bëhen të qëndrueshme dhe të 

fuqishme në këtë etapë.  
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       Ndër poemat e përmendura më sipër “Horizonti në kuletë” (Burg- Tiranë: gusht 

1940), është ndoshta krijimi më i bukur i poetit, poemë që ngrihet mbi përgjithësime 

ku spikat thirrja e fuqishme për liri. Autori jep një panoramë të gjendjes kudo nëpër 

botë duke shprehur kontradiktat midis dy kampeve politikë. Poema shquhet për 

origjinalitet në boshtin formal. Poeti sikur i ikën shprehjes së drejtëpërdrejtë dhe 

dëshmon ndikimin e prirjeve moderniste të cilat më rrallë i gjejmë në poezitë e etapës 

së parë.   

       Ky kujdes më i madh për formën shënon një ngritje në cilësinë e poezisë së Petro 

Markos në një kohë kur poezia e kohës në thelbin e saj ishte bërë përmbajtësore dhe 

ideore.        

     Kundërshtojmë këtu mendimin e Mark Gurakuqit i cili thotë se: 

 

      Këtu ma tepër se në çdo krijim poetik të autorit në vitet ‟30 vihen re dy fakte, që 

në fund të fundit kanë nji burim: së pari, kontrdikta e dukshme midis brendisë e 

formës që, sidoqoftë, ka cënue mrendinë, të paktën përsa i përket qartësisë së saj; së 

dyti ndjehet këtu ndikimi i njëfarë poezije «moderniste», ku jo rrallë pseudo-

origjinaliteti i fjalës, i shprehun me forma ekstravagante, randon në kurriz të vetë 

brendisë.209 

      

 

     Petro Marko është një ndër autorët më në zë të viteve ‟30. Që në moshë të re emri i 

tij spikat shpesh e më shpesh në shtypin e kohës. Poezia e tij me frymë të theksuar 

sociale bëhet e afërt për të gjithë lexuesit me thjeshtësinë, sinqeritetin, lirizmin e për 

më tepër për idealet që përçonte. 

Mbart disa tipare të poezisë së kohës. Në aspektin përmbajtësor është poezi sociale 

revolucionare, përcjellëse e ideve të kohës. Në aspektin formal shfaq ndikime të 

poetikave moderniste europiane.  

     Por poezia e Petro Markos nuk arrin në ato nivele të shënuara nga poezia e 

Migjenit. Çka i rëndon shpeshherë poezisë së tij është theksimi i idesë që çon në 

cënim të formës dhe shprehjes poetike, si rrjedhim shpesh poezia e humb lirizmin, 

butësinë dhe vargu bëhet prozaik e deklamativ.  

      Petro Marko është nga ata poetë e shkrimtarë që i përkasin dy periudhave poetike. 

E fillon krijimtarinë poetike në gjysmën e parë të shek. XX dhe e vazhdon në 

periudhën e mëpasme, por mendojmë se poezia e tij më e mirë është pikërisht ajo e 

shkruar në periudhën e parë çka e bën atë një ndër përfaqësuesit e saj. 

      Petro Marko, me një ndjeshmëri të spikatur ndaj realitetit, do ta shprehë në këtë 

pjesë të lirikës gjithë pakënaqësinë ndaj problemeve sociale. Mjerimi dhe pasojat e tij, 

njeriu i shtypur me hallet e përditshmërisë, motivi i mërgimit janë në qendër të 
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poetikës së tij. Me guximin që e karakterizon poezinë e Petro Makos, e shpreh hapur 

nevojën e ndryshimeve.  

      Në vjershat e Petro Markos, veçanërisht në ato të etapës së parë, shqetësimet e 

kohës janë kthyer në shqetësimet e unit të tij poetik. Poeti proteston nëpërmjet 

vargjeve, demaskon e bën apel në mënyrë të drejtëpërdrejtë.  

    Poezia e tij është e prirur drejt problematikës shoqërore. Poezi dinamike, me tone të 

forta e me frymë revolucionare. Poezi e idealeve të poetit të cilat janë edhe idealet e 

kombit të tij. Dhembja personale ndaj realitetit të kohës, vuajtjes e mungesës së lirisë, 

protesta kundër padrejtësisë janë thekset e poezisë së tij. Poezia e Petro Markos mbart 

ide të avancuara, ide revolucionare shprehur në mënyrë të drejtëpërdrejtë e me guxim 

duke e bërë poezinë shprehje të ideve progresiste. Poezia e tij duke qenë mbartëse dhe 

shprehëse e pakënaqësive popullore dhe i aspiratave të rretheve revolucionare, është 

më së pari poezi politike e mëpastaj sociale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



120 

 

5.1.4. Nexhat Hakiu 

 

 

 

      Nexhat Hakiu ka si vokacion kryesor lirikës së tij ndjenjën e dashurisë. I 

përngjashëm me poetë bashkëkohës ai do të dijë të përthithë pej tyre e të krijojë një 

profil origjinal. Poeti i këndon dashurisë si ndjenja më e çiltër e më njerëzore. I 

këndon dashurisë së njeriut të thjeshtë, njeriut që jeton në gjirin e natyrës.  

       Ashtu si gjithë lirika e këtij poeti edhe në këtë pjesë ajo paraqitet si një lirikë 

rustike, dashuria si ndjenjë që lind e zhvillohet në mjediset fshatare ku protagonist 

janë banorët tipikë të këtyre mjediseve, bariu dhe baresha, vasha fshatare.  

       Ndaj edhe lirika e tij e dashurisë del e ndërthurur me elemente të lirikës së 

natyrës. Vjershat e tij krijojnë tablo të gjera të natyrës ku lëviz njeriu i thjeshtë me 

përditshmërinë etij. Në këtë kontekst erotika e tij është një erotikë e ëmbël, e ngrohtë 

me thjeshtësi, sensualitet dhe me ndjeshmëri të lartë emocionale.  

        Mbështetja në poezinë popullore labe është tipar i gjithë lirikës së tij, e 

veçanërisht i erotikës. Si personazhet e lirikës erotike, me tiparet që i karakterizojnë, 

ashtu edhe natyra ku i vendos poeti janë ato të mjedisit të labërisë. Poezitë “Stinët e 

tua”, “Banusheja”, “Madrigal”, “Sinfoni pranvere”, “O bilbil çapkëni”, “Kam një 

fjalë”, “Trim o Trim” etj., janë ndër krijimet më të bukura me këtë temë.  

       Një veçori tjetër e erotikës së Nexhat Hakiut është optimizmi dhe mbizotërimi i 

ndjenjës së gëzimit. Edhe në poezitë ku poeti me mall e nostalgji kujton kohën e 

shkuar, çastet, ndjesitë dhe emocionet që koha i ka fshirë do të shprehen nota trishtimi 

por nuk kemi shfaqje të dëshpërimit dhe pesimizmit.  

        Nexhat Hakiu e ka natyrën element të qenësishëm në poetikën e tij. Natyra e 

bukur e fshatit shqiptar, atij të Labërisë, njeriu i thjeshtë i këtij mjedisi me zakonet, 

traditën, dhe shqetësimet e përditshmërisë skaliten si imazhe të gjalla në lirikën e 

Nexhat Hakiut. Duket se ai e adhuron natyrën dhe jetën e fshatit ndaj edhe lirika e tij 

është një lirikë e ngrohtë rustike. Jeta e fshatit pikturohet si një tablo ku mbizotërojnë 

ngjyrat e gjalla të jetës. Në krijimtarinë e poetit spikat kjo filozofi ku jeta shihet nga 

një kënd gjithmonë optimist.  Këtë e realizon edhe nëpërmjet evokimit të elementeve 

të natyrës. Natyra është mjedisi ku lëviz gjithçka.  

       Nexhat Hakiu nxitur prej viteve të luftës shkruan poemën “Kënga e gjakut” (prill 

1944) si pasqyrim të përjetimeve personale të atyre viteve. Duke u nisur prej ngjarjeve 

historike të viteve 39-44 poeti i këndon luftës heroike të rinisë shqiptare kundër 

pushtuesit fashist.  

       Fryma e theksuar patriotike lidh në një njësi të plotë pjesët përbërëse të poemës. 

Secila prej pjesëve strukturore të poemës trajton momentet kulmore të luftës 

antifashiste: pushtimin nga italia fashiste, demonstratat, thirrjet për luftë të bashkuar 

dhe lufta kundër pushtuesit. 

Në çdo pjesë të saj ndihet shqetësimi i poetit për fatin e atdheut, dhimbja për 

momentet e vështira që po kalonte populli shqiptar, thirrjet për t‟u bashkuar e për t‟u 

hedhur në sulm kundër pushtuesit.  
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      Zëri i Nexhat Hakiut, si një poet që evokon ndjeshmëri të lartë jo vetëm në raport 

me tematika e motive personale, por edhe me problematika e çështje të realitetit të 

kohës, do të arrijë të dallohet dhe të zerë vend të spikatur në radhën e bashkëkohësve.  
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KREU VI 

 

 

VEÇORI STILISTIKE DHE GJUHËSORE 

 

 

 

6.1.  Vështrim panoramik  

          

 

 

        Lirika shqipe e gjysmës së parë të shek. XX shënon një ndër kulmet e 

zhvillimeve të kësaj gjinie në udhën e letërsisë shqipe. Si e tillë ajo shquhet për 

praninë e tipareve të disa drejtimeve  e rrymave letrare të cilat brenda një hapësire 

kohore të shkurtër gjejnë vend e përfaqësohen me autorë e vepra që lënë gjurmë. 

Shfaqen ndikime të rrymave të ndryshme europiane, përmendim: parnasizmin, 

simbolizmin, artin për art, surrealizmin etj. Madje nuk mungojnë edhe shfaqje të 

futurizmit. Por nga ana tjetër prezentë janë ende autorë që ndikohen edhe nga modele 

antike: klasiçizmi dhe neoklasiçizmi.  

      Kjo ndërthurje e tipareve të shkollave e rrymave të ndryshme letrare, të ngjeshura 

brenda kornizave të ngushta të një periudhe siç është ajo e gjysmës së parë të shek. 

XX, i jep lirikës së kohës larmi, duke bashkuar skaje të kundërta brenda një periudhe. 

Letërsia përgjithësisht, dhe poezia lirike veçanërisht shfaqet si një mozaik tejet 

interesant në kuadrin e prurjeve dhe prirjeve risuese, të krijimit të modeleve të reja e 

njëkohësisht të ruajtjes së një tradite poetike brenda sistemit të vet. Krijohet kështu 

një bashkëjetesë “e çuditshme” në këtë prani jopërjashtuese.  

      Fryma adhuruese e himnizuese e poezisë romantike të Rilindjes zëvendësohet (jo 

në mënyrë të mënjëhershme) me një ndjeshmëri të re poetike. 

Poezia e viteve 1914-1944 e kapërcen modelin dominant e të njëtrajtshëm të 

romantizmit dhe shfaq interesa të ndryshme: veçanërisht për botën e brendshme të 

heroit lirik, por edhe shqetësime më të gjera përthyhen në botën e brendshme të heroit 

lirik, tashmë të padistancuar nga poeti, i cili shfaqet me zërin e tij individual e të 

dallueshëm. 

      Boshti tematik zgjerohet me tema e motive te reja. Temat ekzistuese njohin të tjera 

trajtime.  

      Ndryshimet në aspektin përmbajtësor shoqërohen me ndryshime tejet të 

rëndësishme në aspektin formal. Janë ndryshimet në frymën e poetikës së re, që 

tashmë lidhet me depërtimin në thellësitë e botës së brendshme të heroit lirik 

(veçanërisht në lirikën e viteve ‟20 –‟30) dhe fokusimi në problematikat e shoqërisë 

shqiptare (vitet ‟30), si dhe rritja e kontaktit me poetikat europiane, të cilat nxitën dhe 

çuan në ndryshimet në elementet formalë: vargu, struktura ritmike, gjuha, figuracioni 

etj. 
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      Pikërisht ky bosht thelbësor i poezisë, forma, që kishte qënë në plan të dytë, e 

madje disi i papërpunar, kalon në plan të parë. Përmasa formale, përmbajtësore, 

estetike ridimensionohet duke u shtrirë në hapësira krejt të reja për poezinë shqipe.  

     Këto ndryshime bëhen të shfaqshme në gjuhë, elementi thelbësor i sendërtimit të 

përmbajtjes, nëpërmjet të cilës arrihet të krijohen forma stilistikore të panjohura më 

parë. Materia gjuhësore përpunohet në të gjitha njësitë e saj. Zgjerohet fjalori poetik, 

përftesat e reja shprehëse e emocionale prej përdorimit të fjalëve të reja, fjalëve të 

vjetra që rikontekstualizohen poetikisht, lidhjeve të ndryshme midis fjalëve, shpesh 

lidhje jo të zakonta, apo edhe fjalëve të stileve të tjera e madje fjalëve të stilit bisedor 

e të quajtura shpesh „jo poetike‟.  

     Puna e hollë me fjalën vendoset në qendër të krijimit. 

     Përpos modeleve të njohura nga folklori e nga letërsia e lëvruar shqipe krijohen 

modele të reja ligjërimore.  

     Ndryshimet në aspektin tematik e përmbajtësor, estetik e gjuhësor reflektohen në 

një krijimtari poetike që kërkon një lexues më specifik, me një poezi intelektualiste e 

cila e rrit hendekun midis saj dhe lexuesit, pasi ky i fundit ishte mjaft i kufizuar.  
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6.2.  Veçoritë e lirikës në aspektin stilistikor e gjuhësor. 

  

 

 

6.2.1. Veçori strukturore në tekstet poetike 

        

 

 

       Teksti poetik në vetvete gjatë Rilindjes kombëtare nuk ishte parë si një shenjë dhe 

mundësi variacionale strukturuese e interpretuese, që fiton e rifiton kuptime të reja, jo 

vetëm në varësi të leximeve, por edhe të veçorive strukturore ligjërimore. Teksti 

poetik shihej në radhë të parë si qëllim dhe ideologji, si retorikë dhe moralizim, pra si 

mjet përçimi e jo si vlerë në vetvete.  

      Boshti formal, si mundësi shkrimi dhe interpretimi në të njëjtën kohë ishte thuajse 

i panjohur, ose ishte thjesht një kujdes ndaj formave tradicionale që prireshin më 

shumë ndaj strofës, rimës e ritmit pa mundur të kalojë në shfrytëzimin e mundësive të 

pafundta që ofron gjuha si tekst dhe nëntekst, si strukturë dhe formë në radhë të parë.  

      Përsa i përket strukturave ligjërimore gjatë Rilindjes janë tejet të pranishme si 

modele strukturat e huazuara nga folklori, nga epika dhe lirika popullore.  

      Romantizmi evropian dhe ai shqiptar pati si tipar kryesor frymëzimin prej 

dhimbjes. Nëse në romantizmin evropian dhimbja kishte karakter të theksuar 

subjektiv në romantizmin shqiptar dhimbja vinte si rezultat i gjendjes kolektive ndaj 

edhe lirika atdhetare ishte më e lëvruara. Është vënë në dukje nga studiues të 

ndryshëm210 shprehja e këtij përjetimi nëpërmjet krijimit të imazheve kontrastive. 

 Kjo procede gjuhësore do të vazhdojë të gjejë vend edhe në lirikën e gjysmës së parë 

të shek. XX (Mjeda, Fishta etj.). 

       Modele të folklorit dhe të romantizmit i gjejmë shpesh të kthyera në parime 

krijuese te poetë që erdhën nga tradita si Mjeda, Fishta, Asdreni e ndonjë tjetër, por i 

hasim edhe te poetë të brezit të viteve ‟20-‟30, si Lasgushi, Ali Asllani etj, ku modelet 

popullore shfrytëzohen nga poetët duke kaluar në filtrin e tyre përpunues e, në këtë 

mënyrë  duke u kthyer në një burim pasurimi. 

       Po ashtu në aspektin e marrëdhënieve strukturore, tekstuale e intertekstuale vlen 

të përmendim këtu faktin që ndikimet si nga poezia popullore por edhe nga letërsia e 

kultivuar si edhe nga tekste të tjera duhen parë në prizmin e relacioneve intertekstuale, 

të pranishme këto në të gjitha letërsitë. Në letërsinë tonë raporte të tilla evidentohen 

që në veprat e autorëve të parë. Përmendim praninë e motiveve biblike që nga autorë 

si Budi, Bogdani e Variboba deri tek Naimi, apo te autorët e periudhës që po 

studiojmë: Fishta e Noli. 

                                                           
210�

 Shih: Rexhep Qosja, Poema e Ndre Mjedës; “Gjurmime albanologjike” 1985/15, Prishtinë 1986, 

fq. 27-28.: Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, vep e cit. fq. 77.
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      Strukturimi i tekstit poetik vjen si rezultat i ndërthurjes midis të gjitha elementeve 

përbërës, që nuk kupton vetëm ato gjuhësorë, por më gjerë, duke përfshirë gjithë 

organizimin tekstor.   

     Organizimi strukturor i teksit fillon të marrë një rëndësi më të madhe që në autorët 

e brezit të parë. Asdrenin i kushtoi rëndësi strukturimit të poezive të tij në cikle sipas 

parimeve të caktuara. Strukturimi i tekstit jo vetëm në nivele makrotekstuale por edhe 

në ato mikrotekstuale është një element që përforcohet e kthehet tipar në lirikën e 

gjysmës së parë të shek. XX, veçanërisht në lirikën e vitëve ‟30-‟40. 

       Mjafton të përmendim vëllimet poetike të Lasgush Poradecit dhe Migjenit.  

Lasgush Poradeci krijoi sistemin e parë poetik. Tek ai vërehet për herë të parë 

vëmendja e madhe në strukturimin e tekstit dhe në raportet strukturore e intertekstuale 

që shtrihen në të gjitha nivelet e tekstit: midis dy vëllimeve, brenda të njëjtit vëllim, 

midis cikleve poetike, brenda të njëjtit cikël e brenda të njëjtës poezi. Vepra e artit 

konceptohet si sistem i përsosur ku të gjitha pjesët, nga njësitë më të vogla deri në 

tërësitë e përfunduara, lexohen si njësi të plota e të vendosura në relacione kuptimore 

e formale midis tyre. Këto raporte shtrihen më tej deri në nivelet semantike-gjuhësore: 

fjalët kyç, stilemat, idiomat, morfemat e fonemat, shenjat e pikësimit, që në poezinë e 

Lasgushit funksionalizohen në mënyrë të skajshme duke u vendosur në raporte të 

veçanta strukturore e tekstuale.  

      Te “Vargjet e lira” të Migjenit është më se i qartë kujdesi në organizimin 

strukturor.  

Edhe te poetë të tjerë përfaqësues të kësaj periudhe del si tipar vëmendja dhe interesi 

për organizimin strukturor të tekstit poetik.               
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6.2.2. Në kërkim të një “gjuhe të re” 

      

 

 

      Shumë nga ndryshimet thelbësore që njohu poezia e periudhës  së gjysmës së parë 

të shek. XX lidhen me evoluimin e mjeteve shprehëse dhe si rrjedhim me gjuhën, si 

mjeti kryesor i ndërtimit të tyre. Gjuha si elementi kryesor në letërsi, vihet në qendër 

të vëmendjes së poetëve.    

       Duke e kuptuar thelbin e poezisë si arti i fjalës, poetët e latojnë fjalën shqipe si 

kurrë më parë. Kujdes tregohet jo vetëm për vargun si njësi e plotë e poezisë, por për 

të gjithë elementët përbërës formal: vargu, sintagma, togfjalëshi, fjala, rrokja, tingulli 

si njësi ndërvepruese që mbartin mundësi të pafundëta shprehësie. Ndryshimi dhe 

pasurimi i fjalorit poetik është një dukuri që vërehet në lirikën e kësaj periudhe.  

Elementet e sistemit të parë të shenjimit të gjuhës shqipe (denotacioni) bëhen në 

tekstet poetike pjesë e një sistemi të dytë të shenjimit (konotacionit).211 

       Nga kjo lëndë e parë përftohen imazhe, ngjyra e tinguj që nuk ishin përcjellë më 

parë nëpërmjet fjalës shqipe. 

       

 

        Ligjërimi artistik është idiomatik në tërësi. Përtej planit të parë, kuptimit të 

drejtpërdrejtë, kemi edhe domethënien, interpretimin semantik. (...) Kur themi se 

gjuha e letërsisë artistike është e figurshme, me këtë nuk do të kuptojmë sikur puna 

është vetëm te prania e tropeve në tekst. (...) Ndërkaq, figurshmëria është e 

vetvetishme, nëse teksti është idiomatik në tërësi; për më tepër, letërsia e krijon botën 

letrare nëpërmjet figurave si kategori artistike. Figurshmëria e ligjërimit letrar është 

shumëplanëshe.212 

      

 

    Puna me fjalën është një tipar i drejtimit simbolist, që, siç e kemi përmendur edhe 

më sipër pati një ndikim të dukshëm në disa prej poetëve më madhorë të kësaj 

periudhe. 

       Lirika e kësaj periudhe, me prurjet e risitë që dëshmon, me frymën e re të 

sendërtuar nëpërmjet procedeve gjuhësore, nga njëra anë përballet me një mendim 

kritik jo të mirëformuar dhe nga ana tjetër vetë lënda poetike jo e gjerë nuk i lejoi 

këtij mendimi të bënte përgjithësime të mëdha. 

      Në mendimin kritik të kohës mbizotëruese ishin estetikat sociologjike e historike 

dhe interpretimet e dukurive të shfaqura bëheshin më së shumti mbi bazën e këtyre 

estetikave.  

                                                           
211�

 Shih Roland Barthes, Elemente të semiologjisë, Sejko 1999, fq. 77-81. 
212�

 Xhevat Lloshi, Stilistika dhe Pragmatika, Tiranë 1999, fq. 238-240.
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      Nuk munguan edhe interpretime individuale që shkonin përtej duke iu qasur 

estetikave europiane e duke na dhënë interpretime me vlerë të cilat janë edhe sot një 

model i qenësishëm për kritikën shqiptare. Përmendim këtu studimet e Çabeit, M. 

Kutelit apo edhe të Skënder Luarasit, të cilët në mendimet e tyre na paraqesin thelbin 

e ndryshimeve e risive që po shfaqeshin në lirikën e kohës. Pikërisht ajo që spikat në 

studimet e tyre lidhet pikë së pari me risitë që lirika shqipe i dëshmonte në lëmë të 

gjuhës dhe të stilit. 

 

     Që në poetët e brezit të parë (lirika e viteve ’20) vërehet një kujdes më i madh 

kushtuar fjalës si përbërësi më i rëndësishëm jo vetëm në aspektin kuptimor por edhe 

në atë formal. 

“Duke nisur me Psallme murgu të Asdrenit, veçanërisht me lirikën e Lasgushit në 

poezinë e viteve „20-„40 nisi të shfaqej,…, shumëkuptimësia (polisemantizmi), 

mundësia e leximeve të ndryshme, madje një lloj hermetizmi.”213 

      Te Asdreni, më shumë se te poetët e tjerë të të njëjtit brez, vërehet prirja për ta 

ndërtuar vargun mbi nivele të reja nëntekstuale, që lidhen me shfrytëzimin e fjalës si 

burim përftesash të reja kuptimore. Kjo “lojë” me fjalën lidhet me prirjen e tij për ti‟u 

larguar modeleve popullore të ndërtimit të vargut edhe në aspektin ritmik dhe në atë 

figuracional e kuptimor. Në disa prej poezive të vëllimit “Psallme murgu” dëshmohet 

prania e vargjeve të krijuara sipas theksit.214 

     Pikërisht në përmbledhjen “Psallme murgu” Asdreni i drejtohet vargut të lirë, 

përdorimit të figurave tingullore e simboleve, çka e përqas poetikën e tij me prirjet 

simboliste Europiane.  

 

   “Realiteti letrar shfaqet në poezi nëpërmjet imazheve: tablo, ngjarje, përjetime, 

përsiatje etj. Mishërimi konkret arrihet në një trajtë gjuhësore-stilistike, pa të cilën 

nuk do të rroknim as domethënien artistike”.215 

        

   Secili prej drejtimeve letrare dallon për mënyrën e konceptimit: fomësimit dhe 

domethënies që i veshin imazhit nëpërmjet të cilit krijojnë realitetin letrar. 

 

“Imazhi ka një logjikë artistike shtjellimi, ka lëvizjen në hapësirë e në kohë, në 

rrjedhën e paraqitjes ose të dhënë si një përjetim. Në përputhje me këto janë 

                                                           
213

�
 Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, vep e cit, fq. 171. 

214
�
 Rexhep Qosja, Panteoni…, vep e cit, fq. 518. “Domethënë: në poezinë romantike për herë të parë 

duken elementet e vargjeve të krijuara plotësisht sipas theksit, që do të zgjerohen në disa vjersha të 

Psallmeve të murgut të Asdrenit dhe të mbizotërojnë në Vargjet e lira të Migjenit. Gjuha e mitizuar e 

imagjinatës romantike, praktikisht, bëhet gjuhë e çliruar e vargut poetik. Në vargun romantik, për herë 

të parë, në historinë e vargut shqip, rrafshi gramatikor dhe rrafshi shqiptimor strukturohen plotësisht në 

pajtim me qënësinë e poezisë që gjuhën e zhvillon. Në këtë mënyrë, mbi përvojën kombëtare, mbi 

parimet bazë të gjuhës shqipe, vargu romantik e fillon procesin e evropianizimit të vargut shqip”. 

215�
 Xhevat Lloshi, Stilistika dhe Pragmatika, Tiranë 1999, f. 268. 
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kompozicioni, ndërtimi i sipërfaqshëm dhe i brendshëm, figurat e detajet, mishërimi 

gjuhësor-stilistik.”216 

 

Por imazhi lidhet dhe me drejtimin imazhinist si një prej rrymave letrare të 

avangardës.217 

     Teknika imazhiste që vërehet tek Asdreni (Psallme murgu) vjen si ndikim i këtyre 

drejtimeve pasromantike, e gjithashtu dëshmon edhe punën me fjalën, përzgjedhjen 

dhe kombinimin e tyre, shfrytëzimin e pasurisë së gjuhës shqipe, pasurimin e saj. 

Është kjo një dukuri poetike që do të vazhdohet më tej në  vitet në vijim. Në poetët e 

brezit të dytë do të jetë L. Poradeci i cili i drejtohet teknikës imazhiste e do ta lëvrojë 

e pasurojë më tej gjuhën shqipe. Si te Asdreni fillimisht, dhe më pas te L. Poradeci 

përdorimi i teknikës imazhiste si metodë letrare vjen si shfaqje e ndikimit të 

simbolizmit.  

Poezia e Asdrenit veçanërisht, dhe ajo e viteve ‟20 përgjithësisht dallon për frymën e 

re që ajo po sillte në letërsi. 

 

      Brezi i viteve ’20-’30 përfaqësohet në këtë drejtim me punën e rrallë të L. 

Poradecit, si mjeshtri më i madh i fjalës poetike, cili e përpunoi fjalën në të gjitha 

dimensionet duke nxjerrë prej fjalës shqipe vlera të rralla. Është shfaqja e këtij poeti 

që e vë në provë të vështirë mendimin kritik. 

     Polisemantizmi, polivalenca gjuhësore, sintagma poetike, efektet tingullore e një 

sërë figurash letrare në poezinë e Lasgushit janë vërtet të rralla dhe origjinale.   

Le të sjellim në vëmendjen tonë disa prej veçorive të fjalorit poetik lasgushian siç e 

ka cilësuar edhe me të drejtë që në krye të herës Mitrush Kuteli.218 

      Lasgushi e shfrytëzon gjuhën në të gjitha nivelet dhe sistemet e saj, për të nxjerrë 

në pah mundësitë e pafundta që të ofron shqipja në përftesën e vlerave estetike. 

Më sipër ne theksuam raportin që krijohet midis denotacionit dhe konotacionit dhe në 

këtë kontekst mund të themi se Lasgush Poradeci është poeti që shfrytëzon të gjithë 

elementet gjuhësorë, duke u nisur prej shenjave të pikësimit e deri te elementet e një 

niveli më të lartë si vijat brenda vargut që krijojnë prishjen e kufirit mes njësive 

sintaksore e leksikore (vargu-fjalë apo strofa-fjalë), dhe i funksionalizon brenda tekstit 

poetik duke i kthyer në bartës të vlerave estetike, të konotacioneve që përftohen 

vetëm në përdorim. 

                                                           
216�

 Xhevat Lloshi, vep. e cit. f. 268. 

217
�
 Fenomeni i avanguardës në letërsinë shqiptare, vep e cit. f. 269: “Një prej rrymave 

letrare të avangardës ruse u bë Imazhinizmi që lindi në vitet e para pas Revolucionit Bolshevik 

të 1917-ës. Imazhinizmi (nga lat.- imagî-figurë), i ka rrënjët dhe të çon tek imazhizmi shkolla 

poetike anglosaksone. (...) Esenini që kishte pohuar domosdoshmërinë e lidhjes së poezisë me imazhin 

e natyrshëm të gjuhës ruse, me elementin e krijimit popullor...” 
218�

 Mitrush Kuteli, Shënime letrare, Tiranë 2007, fq. 80. Shih “Ylli i zemrës” 1937, Fjala e editorit. 
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      Mbartësja e konotacioneve mund të jetë qoftë një njësi gjuhësore me një përmasë 

më të madhe se fjala (një pjesë fjalie, fjali, tekst), qoftë dhe një njësi gjuhësore më e 

vogël se fjala.219 

Polisemantizmi, zgjerimi i fushave tematike të fjalëve është një tjetër tipar i gjuhës 

poetike lasgushiane. 

      Po ashtu nuk mund të lemë pa përmendur përdorimin mjaft të vlerët të fjalëve të 

vjetra si edhe krijimimin e një sërë fjalësh të reja nga rrënjë fjalësh të vjetra shqip. 

      Nëse do të bënim një shtresëzim të leksikut të poezive të Lasgushit atëherë do të 

kishim përveç shtresës të traditës së mëparshme edhe dy shtresa të reja: shtresën e 

gjuhës së përditshme dhe shtresën e fjalëve të reja, ku bëjnë pjesë qoftë arkaizmat 

dhe fjalët e vjetra të përdorura mjeshtërisht në varg, qoftë krijimet e reja prej 

Lasgushit, shtresa të cilat vijnë si zgjerim i leksikut poetik të brezit që përfaqëson. 

      Sintagma poetike me veçoritë e ndërtimit të saj, ndërtimi i sintagmave-kompozita 

(sintagmat dyshe, treshe e madje vargore e strofore), shfrytëzimi i gjuhës dhe aftësisë 

së saj në krijimin e lidhjeve të gjera mes fjalësh e kuptimesh të ndryshme janë tipare 

të dallueshme të poetikës së tij. 

Lasgushi pranvendos dukuri, emocione e nocione nga më të ndryshmet deri në të 

kundërta por duke krijuar lidhje të veçanta, siç është rasti i figurave dypalëshe 

(oksimoronit).  

       Poezia e Lasgush Poradecit, nga njëra anë krijon modele të reja nëpërmjet të 

cilave shpërthehen kufijtë e një fjalori të bazuar në modelet folklorike, por nga ana 

tjetër na jep modelin e një fjalori të specializuar vetëm për krijimtari poetike. 

Sqimatar i fjalës, ai do ta kërkojë atë deri në kufijtë e një purizmi poetik.  

Por tashmë kemi të bëjmë me një kërkim që lidhet me vlerat estetike që ai dëshiron 

t’i dëshmojë me përpunimin e gjuhës shqipe. 

 

      “E ndodhur në fazën e përpunimit dhe të kristalizimit si gjuhë letrare kombëtare, 

gjuha shqipe ndjente nevojën për të dëshmuar në praktikën reale fuqinë e saj 

shprehëse. Ky ideal rigjallërohet përsëri me poezinë e Poradecit, vetëm se tani jo më 

për të dëshmuar vitalitetin e gjuhës sonë kombëtare, po për të treguar bukurinë dhe 

vlerat e mëdha të gjuhës artistike dhe të prozodisë shqiptare në përgjithësi dhe për të 

vijuar paraqitjen e thellësive filozofike e kozmogonike, nisur me poezinë e Bogdanit e 

Budit në veçanti.”220 

 

      Përmendim gjithashtu poezinë e Nolit, e cila si tipar qartësisht të evidentueshëm 

prej lexuesit ka muzikalitetin, një muzikalitet i veçantë që nga njëra anë e lidh me 

simbolizmin, por që dëshmohet edhe si një prirje e brendëshme e poetit, si një 
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afeksion dhe një lidhje e veçantë me muzikën në gjithë stadet e jetës. Në ndërtimin e 

këtij muzikaliteti gjuha luan rolin kryesor. Përdorimi i figurave tingullore, pasuria e 

fjalorit, kërkimi e përdorimi i fjalëve ekspresive, përdorimi i barbarizmave për arsye 

stilistikore, ndërtimi i ritmit të brendshëm janë tipare të poezisë së Nolit që 

dëshmojnë punën me gjuhën, vlerën që i jep fjalës dhe vargut, rrokjes dhe tingullit, si 

mbartëset kryesore të vlerave poetike.  

        

      Në krijimtarinë e viteve ’30-’40 (brezi letrar i viteve ’30) gjuha e poezisë pëson 

ndryshime. Janë ndryshime që shkojnë paralelisht: ndryshimet në tematikë 

(përmbajtje) dhe ndryshime në formësimin e tyre, në stil, në procedime gjuhësore 

(formë).  

Janë ndryshimet shoqërore që çojnë në domosdoshmërinë e e reflektimeve të këtyre 

ndryshimeve edhe në realitetin letrar, pra në konceptimin e imazhit. 

  Fjalori poetik ndërtohet me lëndë të marrë nga jeta e përditshme. Futja e tyre në 

poezi çon në risemantizim dhe rikontekstualizim poetik, informacioni plotësues i 

fjalëve sjell edhe vizione të reja poetike dhe kuptime të reja artistike.  

      Tashmë poetët priren më shumë nga një stil publicistik-gazetaresk.  

Evoluon figuracioni, nga njëra anë reduktohet përdorimi i figurës dhe nga ana tjetër 

ndryshon edhe konceptimi, ndërtimi dhe funksionalizimi i saj. Përfytyrimet, mbresat e 

përshtypjet e reja poetike reflektojnë ndryshimet në jetë dhe dukuritë estetike të 

shfaqura në realitet. 

Struktura e thjeshtë sintaksore, përdorimi i shprehjeve e i ndërtimeve të zakonshme 

gjuhësore bëhen mbizotëruese.  

      Poetika e Migjenit është mbartëse e këtyre tipareve. Ai është nismëtar i një tradite 

që do të vazhdohet në etapa të ndryshme të periudhës letrare pasuese. Është ajo 

traditë që e bazon organizimin e poezisë në modelet e stilit të gjuhës bisedore.  

        

     “Ndërsa me Migjenin, në poezinë tonë vjen një qëndrim i ri ndaj gjuhës. Poezia 

migjeniane udhëhiqej nga parimi ideoestetik i pasqyrimit të realitetit në shfaqjen e tij 

më të vrazhdë, që reflektohej me kujdesin ndaj fatit të njeriut të thjeshtë, të ngjarjeve 

të rëndomta të jetës. Për pasojë, në poezinë e tij vërshon leksiku i jetës së 

përditshme.”221 

        

     Migjeni, ndryshe nga Lasgushi, do t‟i prishë kufijtë midis atij që e quajtëm më 

sipër fjalor të specializuar poetik dhe pjesës tjetër të fjalorit duke i dhënë të drejtën e 

përdorimit çdo fjale.  

Po sjellim më poshtë disa prej fjalëve të zakonshme që në poezinë e Migjenit fitojnë 

statusin e fjalës poetike dhe marrin vlerë estetike. 
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(tru, pjella, kafshatë, fyt, kapërdihet,të mbetunat e flliqta, hangri, qen, bark, zhele, të 

shkymë,qej, mij, mica, pecat e mykta, të qelbta, të ndyta, merimanga, gaforre, zorrët, 

tregtis, tra, zdrale, bastardhe, pompoze, myk, paçavrat, një kens, një fantom, 

barkjashtë, ngordhë, sorrat, e molisun, gropë, murt, dajak, hithra, ferra, pare, të 

dhambve, protagonisti, batalla, kufoma, skandaloze, smirë, gërdhishte, rrotat e autve, 

krymba, mizat, prej zorit, shet, blen, rrotën, me çalue, paljaço, diskret, hall, gjel, 

shporru etj.) 

 

 

       Këto janë vetëm disa fjalë që jashtë kontekstit nuk kanë asnjë vlerë poetike. Por 

në gjithë poezitë e Migjenit mbizotërojnë këto fjalë, fjalët pa ngarkesë emocionale, 

fjalë të thjeshta të ligjërimit të përditshëm të cilat e fitojnë vlerën estetike në 

përdorimin brenda vargut dhe poezisë. Të Migjeni këto fjalë fitojnë dimensione të tilla 

që kthehen në shenjuese të poetikës migjeniane. Mjafton të përmendim fjalët mjerim, 

kafshatë, s‟kapërdihet, lypës, grusht etj., të cilat janë fjalë të ligjërimit bisedor, por që 

bëhen shenjuese të poetikës së Migjenit dhe në të njëjtën kohë, nisur prej ndikimit të 

poezisë së tij shënojnë edhe poetikën e viteve ‟30.  

 

      Por Migjeni evokon në poetikën e tij dhe fjalë të sferës intelektuale: recital, 

baladë, pikturë, dityramb, mbinjeriu, tango, sonet, simfoni, akorde, jonet muzikore, 

atom etj.  

 

     Përmendëm më sipër procesin e pasurimit të fjalorit poetik, si një proces dominant 

në lirikën e gjysmës së parë të shek. XX e në veçanti në poetikën e Asdrenit e për më 

tepër të Lasgush Poradecit. Krahas këtij procesi ndodh edhe një proces tjetër, zgjerimi 

i fushës tematike, i cili bëhet dominant në poezinë e Migjenit. Fjalë të leksikut të jetës 

së përditshme nëpërmjet përdorimit në poezi zbulojnë dhe krijojnë lidhje të reja 

kuptimore, të panjohura më parë. 

    Një aspekt tjetër i poezisë së Migjenit, përmendur më sipër, është edhe thjeshtësia e 

shprehjes. Kjo evidentohet jo vetëm prej përdorimit të fjalëve të thjeshta, por edhe 

prej ndërtimit sintaksor të vargjeve e strofave. Shpesh vargjet e strofat kanë ndërtim 

sintaksor më afër modelit të prozës. 

 

 

Mjerimi ka vulën e vet të shëmtueme;  

                                                    (Migjeni, Vepra, Poema e mjerimit, f. 21)222 
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 Të gjitha citimet janë shkëputur nga: Migjeni. Vepra, Përgatiti për botim Moikom Zeqo, Tiranë, 
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Mjerimi tërbohet në dashuri epshore. 

                                                    (f. 22) 

 

Mjerimi rrit fëmin në hijen e shtëpive 

të nalta, ku nuk mrrin zani i lypsis, 

ku nuk mund t‟u prishet qetsia zotnive 

kur bashkë me zoja flejnë në shtretënt e lumnis. 

                                                                   (f. 22) 

 

 

mjerimi pjek fëmin para se të burrnohet;  

                                                                (f. 23) 

 

 

Mjerimi ka motër ngushulluese gotën. 

                                                              (f. 24) 

 

 

Mjerimi asht një njollë e pashlyeme 

në ballë të njerëzimit që kalon nëpër shekuj.  

                                                                (f. 25) 

 

por i hutuem, mbet ndejun 

 

në kryqëzimin e udhve. 

Rrotat e autve 

shpejt mbi te kaluen 

dhe e... qetësuen.  

                     (Fragment. f. 51) 

 

 

veri fryn pa mshirë, si veri që fryn; 

Unë ia mbylla derën teme me reze mos të hyn 

Me ma fik kët dritë,  

                                                (Kangë në vete, f. 68) 

 

 

Kështu ne të rinjve na kalon nata: 

                                          (Mbas tryezës, f.79) 

 

 

Ka do dit 

Që po shof fare mirë 
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Se si nga vuejtja syt po më madhohen  

                                               (Vuejtja, f. 89) 

 

 

     Përdorimi i fjalëve të theshta, evokimi në poezi i fjalëve të fushës intelektuale, 

ndërtimi i thjeshtë sintaksor, ritmi i lirë dhe përdorimi i vargut të lirë janë tipare të 

poezisë së Migjenit, të cilat ndërthurur edhe me veçoritë në aspektin përmbajtësor e 

bëjnë poetikën e tij të veçantë.  
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6.2.3. Figuacioni si shenjues i modernitetit 

 

 

 

       Poezia lirike shqipe e periudhës së gjysmës së parë të shek. XX reflekton ndikime 

të disa shkollave e drejtimeve letrare Europiane. Në studimet tona janë evidentuar 

tipare e dukuri letrare që e vendosin këtë periudhë në raport me zhvillimet moderne223 

në Europë e më gjerë.  

Dukuritë dhe prirjet moderne lidhen me të dy aspektet, me brendinë dhe formën të 

cilat nuk mund të shihen si të shkëputura nga njëra-tjetra.  

      Në këtë studim ne do të ndalemi vetëm në një hallkë të makrosistemit, 

figuracionin, për të parë se si ai kthehet në tregues dhe shenjues i modernitetit brenda 

një periudhe të caktuar.  

Çabej224 i pari i sheh fillesat e modernizmit në poezinë e Asdrenit. Studiues të tjerë225 i 

referohen këtij autori kur flasin për kalimin nga poezia romantike në atë moderne.        

      Ndikime të rrymave dhe shkollave moderne Europiane shfaqen së pari te Asdreni 

në vëllimin e dytë e më së shumti në vëllimin e tretë, Psallme murgu, e më tej te Noli, 

L. Poradeci, Migjenin etj.  

      Moderniteti në poezinë e këtyre poetëve mund të hetohet edhe nëpërmjet tipareve 

që shfaq sistemi figuracional, tipare që lidhin poezinë e tyre me simbolizmin, 

parnasizmin, futurizmin etj.   

       

 

      Lotman-i pohon „ [Kështu] teksti artistik është ndërtuar në bazë të dy tipave 

raportesh: kundërvënia e ndërsjelltë e elementeve ekujvalente të përsëritura dhe 

kundërvënia e ndërsjelltë e elementeve afërndenjëse, joekuivalente. Gjithë varieteti i 

elementeve përbërës të një teksti mund të grupohet në këto dy parime‟ (...). I pari 

është parimi i përsëritjes dhe i ritmit që barazon ato çka në gjuhën natyrore nuk janë 

ekuivalente dhe i dyti është parimi i metaforës që bashkon atë që është që në gjuhën 
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 Agron Tufa, Një vështrim mbi zhvillimet moderniste e avanguardiste të shek. XX, në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë shqiptare (Aktet e seminarit shkencor), Tiranë 2004, f. 229: “Arte tipike 
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mund të quhet periudha moderne e poesisë shqiptare, dhe gjen vazhdimin e saj në vjershat e Lasgush 

Poradecit.” 
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zgjat gjer në prak të çlirimit,..” 
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natyrore nuk mund të bashkohet. Parimi i parë është qëndror për poezinë, i dyti për 

prozën.226 

        

 

     Poezia lirike e gjysmës së parë të shek. XX mund të interpretohet nga 

këndvështrimi i këtyre dy parimeve. Edhe pse në pohimin e cituar theksohet se këto 

dy parime janë qëndrorë për dy llojet e teksteve letrare, përkatësisht poezisë dhe 

prozës, lirika e periudhës në fjalë duket se shfaq qartësisht në një linjë të saj (Asdreni, 

Noli, Poradeci etj) ndërtimin e poezisë mbi parimin e përsëritjes dhe ritmit, dhe në një 

linjë tjetër (Migjeni, G. Pali etj.) ndërtimin e poezisë mbi parimin e metaforës.227  

       Në linjën e parë, mbizotëruese në poetët e brezit të parë dhe të dytë, poetikat e 

poetëve përfaqësues kanë si parim drejtues parimin e përsëritjes dhe ritmit, ndaj edhe 

figuracioni priret kah strukturat që ndërtojnë muzikalitet. Si e tillë kjo poezi e vendos 

vëmëndjen jo vetëm tek fjala dhe lidhjet midis tyre, si njësi sematike e ndërtimit të 

figuracionit, por në të gjitha nivelet gjuhësore, deri te fonema që kthehet në shenjë 

bartëse e kuptimeve poetike. “ Përsëritjet tingullore bëjnë që fonema të bëhet një 

shenjë e aftë “të pilotojë” kuptimin”228 

       Në linjën e dytë, mbizotëruese në brezin e tretë, në poetikën e Migjenit si 

përfaqësuesi kryesor, vërehet ndërtimi i poezisë mbi parimin e metaforës. Kjo lidhet 

me një sërë aspektesh të tjera të poezisë së tij të cilave do t‟u rikthehemi më poshtë, 

këtu vetëm sa do t‟i përmendim: poezia e tij si poezi e mendimit, komunikimi poetik i 

ndërtuar mbi bazën e gjuhës së përditshme, përdorimi i vargut të lirë, fokusimi tek ajo 

çka thuhet, te kuptimi leksikor i nënkuptuar etj.  

     Kujdesi për formën, muzikaliteti dhe prirja simboliste janë ndikime të simbolizmit 

dhe parnasizmit. Figurat tingullore dhe simbolet nuk janë të rastësishme në poetikën e 

Asdrenit, Nolit e të L. Poradecit. Janë këto shenja të risive në poezinë shqipe që po 

kalonte traditën romantike.          

Kujdesi për gjuhën, vargun, rimën, ritmin spikat që tek Asdreni.       

     Asdreni shënon fillesat e përpunimit gjuhësor në nivel të ri estetik. Vetëdijësimi për 

krijimin letrar si ligjërim autonom reflektohet pikë së pari në këndvështrimin e ri ndaj 

gjuhës si mjet i sendërtimit të këtij ligjërimi. Tashmë poetët e kthejnë vëmendjen tek 

gjuha dhe mundësitë e saj shprehëse, vlerat artistike-estetike që përfohen nëpërmjet 

shfrytëzimit të gjuhës në të gjitha nivelet. Lëvrimi që i bëjnë gjuhës shqipe poetët e 

kësaj periudhe dëshmon pasurinë e saj shprehëse. 
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 Maria Mia Pozzato, Semiotica del testo. Metodi, autori, esempi: Semiotika e tekstit. Metoda, 

autorë, shembuj, përktheu Dhurata Shehri, Shblu, Tiranë 2005, f. 144-145. 
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      Frymëzimet e reja në poezinë e Asdrenit shoqërohen edhe me një shprehje të re 

poetike.  

Poezitë e tij të periudhës së gjysmës së parë të shek. XX e dëshmojnë kujdesin për 

anën tingullore të vargut dhe muzikalitetin. “Tani Asdreni përpiqet ta konceptojë dhe 

ta krijojë poezinë si një procede aludive dhe sugjestive,…”229   

     Te Asdreni e ka fillesën prirja për ta çliruar vargun nga strukturat pamore që kishin 

mbizotëruar në poetikat e rilindjes dhe për të nxjerrë në pah strukturat auditive 

(tingullore). Një procede e tillë dëshmoi mundësitë shprehëse e figurative të shqipes. 

(Përmendim poezitë: Vegim perëndimi, Ylberi, Nakar, Vaja e pyllit, Lulja e këputur 

etj.)  

Ky kujdes për efektet tingullore të vargut, ritmin dhe muzikalitetin është rezultat i 

kërkimeve për të arritur bukurinë e shprehjes artistike. Këto prirje të poezisë së 

Asdrenit reflektojnë njohjen e simbolizmit rumun dhe për më tepër të atij francez, që 

është më i dukshëm në vëllimin Psallme Murgu.  

       Prirja simboliste e poezisë së Asdrenit, që bëhet më e dukshme në vëllimin 

“Psallme murgu” me të cilin hyn në poezinë moderne shqipe si nismëtar i saj, përpos 

kujdesit për aspektin tingullor, reflektohet edhe në përdorimin e figurës së simbolit 

(edhe pse në thelb simbolizmi nuk nënkupton përdorimin e simbolit), përdorur shpesh 

në këtë vëllimin. Përmendim poezitë: Syt‟ e Argusit, Lulja e vetëm, Lulëkuqja, Ngjyrat 

etj. Asdreni shfrytëzon simbole të marra nga mitologjia, folklori dhe historia shqiptare 

si edhe nga mitologjia greke, romake e kristiane (Skënderbeu, Tomori, Drini, 

Apollonia, Butrinti, Shkodra, Vlora apo Zana, E Bukura e Dheut, si edhe simbole të 

tilla si flamuri, fyelli, shkaba etj.)       

     Ajo që kishte filluar me Asdrenin, përkujdesja për aspektin tingullor, muzikalitetin 

e vargut kthehet te Noli në parim kryesor, parim drejtues i krijimit poetik. Që në krye 

të herës ky tipar është vënë në dukje në studimet tona. Kuteli, në parathënien që i ka 

bërë përmbledhjes  me vjersha të Nolit, përgatitur prej tij, e cilëson muzikalitetin si 

tiparin kryesor të vargut të Nolit. “Vargu i tij nuk është vizual, po auditiv. I drejtohet, 

pra, veshit, jo syrit.”230 

      Pikërisht te ky tipar ka parë Qosja veçantinë e poezisë noliane në sfondin e 

poezisë shqipe të kohës. 

 

      “Vjershat e Nolit, me gjithë përgjithësimin simbolik që përmbajnë, do të ishin 

artistikisht të zbehta, sikut të mos ishin aq muzikore sa janë. Mungesën e shprehjes 

metaforike ai e ka zëvendësuar me ato dridhjet ritmike dhe muzikore çfarë nuk ka 

përjetuar poezia shqipe para, as pas tij.”231  

       

    Asonanca, aliteracioni, asidenti, polisidenti, anafora, rima në fund të vargjeve por 

edhe rima e brendshme ndërthurur me lloje të ndryshme vargjesh i japin vargut të tij 
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 Ali Xiku, Nga Romantizmi rrjedhave të realizmi, Tiranë 1989, f. 114. 
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 Mitrush Kuteli, Poeti Fan S. Noli, Parathënie e Albumit, Rilindja, Prishtinë 1968, f. 25. 
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 Rexhep Qosja, Panteoni i rralluar, Tiranë 1988, f. 203. 
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ritëm, muzikalitet e dinamizëm të veçantë. Tek Noli janë të shumtë vargjet  ku 

dominojnë zanoret (të gjitha zanoret përdoren prej tij, duke qenë secila prej tyre 

dominante në vargje e poezi të ndryshme) si edhe bashkëtingëlloret (veçanërisht 

bashkëtingëlloret ç, m, n, s, r, sh, gj).  

      Autori e ndërton ritmin e poezive të tij nëpërmjet asidentit dhe polisidentit, në 

varësi të ritmit që dëshiron të krijojë në poezi. Kështu i drejtohet asidentit kur 

dëshiron të ndërtojë ritmin e shpejtë, si në rastin e poezive Rent or Maratonomak, 

Marshi i Krishtit, Marshi i Barabajt etj, dhe i drejtohet polisidentit në rastin e 

kundërt, kur dëshiron të krijojë ritmin e ngadalësuar, si p.sh., në poezinë Krishti me 

kamçikun, ku vërehet kjo teknikë. 

 

 Jesu Krishti s‟dëgjoi, dhe s‟e mori vesh mikun. 

Dhe s‟u unj përsëri që ta merrte kamçikun:  

Dhe e kapnë kamçikun sarafët për fenë,  

Dhe e shempnë çlironjësin, fen‟e atdhenë.232 

 

 

       Noli është një rast unik në poezinë shqipe pikërisht për veçoritë që paraqet vargu i 

tij. Ndikimi i simbolizmit është evident në këtë aspekt. Por gjithashtu nuk duhet të 

harrojmë se lidhja me muzikën ka qenë e hershme në formimin dhe edukimin e Nolit. 

I rritur nën ndikimin e muzikës kishtare, pjesmarrja në korin e kishës, për të vijuar me 

studimin “Bethoveni dhe Revolucioni francez” dëshmojnë një lidhje të brendshme me 

muzikën. Kjo do të reflektohet edhe në krijimtarinë poetike të autorit. 

     Nën ndikimin e simbolizmit e sheh Qosja muzikalitetin e vargjeve të Nolit dhe 

përdorimin prej tij të simboleve. 

 

 

    “Intonimi muzikor i vargjeve të tij flet qartë sesa shumë ishte nën ndikimin e 

simbolistëve. Kjo vërehet edhe në futjen e ideve të tij politike brenda kornizës së 

simboleve të biblës. Prej këtyre dy fakteve mund të shihet, gjithashtu, sesa bukur e ka 

ditur ai kahun e zhvillimit të poezisë bashkëkohore dhe sesa i ri është treguar me 

ndjeshmërinë e vet poetike”.233 

          

 

     Por si dëshmohet ky ndikim në poezinë e Nolit? 

 Le të ndalemi tek muzikaliteti, veçoria kryesore e vargut nolian.  

A është muzikaliteti i vargut nolian ndikim i drejtëpërdrejtë i simbolizmit, apo është 

më shumë prirje e brendshme e poetit? 

A e dëshmon poezia ndikimin nga ndonjë poet europian? 

                                                           
232�

 Fan S. Noli, Album, Tiranë, Botimet Almera 2007, f. 48 
233�
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A vjen si ndikim i asaj fryme të re që filloi të shfaqet në poezinë shqipe që me vargjet 

e Asdrenit? 

Kujtojmë këtu se muzikaliteti tipik i vargut nolian nuk duket në dy poezitë e tij të 

para, por vetëm në poezitë e mëvonshme. 

Sa ka ndikuar njohja për muzikën, jeta fetare e politike, me ngjarjet që përjetoi poeti? 

      Muzikaliteti është i dukshëm në disa poezi të Asdrenit, veçse vargu nolian duket 

se në ndërtimin e tij nuk ka lidhje të dukshme me vargun e Asdrenit. Tonet dhe 

dridhjet e vargut nolian shfaqen origjinale sa vështirë të evidentohet burim apo model 

të cilin autori e ka shfrytëzuar, apo është ndikuar. Muzikaliteti i vargut nolian ka 

pamje krejt të ndryshme prej gjithë poetëve të tjerë të periudhës dhe të mëvonshëm, 

në poezinë e të cilëve dëshmohet prania e këtij tipari. Ndryshe prej Asdrenit, prej 

Lasgushit e ndonjë tjetri vargu i Nolit nuk është  i butë, lirik, por buçitës. Karakteri 

kushtrues i vargjeve shkon në të njëjtën linjë me llojin, përmbajtjen dhe idetë e 

poezive.  

“Fan S. Noli sjell në letrat e shqipes një stil individual, të tijnë, një vibracion 

energjik, një verb violent me shprehje metaforike të forta, që rrokullisen njëra pas 

tjetrës.” 234 

      

   Ky stil i veçantë qëndron në harmoninë mes përmbajtjes dhe formës. Edhe tipari 

kryesor, muzikaliteti, ashtu si edhe simbolet me domethëniet e tyre, por edhe tiparet e 

tjera të formës në vargun e Nolit (rima, ritmi, toni, strukturat sintaksore etj.)  

qëndrojnë si përzgjedhje në përshtatje me përmbajtjen e poezive.  

       Sa ndikues mund të ketë qënë përkthimi i vargjeve të autorëve anglezë në këtë 

drejtim? 

 Përsëritja, në nivele të ndryshme (tinguj, fjalë, shprehje) është mjet nëpërmjet të cilit 

ndërtohet atmosfera e vargut. Në këtë pikë vargu i Nolit ka pika takimi me vargun e E. 

A. Poe, ku mjeshtërisht ndërtohet atmosfera e dhimbjes me anë të përsëritjeve. Kjo 

mund të interpretohet edhe si ndikim prej njohjes dhe përkthimit që i ka bërë Noli 

vrgjeve të Poe-së. 

        Prirjen kah muzikaliteti Qosja nuk e sheh të rastit, duke patur parasysh një 

trashëgimi prej të atit, pjesmarrjen e Nolit fëmijë në korin e kishës e dashurinë për 

muzikën, dëshmuar deri në fund të jetës. 

       Hetimi në gjithë fazat e jetës dhe krijimtarisë së Nolit në fusha të ndryshme 

dëshmon jo thjesht një prirje të rastit ndaj muzikës. Ka disa premisa që janë 

domethënëse në këtë aspekt. Noli trashëgon prej të atit, psallt në kishë, dashurinë për 

muzikën kishtare. Ndoqi një gjimnaz që i dha një formim muzikor. Ishte drejtues i 

korit të kishës dhe organizonte ceremonitë kishtare.  
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 Mitrush Kuteli, Poeti F. S. Noli, Vështrim panoramik, në Kuteli, Shënime letrare, GrandPrind 
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        Poezia e Nolit e dëshmon  aftësinë kompozuese më parë se të shfaqet në muzikë.  

Kompozimet e tij muzikore, edhe pse më të mëvonshme se krijimtaria poetike (që 

mund ta quajmë pa frikë kompozim fjalësor), vetëm e përforcon më tej prirjen ndaj 

muzikës.  

       Por nuk ishte thjesh një prirje, një dashuri ndaj muzikës. Monografia “Bethoveni 

dhe Revolucioni francez”, studim serioz në fushën e muzikës, dhe kompozimet 

muzikore janë tregues i formimit kulturor ndaj muzikës.  

       Ky receptim i muzikës në tërë etapat e jetës shndërrohet në muzikë e fjalës. Pra, 

nuk është e rastit fakti që i dha poezisë karakterin muzikor, auditiv. Kjo nuk 

përjashton preferencat dhe ndikimet e poetëve të huaj që krijonin në këtë terren.  

        Figura e simbolit gjen përdorim të veçantë në poetikën e Nolit. Shfrytëzon 

simblole të njohura në poezinë botërore si edhe simbole biblike nëpërmjet të cilave 

realizon kapërcimin nga shqetësimet personale në përgjithësime artistike.  

      Një qasje interesante ndaj poezive që janë ndërtuar mbi figurën e simbolit është 

ajo e studiueses Vjollca Osja që merr në shqyrtim “mekanizmin e ndërtimit të 

„mendimit simbolik‟, nëpërmjet kondesimit të frazës poetike”.235 

      

    Duke iu referuar intervistës së Mallarme236 dhënë Jules Huret, studiuesja shprehet 

se: 

 

      “natyra e gjuhës së simbolit duhet parë e lidhur ngushtë me projeksionin e 

efekteve që ai shpërndan dhe jo me kërkimin e ngulmët të domethënies së plotë e të 

vetme të një referenti konkret, pasi siç na bën me dije edhe U. Eko, në këto raste, 

mesazhi referencial, përkundër atij estetik që do të kërkonte simboli, priret që ta 

reduktojë sa të jetë e mundur dykuptimësinë dhe të zhdukë çdo tension informativ në 

mënyrë që të mos kërkojë ndihmën vetjake (individuale) të marrësit”237 

        

 

    Ato prirje gjuhësore-figurative që evidentohen në poezinë e Asdrenit do të jenë më 

të qarta e me trajta më të plota te një tjetër poet, L. Poradeci, ku ashtu si te Asdreni 

ndikimi më i madh do të jetë nga simbolizmi francez dhe rumun. 

       Lasgush Poradeci është parë në afri me disa drejtime e shkolla pasromantike 

europiane që si tipar të përbashkët kanë vëmendjen e veçantë për formën dhe rolin e 

të gjitha elementeve në realizimin e asaj që ai e quante forma e përsosur artistike, të 

cilën e pati ideal krijues. Në këtë aspekt figura, si çelësi i transformimit të joletrares 

në letrare, i shërben poetit për ta arritur idealin. Për t‟iu shmangur një interpretimi 

vetëm formalist theksojmë këtu që për L. Poradecin nocioni formë e përsosur 

artistike nuk lidhet vetëm me aspektin formal të poezisë, por me tri elementet që, 
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sipas L. Poradecit janë të domosdoshëm në krijimin e një poezia: përmbajtja, forma 

dhe stili i ri.238 

      Të tri këto elemente mund të sendërtohen në radhë të parë nëpërmjet figurës, e 

cila nuk duhet konceptuar si zbukurim i jashtëm.  

 

 

        … figurat nuk janë as një zbukurim i jashtëm dhe as një lojë fjalësh. Figura është 

një dukuri ideoestetike, e cila i përshtatet natyrës së letërsisë si arti i fjalës. Poezia nuk 

është një ilustrim i një ideje me anë të figurave, por është një përpjekje për të arritur 

tek ideja nëpërmjet një mënyre njohjeje specifike, të lidhur ngushtë me vështrimin 

tërësor të botës, me përfytyrimin e saj konkret e të individualizuar, me qëndrimin 

ideor e emocional, me përvojën vetjake etj.239 

        

 

     Poezia e Lasgush Poradecit shfaq dukshëm disa tipare të përveçme. Këtë në radhë 

të parë e demonstron figuracioni në sistemin e tij poetik. Figura është çelësi që i jep 

jetë ideve dhe realizon formën artistike. Do të ndalemi vetëm në disa veçori figurative 

të poezisë së tij të cilat duhen parë të lidhura ngushtë me konceptet e autorit në lidhje 

me artin e poezisë dhe të poezitjes. 

       Lasgushi shfaqet si casus unicum në shumë drejtime në poezinë e tij. Ndërthurja e 

një lloji romantizmi të veçantë 240 me drejtime e rryma postromantike, moderniste 

vjen jo si një kombinim i detyrueshëm por si një rezultante unike në korpusin e 

letrave shqipe.  

Ajo vijë që kishte filluar me Asdrenin do të vazhdojë në poezinë e L. Poradecit duke u 

ngritur më tej.  

      Nën ndikimin e simbolizmit, parnasizmit, dekadentizmit Lasgushi krijon formën e 

përsosur. Ndjeshmëria, emocionaliteti i lartë poetik, përdorimi i përftesave të sferës 

emocionale (pasthirrma, apostrofa), fjalori i pasur, polisemantizmi e polivalenca 

gjuhësore, maksimalizimi i thënies në kontekste variacionale, sintagma poetike, 

muzikaliteti e funksionalizimi i elementeve formalë prej të cilëve përfton vlera 

poetike janë një arsenal që ndërthuren e shfrytëzohen mjeshtërisht prej poetit duke 

krijuar një sistem. Lasgushi është ndër të rrallët poetë që ka qenë i vetëdijshëm se po 

krijonte një sistem poetik. 241  
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      Sipas këndvështrimit strukturalist242 në gjuhën e letërsisë çdo shenjë e denotative 

(substanca e shprehjes denotative, forma e shprehjes denotative, forma e përmbajtjes 

denotative, substanca e përmbajtjes denotative)243 mund të funksionojë si substancë e 

shprehjes së shenjës konoative. Kështu mund të marrim vetëm rastin e thjeshtë të 

substansës denotative te poezitë e Lasgush Poradecit, p.sh. lojën e tingujve, 

shpërndarjen e tyre, pozicionin dhe deri te shenjat e pikësimit, të cilat janë një element 

i rëndësishëm i komunikimit me lexuesin.  

       Muzikaliteti është tipari më i qenësishëm i poezisë lasgushiane. Për të arritur 

efektet e dëshiruara poeti përdor mjeshtërisht gjithë mundësitë e gjuhës shqipe në të 

gjitha nivelet e saj. Aliteracioni dhe funksionalizimi i shenjave të pikësimit janë 

procede të dallueshme nëpërmjet të cilave poeti ndërton ritmin e duhur në poezi. 

Ashtu siç thotë Sabri Hamiti teksti poetik te Lasgushi tingëllon si fjalë e folur, si 

këngë.244 

Kujdesi për muzikalitetin është ndikim i simbolizmit dhe parnasizmit, drejtime që 

kanë lënë vulën e tyre në poetikën lasgushiane. 

      Po të ndalemi te figura e aliteracionit mund të sjellim shembuj pa fund ku secili 

prej tyre paraqitet i veçantë e funksional në lidhje me elementet e tjerë të poezisë.  

P.sh “Flet e ç‟flet e vret e pret për një të vet virgjinitet” një varg emblemë e kësaj 

figure ku konotacionet e rrokjes e fonemës japin përftesa maksimale. 

      Por loja tingullore mund të hetohet më nga afër po t‟i referohemi strukturës 

grafike që krijon vargu në poezinë e Poradecit.  

Në poezinë “Ku shtrohet vala...” shfaqen dukshëm disa tipare të stilit të përveçëm të 

Lasgushit.  

 

 

Ku shtrohet vala përmbi zall 

E fryn një këng‟ e pakuptuar, 

Të pashë, motër, plot me mall, 

Më pe më shpirt të llaftaruar. 245 

 

 

      Zanoret e vargut të parë janë: u – o – e – a – ë – i – a. Struktura grafike që krijon 

vargu, duke u nisur nga cilësia e këtyre zanoreve në shqip është në formën e valëve. 

                                                           
242�

 Pierre Guiraund et Pierre Kuentz, La stylistique, Klincksieck, Paris 1978, fq. 116-120. 
243�

 Shih Roland Barthes, Elemente të semiologjisë, Sejko 1999, fq. 77-81.

Gjithashtu shih LOUS HJELMSLEV. I fondamenti della teoria del linguaggo, Torino, Einaudi, 1968. 

Për këtë përfaqësues danez (1889-1965) të glosematikës vepra letrare është “formë artistike” dhe se 

termat “përmbajtje” (si nivel i domethënies ose significato-s) dhe termi “shprehje” (si nivel i 

domethënësit ose significante-s) shënjuesit kanë të bëjnë, mund të konsiderohen, që të dyja në aspektin 

formal. Në këtë mënyrë kemi kështu “formë dhe përmbajtje të lëndës” dhe “formë dhe përmbajtje të 

shprehjes”. 
244�

 Shih Sabri Hamiti, Lasgushi qindvjeçar, Faik Konica, Prishtinë 1999, f. 54. 
245�

  Lasgush Poradeci, Vepra letrare, Tiranë, Shtëpia botuese Naim Frashëri, f.128.

 



142 

 

 

 

 
     Nga kjo strukturë grafike ne mund të shohim harmoninë tingullore të vargut, 

muzikalitetin e tij në formë vale, që paraqet strukturën emocionale të poezisë.  

Kjo është karakteristikë jo vetëm për vargun si qelizë, por edhe për strofën në tërësi. 

P.sh. në vargun e parë siç vihet re mbizotërojnë zanoret e ngritjes së ulët, në vargun e 

dytë mbizotërojnë zanoret e ngritjes së lartë (e – y – ë – e – a – u – a). Raporti është 

katër me dy. Në vargun e tretë kemi sërish një mbizotërim të zanoreve të ngrtijes së 

ulët  e të mesme (ë – a – ë – o – e – a). Në vargun e katërt, siç dëshmohet kemi vetëm 

një zanore të ngritjes së lartë (ë – e – i – ë – a – a – u – a). Raporti është gjashtë 

zanore të ngritjes së lartë dhe tre të ngritjes së ulët. Pra, dhe vetë strofa ka një 

strukturë vale. Edhe duke u nisur nga rimat ne e shohim këtë strukturë vale (a – uar – 

a – uar). Simetria sonore është krejt e dukshme.  

Kjo strukturë tingullore që është karakteristikë e gjithë artit të Lasgushit tregon se ky 

element është një tipar thelbësor në artin poetik lasgushian dhe nuk është element i 

rastësishëm. 

      Ashtu si simbolistët e brezit të parë ai e çliron vargun, poezinë në vetvete nga 

përmbajtja e zakonshme. Vargu dhe strofa pushojnë së shërbyeri përmbajtjes, siç 

kishte qenë deri më parë dhe tani e çliron vargun nga strukturat e tij pamore për të 

nxjerrë në pah strukturat tingullore e gojore. 

 

     “Kuptimi leksikor, konvencional, është vetëm një „lëndë e parë‟ që riformulohet 

nga struktura poetike sidomos sipas efekteve të muzikalitetit. Muzikaliteti nuk është 

qëllim në vetvete, por ai krijon zona komplekse kuptimi që rinovohen pas çdo leximi 

dhe ekzekutimi”.246 

        

    Ky është i ashtuquajturi imazh i pastër sonor që është tipar i dekadentizmit. Ky 

imazh nuk qëndron vetëm në lojën tingullore të fjalëve, por edhe në tërësinë e 

elementëve që përbëjnë planin e shprehjes (formën), si përdorimi i fjalës sipas një 

kodi gjuhësor, kolektiv a vetjak; kuptimin jo si element i referencës, por si shënues i 

lidhjes kuptimore që është në qendër të figurës poetike etj.  

                                                           
246�

 Maria Mia Pozzato,  Semiotica del testo. Metodi, autori, esempi: Semiotika e tekstit. Metoda, 

autorë, shembuj, përktheu Dhurata Shehri, Shblu, Tiranë 2005, f. 146. 
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       Lasgushi është cilësuar, ndër të tjera, si poet simbolist. Nëse nisemi nga numri i 

poezive të konsideruara simbolike për të përcaktuar një poet si simbolist ose jo, ky 

kriter nuk do të bënte të mundur përcaktimin e Lasgush Poradecit si poet simbolist. 

Poezitë simbolike te Lasgushi nuk zenë hapësirën më të madhe të krijimtarisë së tij. 

     

    “Simbolizmi shënon kalimin nga alegoria në simbolin, nga mbyllja e metaforës në 

hapjen ndaj metonimisë dhe më se fundi në fuqinë evokative të fjalës së thjeshtë e cila 

shërben si prizëm ndaj asociacioneve dhe domethënieve”.247 

       

    Është theksuar nga studiuesit puna e hollë e Lasgushit me gjuhën, ku fjala e 

thjeshtë rimerr forcën e saj dhe çlirohet nga karakteri i rëndomtë, duke bërë pjesë në 

kontekste me ide të përzgjedhura. Në këtë pikë, teknikisht Lasgushi ofron me punën e 

simbolistëve me gjuhën. 

      Poetët shpesh afrohen krejt spontanisht drejt simboleve ndërsa më rrallë simbolet 

krijohen nga poetët dhe mbeten si të tillë në sajë të tyre. Ajo që na shtyn ta cilësojmë 

Lasgushin poet simbolist është fakti se elementet simboliste që përdor janë të 

harmonizuara brenda sistemit të tij poetiko-filozofik, dhe këto elemente marrin 

statusin e simbolit prej përzgjedhjes së tyre në mënyrë të vetëdijshme nga ana e poetit. 

 

    “Si është e ditur, simbolet e përdorura nga Lasgushi janë mjaft të kufizuara si 

kuantitet dhe si të tilla ato nuk e bëjnë atë një poet simbolist, përkundrazi, të tillë e 

bëjnë qëndrueshmëria e simboleve (lidhja e brendshme) dhe më shumë aspekti 

filozofik i trajtimit të tyre”.248 

 

Te ky poet temat qëndrore janë tema, vizione, gjendje shpirtërore të fjalësuara me 

statusin e simbolit. 

       

   “... një simbol mund të jetë ose një gjë shumë e qartë (një shprehje njëkuptimshëshe, 

me përmbajtje të përcaktueshme) ose një gjë shumë e errët (një shprehje 

shumëkuptimëshe, që ndjell një mjegullnajë përmbajtjeje)”.249  

       

     Brenda poetikës së Lasgush Poradecit luhet me të dy format e simbolit. Gjenden në 

poetikën e tij simbole që në një kontekst të caktuar e kanë të dallueshme përmbajtjen 

e përcaktuar nga poeti, dhe simbole që, në mënyrë të qëllimshme, lejojnë 

shumëkuptimësi. 

Leksiku i Poradecit përfton vlera simbolike duke e parë në relacionet që krijon jo 

vetëm brenda një poezie, cikli poetik por brenda vëllimit e gjithë poetikës.  
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 Historie des poètiques, PUF, Paris 1997, f. 373. 
248�

 Hysen Matoshi, Poezia e Lasgush Poradecit në kontekstin e poezisë evropiane, Prishtinë 2000, f. 

98. 
249�

 Umberto Eko, Për simbolin në Për letërsinë, Dituria 2007, f. 137-138. 
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Veçanërisht në ciklet Vallja e Përjetësisë, Zemra e Përjetësisë, Vallja e Vdekjes, 

Zemra e Vdekjes dëshmohet një simbolikë e thellë. Vetë titujt e cikleve, titujt e 

poezive përbërëse e më tej brendia e poezive ngihen mbi bazën e simboleve.  

      Gjithë poetika lasgushiane, veçanërisht në këto katër cikle, dëshmon procesin 

krijues si rrugëtim drejt njohjes, si kërkim i njohjes së vetvetes, të njohjes së 

mikrokozmosit dhe makrokozmosit. Autori ngul këmbë në “njohjen e raportit mes 

botës dhe njeriut dhe jo në njohjen e botës dhe njeriut veç e veç”.250 

      Pikërisht simbolet e evokuara nga poeti lënda, fryma, qëllimi, qielli, dheu, yjet, 

vallja, njeriu, Zoti, përjetësia, lundra, flamuri, anija etj., janë simbole të fuqishme që 

shenjojnë njohjen poetike. 

      Me poezinë e Asdrenit, Nolit, Poradecit në gjysmën e parë të shek. XX ndërtohet 

një linjë e re në lirikën shqipe që dëshmon modernitetin e letrave shqipe, një 

modernitet që hetohet në dy aspekte: nga njëra anë shkëputja prej poetikave 

tradicionale dhe nga ana tjetër lidhja me poetikat moderne europiane. Lidhja me 

poetika të tilla si simbolizmi e parnasizmi, shfaqet nëpërmjet disa tipareve pa u 

konsoliduar në shkolla e drejtime të mirëfillta letrare. Këtë e reflekton dhe figuracioni 

që bëhet shenjyes i këtyre prirjeve.   

     Migjeni shfaqet si një poet që e ndërpret linjën e krijuar nga Asdreni e të çuar më 

tej nga Noli e Poradeci dhe sjell në lirikën shqipe një frymë të re, një mënyrë të re të 

të bërit poezi.  

Poetika e tij shënon përmbysjen e vlerave të krijuara në letërsinë shqipe, shmangien 

prej traditës nëpërmjet një sistemi të ri vlerash. Nëse tek poetët e tjerë të periudhës 

gjenden gjithmonë gjurmë të atij sistemi letrar që bazohej mbi kultin e heroit, kultin e 

identitetit, kultin e epopesë “ishte pikërisht Migjeni që e „shmangu letërsinë shqipe 

nga kulti i epopesë‟”.251  

     Përmbysja nënkupton tëhuajzimin ndaj vlerave të krijuara në letërsi, ndaj dogmave 

(ndaj të cilave Migjeni është shfaqur gjithmonë skeptik, ironizues deri dhe rebelues), 

dhe rrjedhimisht në tëhuajzimin e lexuesit duke thyer teknikat poetike mbizotëruese.  

Në këtë pikë krijohet nyja lidhëse me disa poetika moderne europiane, si: 

ekspresionozmi, futurizmi, krepuskolarizmi , rryma pa një kufi të qartë mes tyre, e 

shpesh rrjedhim i të njëjtit moment. 252 
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 Ilir Yzeiri, Poetika, Tiranë 2000, f. 190. 
251�

 Shabn Sinani, Miti i “idesë” në vend të kultit të heroit, SF., 1998, n. 3 – 4, f. 30. 
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�
 Blerina Suta, Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe, Onufri, Tiranë 2004, f. 151: “Si rrymë 

letrare evropiane ekspresionizmi lindi në të njëjtin moment me krepuskolarizmin, futurizmin dhe 

imagizmin”. 

Shih: Valter Bini, La poetica del decadentismo, Firenze, Sansoni 1968, f. 165: “Në fakt futuristët dhe 

krepuskolarët nuk janë gjë tjetër veçse i njëjti moment shpirtëror i zhvilluar në dy mënyra 

psikologjikisht të ndryshme: nga njëra anë poetika e gjërave të vogla të përditshme, pra dorëzimi 

mosmbrojtja, nga ana tjetër poetika e dinamikes, e të dhunshmes, pranim prepotent i realitetit; 

predominim në të dyja rastet i psikologjisë më të zhveshur, përpjekje sentimentale dhe mesatarisht 

artistike”. 

Shih: Enciclopedia della letteratura Garzanti, Milano 2002, f. 241: zëri “crepuscolarismo”: “Në fakt 

krepusolarët nuk kanë krijuar kurrë një shkollë ose një lëvizje; amalgama e tyre rrodhi pikërisht nga 
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Ndërsa simbolizmi dhe ekspresionizmi janë arte tipike moderne, futurizmi dhe 

surrealismi janë tipike avanguardiste. 253 

Tipare të poezisë së Migjenit e lidhin poetikën e tij sa me modernizmin aq edhe me 

avangardizmin, veçse si përqasje ndaj tyre, si prani me disa prej elementeve që 

ndërthuren, përshfaqen e krijojnë prirje.  

     Përmbysja në planin përmbajtësor shoqërohet me përmbysje në planin formal. Vetë 

përdorimi i veçantë i gjuhës nga Migjeni, çlirimi i shprehjes nga çdo shtrëngim dhe 

pengesë e gjuhës artistike tradicionale254 (shembja e sintaksës, organizim i ri ritmik, 

liria e fjalëve dhe e shenjave të pikësimit etj.), jo vetëm në poezi, dëshmon organizim 

të vetëdijshëm të një sistemi të ri letrar.  

 

    “poezitë dhe prozat e shkurtra hyjnë në marrëdhënie edhe në brendi të tyre, për të 

krijuar përmbysjen groteske të mitit religjioz dhe atij “të fjalës”, duke përvijuar një 

sistem vlerash artistike, nëpërmjet zgjidhjeve formale homogjene.”255 

 

Përmbysja e mitit “të fjalës” te Migjeni arrihet nëpërmjet përdorimit që i bën gjuhës, 

rrjedhimisht ndërtimit dhe funksionit të figurës.  

      Migjeni dëshmon një qëndrim të ri ndaj gjuhës. Leksiku i poezisë së Migjenit 

është leksiku i jetës së përditshme.  

                                                                                                                                                                      
vendndodhja postdanunciane e postpaskoliane si nga këndvështrimi historik, ashtu dhe nga ai stilistiko-

letrar”. 

Shih: Blerina Suta, Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe, Onufri, Tiranë 2004, f. 117 e cila citon 

Paolo Chiarini-n, a cura di, “Introduzione”, Caos e geometria, Per un regesto delle poetiche 

espressioniste, Firenze, La nuova Italia 1964.  

Citoj: “ekspresionizmi qe një rrymë me tipare jo aq të përvijueshme, pasi ai mbeti «para së gjithash, një 

qëndrim psikologjik i përhapur gjerësisht në brezat e rinj intelektualë: qëndrim i revoltës kundër një 

tradite që nuk është vetëm kulturore, por edhe (madje në radhë të parë) etiko – civile, dhe që 

përmblidhet në “idealin negativ” – si të thuash të “mënyrës së jetës borgjeze”» 
253�

 Agron Tufa, Një vështrim mbi zhvillimet moderniste e avanguardiste të shek. XX, në Fenomeni i 

avanguardës në letërsinë shqiptare (Aktet e Seminarit Shkencor), Tiranë 2004, f.229: “Dallimi kryesor 

ndërmjet modernizmit dhe avangardës qëndron në faktin se të dyja këto drejtime përpiqen të krijojnë 

diçka principialisht të re, porse modernizmi e sjell risinë vetëmse në sferën e formës artistike (nëse 

flasim me termat e semiotikës), në sferën e sintaksës artistike dhe semantikës, pa e prekur sferën e 

pragmatikës. Avangarda i prek të trija këto sfera, duke i mëshuar së tepërmi pragmatikës.” 

254�
 Roberto Berardi, Dizionario dei termini della critica, Firenze, Le Monnier 1989, zëri 

“espressionismo”, f. 91: “Ekspresionizmi do të çlirojë shprehjen nga çdo shtrëngim dhe pengesë e 

gjuhës artistike tradicionale dhe, në përgjithësi, nga çdo konvencion i traditës letrare [ ... ] 

Ekspresionizmi është një nga format e shumta të dekadentizmit evropian. Në bazë të tij qëndrojnë 

subjektivizmi, individualizmi, irracionalizmi; zgjedhjet e tij stilistike janë analoge me ato të propozuara 

nga rryma të tjera dekadente (p.sh. zhdukja e nyjes, e mbiemrit, e zgjedhimit; shkurtimi i fjalisë solli si 

pasojë një ritëm të shpejtë dhe konçiz).

(shënimi ynë – duhet të kemi parasysh se rrymat moderniste si ekspresionizmi, futurizmi, 

krepuskolarizmi me të cilat është vënë në përqasje poezia e Migjenit në pikëpamje të zgjedhjeve 

stilistike kanë ngjashmëri, ndaj edhe poetika e Migjenit vështirë se mund të inkuadrohet brenda një 

shkolle apo poetike të caktuar moderne apo avangardiste, më së shumti ajo dëshmon prani të 

elementeve stilistikorë të rrymave të ndryshme). 
255

�
 Blerina Suta, Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe, Onufri, Tiranë 2004, f. 119.

 



146 

 

      Nëse te Asdreni apo akoma më shumë te L. Poradeci fjala krijonte një rreth të 

gjerë ngjyrimesh e shtresash kuptimore, te Migjeni ndodh e kundërta. Ai me vetëdije e 

zhvesh fjalën nga “mëndafshi i butë” për të goditur më anë të saj sa më fuqishëm. Ai i 

drejtohet fjalëve të zakonshme të cilat fitojnë vlerë estetike kur futen në krijimin 

poetik.  

       Synon përputhjen, harmonizimin mes formës dhe përmbajtjes, ndaj edhe 

përzgjedhja dhe përdorimi i fjalorit të zakonshëm shkon në të njëjtën vijë me 

vendosjen në qendër të krijimtarisë së tij të problematikave të jetës së përditshme 

(motivet humane, mjerimi, prostitucioni janë tipare të ekspresionizmit).  

     Migjeni duket se nuk kërkon të krijojë imazhe të tjera për dukuritë, por i jep ato 

përmes përmasave të kohës dhe hapësirës. Këtë e tregon afria me stilin e gjuhës 

bisedore (fjalori, vargëzimi, stili përgjithësisht i zhveshur, ashpërsia e shprehjes etj). 

Duke ndërtuar një poezi që mbështetet në modelin e komunikimit përmes gjuhës së 

përditshme, çka e bën poezinë e tij të afërt me prozën (fjalori i jetës së përditshme, 

strukturat e thjeshta, fokusimi i vëmendjes tek ajo që thuhet etj.), poeti krijon 

struktura dhe kode të reja poetike. 

      Vepra e Migjenit, në këtë kontekst poezia, dëshmon veçori në boshtin formal; në 

aspektin stilistikor, veshjen gjuhësore, përdorimin e stilemave të veçanta, figuracion. 

Figura, si prani dhe si mungesë, në lirikën e Migjenit kthehet në shenjë. Vargu i tij nuk 

shquhet për pasurinë figurative. 

Figura në poetikën e tij del e ndryshme si në aspektin e ndërtimit, edhe në atë të 

funksionalizimit të saj.   

      Si ndërtim figura në vargun migjenian realizohet shpesh nga lidhja gjuhësore e 

fjalëve të thjeshta, madje edhe të rëndomta, jopoetike, të vrazhda, pa ngjyresa 

kuptimore emocionale, nga evokimi i drejtëpërdrejtë i fjalës me kuptimin themelor të 

saj.  

Kjo lidhet me funksionalizimin që i bën poeti figurës. Figura është konsideruar si 

zbukurim, si e tillë ajo më tepër përdoret për ta fshehur, zbukuruar realitetin. Kjo nuk 

ndodh te Migjeni. Ndaj dhe përgjithësisht figuracioni i tij del në përdorim si 

përshfaqëse e realitetit jetësor duke krijuar realitetin letrar.  

      Migjeni duket se nuk ka dashur që në poezi për dukuri të ndryshme të krijojë një 

imazh tjetër, përkundrazi ai i mbetet besnik përmasave reale të kohës dhe hapësirës. Si 

rrjedhim ai e ndërton imazhin duke u bazuar te detaji. Detajet i nxjerr nga realiteti, i 

përzgjedh dhe i vë në lidhje të tillë që paraqesin imazhe të fuqishme. Kjo procede 

realizohet gjuhësisht duke përdorur fjalorin e jetës së përditshme, kuptimet themelore 

të fjalëve dhe si rrjedhim dyfishohet projeksioni artistik i realitetit duke krijuar imazhe 

poetike të forta. Migjeni synon përputhjen e thënies dhe arthënies në tekstin poetik.  

Ky është një parim i ndërtimit të figurës nga poeti, veçanërisht i spikatshëm në rastin 

e metaforës. 

      Nëse Kuteli në rastin e L. Poradecit ka përdorur stilemën “fjalor lasgushian” për 

analogji për Migjenin mund të përdorim “metaforë migjeniane”, nisur jo prej 

shpeshtësisë së përdorimit, por prej mënyrës së ndërtimit e funksionalizimit të saj, që 

bën dallimin prej traditës sonë letrare.  
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Figura e metaforës, përdorimet e saj, mënyra e funksionalizimit brenda vargjeve e bën 

të veçantë poetikën e Migjenit. 

Në poezinë tonë të Rilindjes, dhe jo vetëm, metafora është përdorur për ta fshehur 

realitetin. Një teknikë e tillë mund të hetohet edhe në letërsinë Europiane në periudha 

të ndryshme. 

  

         Ajo çka e shquan Migjenin prej çdo shkrimtari tjetër shqiptar është shija e tij për 

metaforën, e cila në veprën e tij është hiperbolike dhe eksentrike. Metafora është 

themeli i gjuhës poetike, nuk ka letërsi pa të. Por metafora në poezinë shqipe është 

zakonisht shpjeguese dhe illustrative, e afërt me krahasimin. Shqiptarët, që priren të 

jenë realistë dhe praktikë, anojnë kah një stil diskursiv, pa kalime të dhunshme apo 

kontraste të thella. Përkundrazi, Migjeni nuk procedon shkallë-shkallë, por me hapa 

viganë dhe metafora i shërben si trampolinë. Mund të thuhet se metafora është forma 

e tij natyrore e shprehjes.256 
  

     

     Metafora, mjet themelor i shkrimit letrar, është mjet themelor në konceptimin dhe 

sendërtimin e poetikës migjeniane, rrjedhim i konceptimit dhe sendërtimit të realitetit.  

 

   “Metafora në poezinë dhe artin e Migjenit, në përgjithësi dhe veçmas, në fakt mbase 

shërben vetëm si mjet dhe tharm letrar, pra kryesisht dhe vetëm për të rritur 

gravidacionin shprehimor dhe emocional, e jo për ta fshehur atë, siç ka ngjarë 

përgjithësisht me poezinë e mëhershme dhe të mëvonshme në letrat shqipe.”257  

       

    Nëse si tipar dallues i poetikës migjeniane është evidentuar mbështetja në ritmin e 

të folurit emocional sipas stilit të gjuhës bisedore,258 ajo që e ngre vargun migjenian 

në nivelin artistik është ndërtimi i metaforave të forta, apo gërshetimi i figurimit 

metaforik me atë metonimik. (Kafshatë që s‟kapërdihet asht, or vlla, mjerimi; 

Mjerimi rrit fëmin në hijen e shtëpive; Mjerimi punon, punon ditë e natë; Mjerimi 

s‟ka gëzim, por ka vetëm dhimba; Mjerimi s‟don mëshirë;... etj.)  

      Ndërtimi i metaforës, por edhe i figurave të tjera, nga lidhja mes fjalëve të 

thejshta, shpesh të vrazhda, jopoetike, pa ngjyresë emocionale, duke paraqitur imazhe 

të forta është tregues i zgjedhjeve stilistikore të afërta me futurizmin apo 

ekspresionizmin.  

     Thjeshtësia e shprehjes, përzgjedhja e detajit, shmangia e sintaksës, vargu i lirë, 

shmangia e rimave etj.,  janë tipare të poezisë së tij që lidhen me parimin estetik të 

ekspresionizmit: çlirimin e shprehjen nga çdo shtrëngim dhe pengesë e gjuhës 

artistike tradicionale dhe, në përgjithësi, nga çdo konvencion i traditës letrare (shih 

shënimin në footnote-s 21). 
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 Arshi Pipa, Për Migjenin (tri ese), Tiranë 2006, f. 55. 
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 Behar Gjoka, Migjeni në pakohësi, Tiranë 2011, f. 45. 

258�
 Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe, Albass, Tiranë 2005, f. 272. 
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      Por edhe këto elemente që ne përvijuam, të cilat kërkojnë një studim më të 

thelluar, janë dëshmi e disa prirjeve moderniste, si zhvillime stilistike që prekën 

lirikën tonë gjysmën e parë të shek. XX , por që nuk arritën të konsolidoheshin si 

drejtime të qarta.  

       Ne besojmë se lirika shqipe e zhvilluar në gjysmën e parë të shek. XX dëshmohet 

si një gjini me prirje të theksuara të modernitetit, por që nuk i kalojnë caqet e prirjeve. 

Po ashtu duam të nënvizojmë që drejtimet avangardiste nuk gjetën terren në lirikën e 

kësaj kohe. Edhe ato elemente të pakta të cilat mund të vërehen tek ndonjë poet i 

kohës, prej të cilave janë nisur një sërë studiuesish që mbrojnë tezën e pranisë së 

këtyre drejtimeve, ne i gjykojmë si prani rastësore, sporadike dhe me karakter tejet të 

përzier, si në fakt shfaqet e gjithë panorama e kësaj periudhe.  

      Në përfundim ne do t‟i bashkoheshim mendimit të Ali Xhikut i cili e sheh si të 

udhës “ të zgjidhet ndërmjet fjalëve shfaqje, prirje dhe prurje.”259 

Që në hyrje të këtij punimi ne kemi përdorur pikërisht këto fjalë prirje dhe prurje dhe 

në vijim gjatë gjithë punimit jemi përpjekur t‟i evidentojmë këto prirje dhe prurje në 

poezinë lirike shqipe të gjysmës së parë të shek. XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259�

 Ali Xhiku, Letërsia si polifoni, vep e cit, fq. 192.
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Përfundime 

 

 

       Poezia lirike dëshmohet si gjinia që i ka prirë lindjes së letërsisë së kultivuar 

shqipe dhe si mbizotëruese në periudha të ndryshme të saj. 

Letërsia e rilindjes lëvroi kryesisht format e lirikës. 

       Edhe gjatë periudhës së 1914 – 1944, pavarësisht zhvillimeve të njohura në në 

fusha të ndryshme të letërsisë, poezia mbetet gjinia më e lëvruar. Dëshmohen nivele të 

reja, prurje dhe prirje mjaft interesante në kuadrin e zhvillimit të kësaj gjinie e 

përgjithësisht në gjithë procesin letrar shqiptar.         

     Periudha letrare e gjysmës së parë të shek. XX shënon rastin e vetëm në letërsinë 

shqipe ku distanca me prirjet letrare europiane a më gjerë zvogëlohet ndjeshëm.  

Krijimtaria poetike e kësaj periudhe reflekton njohjen dhe ndikimin e disa drejtimeve 

moderne e avanguardiste Europiane e më gjerë.  

      Por këto tipare reflektohen të pjesshme, të paorganizuara, herë edhe si prirje 

individuale, ndaj gjatë kësaj periudhe nuk mund të flasim për lëvizje a shkollë letrare, 

por vetëm për prirje e dukuri moderniste e avangardiste.  

      Edhe pse poezia lirike shqipe e gjysmës së parë të shek. XX- dhe letërsia në 

përgjithësi - nuk arriti të krijonte në mënyrë të mirëfilltë asnjë shkollë apo drejtim 

letrar, poetët, më së shumti në mënyrë krejt individuale, dëshmuan ndikime e tipare të 

rrymave e shkollave të ndryshme letrare Europiane. 

Te lirika e disa prej autorëve të brezit të parë (1914-1924) është theksuar prirja 

klasiciste e tyre. Stili i Mjedës është cilësuar si klasik, metrika tërësisht klasike. 

Edhe te Fishta, përkundër stilit folklorizant të epikës, kemi ndikimin e stilit klasik në 

lirikë. 

Në lirikën e Asdrenit, pikërisht në vëllimin e tretë “Psallme murgu” me të cilin 

përfshihet në periudhën që po studiojmë, shfaqen fuqishëm ndikime të dy shkollave 

Europiane: parnasizmit dhe simbolizmit.  

     Tipare të tilla si: prirja për t‟iu drejtuar një publiku të kultivuar, prirja për të 

theksuar unin, kulti i të bukurës që dëshmohet në punën e tij të kujdesshme për 

aspektin formal (teknika e vargut, rima, ritmi, gjuha), e lidhin poezinë e Asdrenit me 

drejtimin parnasist. 

Ndikime simboliste janë parë edhe në poezinë e Ndre Mjedës. Këto ndikime janë të 

dukshme te një sërë poetësh të periudhës së gjysmës së parë të shek. XX. Përmendim: 

Ernest Koliqi, Lasgush Poradeci, Gaspër Pali, Dhimitër Shuteriqi, etj. 

    Janë këta poetë që qëndrojnë larg motiveve shoqërore, duke i dhënë poezisë shqipe 

një frymë më subjektive. Ky qëndrim në poetikën e këtyre autorëve, i cili i ka fillesat 

që në botimin e Asdrenit “Psallme murgu” e që vjen duke u rritur te Lasgushi e poetë 

të tjerë, përfaqësues të lirikës në vitet ‟20 –‟30, duke u bërë një tipar i poetikës së 

kohës dëshmon për ndikimin e teorisë së “artit për art”. Poezia fillon të shihet e të 

konceptohet si e ndarë prej aspektit social dhe me zhvillim të mëvetësishëm.   

      Ekspresionizmi është një shkollë, tiparet e të cilës janë të dallueshme në poezinë 

e Migjenit. Studiuesit e kanë vendosur poetikën e tij në relacione më një sërë 
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poetikash europiane të kohës: simbolizmin francez e atë italian, futurizmin e 

surealizmin e madje edhe me krepuskolarizmin. 

      Ndërsa simbolizmi dhe ekspresionizmi janë arte tipike moderne, futurizmi dhe 

surrealismi janë tipike avangardiste. Shfaqjet e tyre në poezinë e Migjenit e lidhin 

poetikën e tij me modernizmin apo dhe (ndoshta) me avangardizmin, veçse si përqasje 

ndaj tyre, si prani me disa prej elementeve të tyre që ndërthuren, përshfaqen e krijojnë 

prirje.  

      Te Migjeni prirja moderniste duket në risitë në boshtin formal (modernizmi, 

shkollat që e përfaqësojnë ka në thelb risitë vetëm në formën artistike), ndërsa prirja 

avanguardiste duket në risitë në elementët e pëmbajtjes (avangarda, shkollat që e 

përfaqësojnë i mëshojnë më së shumti risive në përmbajtje, pragmatikë). 

       Ekspresionizmi europian i prirë nga motive të thella humane; Futurizmi italian i 

periudhës së parë i cili vë në qendër të interesit tema të reja, veçanërisht sociale; ai i 

periudhës së dytë të ndikuar prej surrealizmit duke vënë në qendër të poetikës teknikat 

imazhiste, përdorimin e imazhit; futurizmi rus, me përfaqësim kryesor kubofuturistët 

të cilët e bazuan krijimin e konstrukteve poetike mbi logjikën e arteve hapësinore; 

surrealizmi, me gjenezë në simbolizëm, që e sheh krijimtarinë artistike të përligjur 

veçse prej lirisë së plotë si rruga e njohjes së njeriut janë shkolla që me tipare të tyre 

janë të evidentueshme në poezinë e Migjenit.  

     Duke qenë rryma letrare moderniste që kanë lindur në të njëjtin moment, pa një 

kufi të qartë mes tyre, shpesh me pika takimi edhe në përzgjedhjet stilistikore,  është e 

vështirë të përcaktohet niveli i ndikimit të njërës apo tjetrës shkollë në poetikën 

migjeniane. 

Ndikimet e pjesshme, pikëtakimet në aspekte të ndryshme me këto shkolla, të cilat 

janë zhvilluar në mënyra të ndryshme në vendet ku u përhapën, shpesh të 

pakonsoliduara si shkolla të mirëfillta, e me gjenezë të përbashkët, me tipare jo të 

përvijuara qartë, ndërthurja e tyre brenda një vëllimi poetik është tregues i 

pamundësisë së vendosjes së poetikës migjeniane brenda kornizave të një estetike.  

     Me synimin për të sjellë një mënyrë të re të të krijuarit poezi u shfaqën në fundin e 

kësaj periudhe poetët e rinj Dhimitër Shuteriqi, Arshi Pipa, etj. Këto synime ata i 

shprehin në vargje.  

     Shuteriqi e shfaq hapur pëlqimin ndaj simbolizmit francez. Disa prej poezive poeti 

do t‟ia kushtojë përfaqësuesve më të shquar të simbolizmit francez si, Baudelaire, 

Verlen, Rembo, të cilët poeti i njihte dhe i shpallte si udhëheqës shiprtërorë.  

      

      Përgjithësisht tradita studimore ka përvijuar një ndarje të letërsisë dhe brenda saj 

të lirikës shqipe të periudhës së Pavarësisë në dy etapa, apo faza. Faza e parë që nis 

prej fillimit të shek XX deri në vitet ‟30, dhe faza e dytë nga vitet ‟30 deri në mbarim 

të Luftës së Dytë Botërore (1944). 

Por ka edhe mendime të tjera që brenda kësaj periudhe evidentojnë tri breza (Nasho 

Jorgaqi) apo shmangin segmentimin në etapa dhe flasin për rryma e shkolla letrare që 

mbizotërojnë në këtë periudhë (Ernest Koliqi ).  
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      Nisur nga tiparet që dëshmon lirika gjatë këtij segmenti kohor ne mendojmë se 

zhvillimi i saj shënon një shkallëzim në tri breza të cilat bëhen të dallueshëm në sajë 

të prirjeve të përafërta që vërehen në brendinë dhe formacionet stilistike të veprave të 

grupeve të shkrimtarëve përfaqësues. 

 

1- Mes traditës dhe modernitetit: brezi letrar i viteve ’20 (1914-1924)  

I referohemi asaj lirike që ndryshe është cilësuar si pasrilindase, term ky që 

nënkupton një lloj romantizmi novator me përfaqësues Mjedën, Fishtën, Asdrenin 

etj. 

Elemente të simbolimit, parnasizmit shfaqen duke shënuar fillimin e shpërbërjes së 

romantizmit. 

 

2- lirika e viteve ’30 (1925 – 1936): brezi letrar i viteve ’20 – ’30 me përfaqësues 

Lasgush Poradecin, Fan Nolin, Ali Asllanin etj. 

Gjatë këtyre viteve lirika shqipe shënon një qasje të dukshme ndaj këtyre poetikave 

moderne. Tipare e procedime stilistike të simbolizmit, parnasizmit, formalizmit janë 

tashmë të pranishme në krijimtarinë lirike të këtyre viteve. Te poetët e sipërpërmendur 

ato bëhen mbizotëruese.  

 

3- lirika e viteve 1937 – 1944: brezi letrar i viteve ’30 me përfaqësues Migjenin, 

Gaspër Palin, Petro Markon etj. 

Ky është brezi më i spikatur edhe për gjininë e lirikës ku absorvohen përvoja të 

poetikave moderne e avanguardiste Europiane. Ndërthurja e tyre me përvojat 

individuale sjell një poezi të re që i përgjigjet ndryshimeve të shoqërisë shqiptare si 

dhe kërkesave të vetë sistemit letrar shqiptar. 

      

     Një ndarje e tillë (me këta kufij kohorë) nuk shënon kufij të prerë midis brezave, 

por më së tepërmi një ndarje konvencionale për të realizuar një hetim të tipareve e 

veçorive të lirikës që konsolidohen brenda secilit segment kohor duke u shfaqur si 

dominante. 

     Kjo periudhë tejkalon Rilindjen dhe kulturën e Romatizmit, mbart prej tij disa 

tipare duke qenë se autorët e parë, veprat e të cilëve shfaqin ndryshimet që po 

ndodhnin në sistemin letrar, kishin ndërtuar shtyllat e Romantizmit, dhe nga ana tjetër 

sjell në letërsinë shqipe tipare e zhvillime moderne duke u prezantuar si periudhë me 

prirje e prurje interesante në fushën e letrave. 

        Letërsia e gjysmës së parë të shek. XX kthen vëmëndjen nga vetë letërsia si 

strukturë, si ligjërim autonom që i shmanget frymës himnizuese të Rilindjes e 

thellohet në frymën kritike.  

Në dekadat e para të shek. XX në letërsinë shqipe vërehen dy tendenca: njëra që 

synon themelimin e modeleve kombëtare dhe tendenca e dytë që synon krijimin e 

modeleve të reja homologe me modele të letërsisë bashkohore Europiane. 
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  Në letërsinë shqiptare të 1914-1944, në poetikat mbizotëruese dallojmë tipare të 

drejtimeve moderniste e avangardiste Europiane, por shfaqjet e tyre janë shpesh 

individuale dhe të pakonsoliduara. 

     

     Disa karakteristika që shfaqen në lirikën shqipe të gjysmës së parë të shek. 

XX:  

      Krijimi i kultit të individit, egocentrizmi dhe homocentrizmi; kalimi nga modeli 

himnizues në modelin kritik ; shpërbërja e strukturës homogjene dhe shfaqja e 

strukturave heterogjene; ndikim i traditës, më i ndjeshëm në autorët që erdhën nga 

tradita; kompleksiteti i prirjeve letrare; ndikimi i shkollave, rrymave, drejtimeve të 

ndryshme letrare; zgjerim i boshtit tematik ; shndërrim i formës së shprehjes artistike 

etj.        

      

      Poezia lirike e viteve ’20 (1914 – 1924) shërben si urë lidhëse, si fazë kalimtare 

për në brezin e dytë,ku bëhen dominante tiparet e lirikës së gjysmës së parë të shek. 

XX. 

Në lirikë mbeten zërat më të fuqishëm poetët që vinin nga periudha e Rilindjes. Gjergj 

Fishta,  Ndre Mjeda, Asdreni etj., të cilët me formimin e tyre, me një pjesë të madhe 

të krijimtarisë letrare, me modelet që ndjekin i përkasin fundit të letërsisë së Rilindjes, 

janë edhe poetët e frymës së re që po lindte në letërsinë shqipe. 

Mbizotërojnë temat, motivet dhe llojet e lirikës që u lëvruan gjatë rilindjes. 

Shfaqen disa tipare të reja. Poetët fillojnë t‟i shmangen modelit himniziues, e madje të 

kalojnë në modelin kritik duke u fokusuar në aspekte sociale dhe plagë të shoqërisë 

shqiptare të kohës. Fillon të zërë një vend të dukshëm edhe lirika sociale.  

      Një tjetër veçori lidhet me rritjen prirjes për t‟u marrë me vetveten, për të theksuar 

unin që bëhet e dukshme me shtimin e poezive me motive personale, intime.  

Kjo përmasë e re reflekton një zgjerim të aspektit tematik: lëvrohet lirika meditative-

filozofike, lirika e peizazhit, lirika politike. 

Gjuha si mjeti substancial i krijimit poetik përpunohet e fiton vlera të reja estetike. 

Vërehet prirja për zgjerimin e fjalorit poetik, përftimin e vlerave të reja poetike-

estetike, figurshmëri dhe ndjeshmëri e re. Janë këto disa prirje të dukshme në poezinë 

e Asdrenit (Psallme Murgu). Po ashtu për herë të parë në poezinë e këtij autori 

përdoret vargu i lirë.  

Gjergj Fishta një poet me botëkuptim thelbësisht romantik, me një vokacion të 

dëshmuar epik do ta shfaq frymën e tij lirike edhe me disa krijime që e vendosin atë 

në aspektin historik në fillesat e brezit të parë.  

      Mjeda përfshihet në këtë periudhë me poemat “Lissus” dhe “Scodra” të cilat 

dëshmojnë afri ndaj poetikës simboliste me lëvrimin e tingëllimës por edhe në 

figuracionin e përdorur. Por më së shumti në këto dy poema Mjeda qëndron më afër 

klasicizmit. 

Me botimin e këtyre dy poemave Mjeda është, në kuadrin kohor, brenda rrjedhave të 

letërsisë së re, por me përmbajtjen dhe tiparet e tyre ai jo vetëm që nuk qëndron 

brenda aktualitetit letrar të kohës por i largohet dhe modelit të opusit të tij letrar të 
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deriatëhershëm duke dëshmuar  pamundësinë për ti‟u përshtatur kërkesave të reja që 

shtronte letërsia e re shqiptare. 

       Kjo periudhë njeh bashkëekzistencën e modeleve e shkollave të ndryshme letrare. 

Një nga arsyet lidhet edhe me faktin që letërsia shqipe, si një letërsi e vogël dhe e 

vonshme, nuk e kishte njohur klasicizmin si drejtim letrar. Mjeda (dhe poetë të tjerë, 

si p.sh Fishta) si njohës i klasicizmit europian, njohës i autorëve përfaqësues të kësaj 

shkolle, përball realitetit të ri historik dhe letrar, sjell në letërsinë shqipe ndikime të 

kësaj shkolle. 

       Poetika e Mjedës dëshmon disa tipare origjinale që e dallojnë nga Romantizmi i 

rilindjes, por nuk arrin të tejkalojë pozitat romantike. Ajo krijon hapësirat për një 

kapërcim që do të bëhej fillimisht nga Asdreni. 

       Krijimtaria poetike e Asdrenit shënon një nivel të ri në letërsinë shqipe, 

veçanërisht me  në vëllimin “Psallme Murgu”, Bukuresht 1930, botim që e vendos 

Asdrenin në pozitat e një poeti modern, përfaqësues të lirikës shqipe të gjysmës së 

parë të shek. XX. 

Poezitë e këtij vëllimi dëshmojnë ndikime të drejtimeve e poetikave të ndryshme 

Europiane siç është parnasizmi e simbolizmi.  

Shquhet ndër poetët e kohës për hapësirën e gjerë të frymëzimeve. 

Risia tjetër qëndron në interesin për motive mitologjike, jo si një prirje rastësore, por 

në lidhje me thelbin e poezisë së tij që tashmë ka ndryshuar kah: nga poezi romantike 

në poezi novatore, guxojmë ta quajmë poezi moderne për të ndërtuar një vijë ndarëse 

të cilën për herë të parë mendojmë se e realizon poezia e Asdrenit në fazën e fundit të 

krijimtarisë së tij me vëllimin “Psallme murgu”. 

       Lirika gjatë kësaj periudhe, veçanërisht nëdekadat e para, ndikohet nga modelet e 

Rilindjes. Kjo edhe për faktin se përfaqësues kryesor të brezit të parë janë poetë që 

vinin nga rilindja. 

       Nga ana tjetër lirika atdhetare si lloj i lirikës, pavarësisht kushteve historike, zë 

vend brenda kësaj gjinie e si e tillë shfaqet natyrshëm në çdo periudhë të historisë së 

letërsisë. 

Vendin kryesor e zë Asdreni, i cili realizon një thyerje të rëndësishme në boshtin 

tematik, duke u larguar nga tema atdhetare dhe duke iu drejtuar temave e motiveve 

meditative.  

Në këto vite haset edhe tema satirizuese te disa poetë si Çajupi dhe Asdreni. 

Puna e hollë me fjalën dhe vargun, kujdesi për aspektin tingullor, motivet mitologjike, 

shmangia e frymës himnizuese, trishtimi, dhembja dhe pesimizmi janë disa tipare që i 

gjejmë në poetë të brezit të parë, më së shumti te Asdreni.  

     Të tillë elementë e dëshmojnë afrinë e krijimtarisë së këtyre poetëve ndaj shkollës 

parnasiste e asaj simboliste. Ashtu siç kishte ndodhur në letërsitë e vendeve 

Europiane, e më gjerë ku moderniteti vjen e shfaqet nëpërmjet këtyre shkollave që 

edhe pse rrjedhin prej romantizmit shprehin pikërisht krizën e tij, ashtu ndodh edhe në 

letrat shqipe.  
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Brezi i viteve ’20  – ’30 : lirika e viteve 1925 – 1936  

 

Përfaqësohet me autorë të rinj: Lasgush Poradecin, Fan Nolin, Ali Asllanin etj 

 

Shfaqen tipare moderne: filloi të merrte përmasa të panjohura më parë edhe lirika 

intime, egocentrizmi, i shfaqur për së pari në poezinë e Asdrenit do të kthehet në një 

tipar qëndror në këtë brez, si në rastin e poetikës së L. Poradecit. 

 

Ruhet ende një lidhje me poetikën e rilindjes shqiptare. 

      Nëse në vitet1914-1924 tiparet e një letërsie të re sapo fillojnë të shfaqen e 

ndikimi i letërsisë së Rilindjes mbetet dominant, në lirikën e viteve ‟20 – ‟30 (1925-

1936) raportet fillojnë të ndërkëmbehen. Janë tiparet e reja, që hërë vijnë si rezultat i 

zhvillimit të ndonjë tipari në thelb romantik por me të tjera përmasa, e herë të tjera si 

risi të cilat bëhen dominante. 

 

     Tema, motive e forma të reja poetike. Autorët përfaqësues zgjerojnë boshtin 

tematik në krijimet e tyre. Lirika erotike dhe ajo satirike marrin përmasa më të gjera.  

Po ashtu mund të themi se lind lirika peizazhiste në formën e saj më të pastër (lirika 

peizazhiste e L. Poradecit). Motivet filozofike e metafizike zenë një hapësirë më të 

gjerë. Shfaqen motive të strukturuara me forma të reja poetike.  

 

      Veçori gjuhësore e stilistikore.  

Një nga veçoritë kryesore të krijimtarisë poetike gjatë viteve ‟20- ‟30 lidhet me 

kujdesin që tregojnë poetët ndaj gjuhës, përpunimit dhe shfrytëzimit të pasurive të 

gjuhës shqipe në të gjitha nivelet. Ndikimi i simbolizmit dhe parnasizmit te poetët e 

kësaj periudhe dëshmohet pikërisht në këtë drejtim. 

     Shfrytëzimi i fjalës në të gjitha aspektet deri në përbërësit tingullorë, krijimi i 

efekteve muzikale, por edhe kuptimore, zgjerimi i fushës konotative të fjalës duke e 

futur atë në lidhje polisemantike e lidhin këtë fazë të lirikës shqipe me drejtimet e 

sipërpërmendura. Përpunimi gjuhësor, kujdesi ndaj aspektit formal janë elemente që 

krijojnë një stil të ri. 

       Kemi të bëjmë me një poezi evokuese, sugjestionuese, ku gjuha nuk synon më 

komunikimin, deshifrimin e kuptimit nga lexuesi.  

Lasgush Poradeci është përfaqësuesi kryesor i këtij brezi. 

Poezia e Lasgush Poradecit dëshmon më së miri atë çka përjetonte letërsia shqipe e 

kohës: larmishmërinë dhe ndikimin e një sërë shkollash, drejtimesh e prirjesh.          

       Lasgush Poradeci në poezi shfaqet sa romantik apo pasromantik me tematikën e 

tij, aspektin përmbajtësor (lirikat e dashurisë, lirikat e natyrës), me frymën e ngrohtë 

dhe thellësinë e përjetimeve krejt individuale, mbështetjen në frymën popullore apo 

në kultin e tij për gjuhën shqipe, po aq përfaqësues i prirjeve moderne me metafizikën 

dhe veçanërisht me punën e kujdesshme për aspektin formal të poezisë.  

      Një tjetër poet i rëndësishëm i këtij brezi është Fan Noli, i cili e fillon krijimtarinë 

poetike në Rilindje, por bëhet përcaktues në gjysmën e parë të shek. XX, 
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përgjithësisht me frymëzimin e ri dhe tonet e forta të pandjera në lirikën shqipe të 

kohës dhe veçanërisht me lëvrimin e lirikës politike, pothuajse të palëvruar nga poetët 

pararendës dhe nga bashkëkohësit e tij. 

    Është një rast unik, krejtësisht origjinal. Lirika e tij, ngritur mbi motive, figura dhe 

simbole fetare, madje shpesh edhe mbi vargje të tëra të marra nga Bibla, nuk shfaqet 

si poezi me brendi fetare. Këtu Noli i shkoqet traditës por edhe bashkëkohësisë. Edhe 

pse klerik, në poezinë e tij nuk ndihet një angazhim i tillë, siç ndodh pothuajse te të 

gjithë poetët e tjerë klerik.  

     Ali Asllani me krijimtarinë e tij poetike shfaqet si vazhdues i brezit të ardhur nga 

Rilindja dhe përfaqësues i epokës së re. I cilësuar si poeti i dashurisë, ai i jep poezisë 

së dashurisë atë element që i kishte munguar, sensualitetin, që i konkuroi 

sentimentalizmit të tepruar të poezisë së dashurisë në shekullin XIX.  

Erotika e Ali Asllanit shënon një nga faqet më të bukura të lirikës së gjysmës së parë 

të shek. XX e në përgjithësi të gjithë lirikës sonë. Çka e dallon lirikën erotike të Ali 

Asllanit është konkretësia, boshti njerëzor, intimiteti dhe sensualiteti, gadishmëria e 

poetit për ta jetuar dhe gëzuar dashurinë si ndjenjë që nuk njeh moshë. Lirika erotike e 

Ali Asllanit dallon për paraqitjen e vështrimeve të ndryshme mbi figurën femërore 

dhe për vështrimin krejt të natyrshëm, real, konkret të kësaj ndjenje.  

 

     Brezi letrar i viteve ’30: lirika shqipe e viteve 1937 – 1944. 

     Poezia lirike e viteve ‟30 – ‟40 prezantohet si një poezi krejtësisht e re. 

Kjo shkëputje reflektohet në të gjitha aspektet, si në atë përmbajtësor dhe në atë 

formal. 

Poezia bëhet e angazhuar duke trajtuar tema sociale.  

    Nëse në lirikën e viteve ‟20-‟30 erdhi duke u forcuar tipari egocentrist në lirikën e 

disa poetëve përfaqësues, në vitet ‟30-‟40  ky tipar pothuajse humbet e zëvendësohet 

nga homocentrizmi. Si rrjedhim tema sociale zë vendin qendror në këtë brez.  

Ndërthurja dhe bashkëekzistenca e modeleve dhe poetikave të ndryshme thellohet më 

tej.  

Gjuha njeh një trajtim të ri. 

    Fokusimi në problematikën socile refletohet edhe në shprehjen gjuhësore. Në 

aspektin gjuhësor poezia i largohet modelit të krijuar gjatë brezit të dytë. Thjeshtësia, 

evokimi i një fjalori nga ligjërimi bisedor, ndërtime të thjeshta sintaksore etj., janë 

veçori të vargut.   

Shfaqen forma të reja strofash, vargjesh, etj. Lëvrohet vargu i lirë, pak i përdorur më 

parë.  

Figura, jo vetëm në aspektin përmbajtësor, por edhe në atë formal e në funksionet e 

saj filloi të merrte përmasa të reja duke fituar dimensione të panjohura më parë. 

Metafora bëhet figura bazë e gjithë poetikës së këtij brezi poetësh. 

Autorët më të spikatur: Migjeni, Gaspër Pali, Petro Marko. 

       Migjeni shfaqet në letërsinë shqipe në një kohë kur ajo përjetonte zhvillime e 

prurje tejet interesante, kapërthime dhe ndërthurje tiparesh të rrymave e drejtimeve 

letrare Europiane e tradicionale, të afërta e të largëta mes tyre. Shfaqja e tij shënon 
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pikën kulmore në zhvillimet letrare shqipe e njëkohësisht prurjen më origjinale e më 

të dallueshme brenda arealit të poetëve të viteve ‟30.  

      Botimi i vëllimit Vargjet e Lira mund të quhet revolucionar për shkak të frymës, 

tematikës, e mbi të gjitha si refuzim i traditës në të gjitha dimensionet. 

     Vlera kryesore e veprës së Migjenit qëndron në thyerjen, shkëputjen përfundimtare 

të letërsisë shqipe nga ndikimet e modeleve të letërsisë së rilindjes dhe frymës së 

romantizmit shqiptar që kishte mbizotëruar për një shekull. 

     Migjeni e titullon përmbledhjen e tij poetike “Vargjet e lira”, titull domethënës i 

cili e dëshmonë lirinë si procedurë e vetëdijshme letrare si në aspektin formal të 

ndërtimit të vargjeve po ashtu të mendimit edhe në boshtin tematik.  

      Migjeni u shkëput në mënyrë të vetëdijshme nga trajtat formale e tematike të 

poezisë shqipe të kohës.  

Poezia e tij, me tiparet që shfaq, del jashtë kontureve të letërsisë shqiptare e 

inkuadrohet në rrjedhat e letërsisë bashkëkohore europiane.  

Migjeni vë në qëndër të poetikës së tij tema të aktualitetit. Tek ai pothuajse askund 

nuk duket tema patriotike atdhetare. Zotëruese e veprës së Migjenit bëhet tema 

shoqërore e kohës si dhe dhembja personale lidhur me kohën dhe vetveten.       

I veçantë dhe rijismëtar shfaqet Migjeni edhe në lirikën erotike e cila del si shprehje e 

një momenti konkret që i bën këto vargjeve tejet personale. 

    Gaspër Pali dëshmon shmangien nga poezia e traditës dhe nga ajo linjë romantike 

që vazhdonte të kultivohej në Shkodër që në botimin e poezisë së parë “Natë 

shtregullash” (1936).  

   Trishtimi, dhembja, dëshpërimi deri në pesimizëm, mbizotëruese në poetikën e 

Palit, janë vokacionet kryesore në poezinë evropianë të gjysmës së dytë të shek. XIX 

dhe fillimit të shek. XX. Poezia e Gaspër Palit është një poezi meditative që i trajton 

problematikat në raportin individual.  

Ndryshe nga Migjeni ku nevoja për ta shpallur, për ta komunikuar te të tjerët gjendjen 

shpirtërore, dhimbjen poetike shfaqet si një domosdoshmëri, te G. Pali ndodh e 

kundërta.  

     Pali është poeti që ndoshta më shumë se kushdo tjetër përfaqëson avangardën në 

letrat shqipe. Vetëdija për kultivimin e një forme të re të shprehjes poetike, e shfaqur 

te Migjeni, është në të njëjtën linjë edhe te Pali, edhe pse midis dy poetëve nuk 

dëshmohet asnjë kontakt. 

Të dy poetët shfaqen si “Rinovues radikalë të formës”.260 

Kjo formë e re e shprehjes lidhet pikë së pari me vlerat estetike të fjalës në përdorim, 

ku liria organizative që fiton fjala shërben si burim nëntekstesh poetike. 

    Konceptimi i poezisë si një sistem imazhesh shumëfishe reflektohet në pjesën më të 

madhe të poezive të G. Palit. Loja e imazheve si mënyra e organizimit të ligjërimit 

                                                           
260�

 Vjollca Osja, Probleme të avanguardës dhe G. Pali si artist avanguardist, në Fenomeni i 

Vanguardës në letërsinë shqiptare, vep e cit., f, 115.
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poetik të Palit realizohet duke i shtënë në përdorim fjalë të reja, me ngarkesë të lartë 

poetike, përdorimi i fjalëve me vlera të reja konotative, kthimi i fjalëve në simbol. 

      Petro Marko shfaqet me një poezi me frymë revolucionare e cila po shfaqej edhe 

në poetë të tjerë. Që në botimet e para të autorit është e dukshme prirja për të vënë në 

qendër të krijimtarisë problematikën shoqërore. Në vjershat e tij të viteve tridhjetë, 

mbizotëron fryma e protestës, zëri i fuqishëm apelues dhe kërkues. 

       Lirika e Petro Markos është në radhë të parë lirikë politike, poezi revolucionare, 

ideore dhe e drejtëpërdrejtë. Idetë antifashiste, kundërvënia ndaj shtypjes, 

padrejtësive, sistemeve shfrytëzuesve të njeriut, kritika ndaj realitetit janë thekset e 

lirikës së tij. I frymëzuar prej ideve revolucionare dhe problematikës së thellë 

shoqërore të kohës e bën poezinë tribunë të tyre.  

       Kujdesi për formën shënon një ngritje në cilësinë e poezisë së Petro Markos në 

një kohë kur poezia e kohës në thelbin e saj ishte bërë përmbajtësore dhe ideore.  

Ajo shfaq disa tipare të poezisë së kohës. Në aspektin përmbajtësor është poezi 

sociale revolucionare, mbartëse e ideve të kohës. Në aspektin formal shfaq ndikime të 

poetikave moderniste Europiane.  

       Nexhat Hakiu ka si vokacion kryesor lirikës së tij ndjenjën e dashurisë. I 

përngjashëm me poetë bashkëkohës ai do të dijë të përthithë pej tyre e të krijojë një 

profil origjinal. Poeti i këndon dashurisë si ndjenja më e çiltër e më njerëzore. I 

këndon dashurisë së njeriut të thjeshtë, njeriut që jeton në gjirin e natyrës.  

 

    Organizimi strukturor i teksit fillon të marrë një rëndësi më të madhe që në 

autorët e brezit të parë. Asdrenin i kushtoi rëndësi strukturimit të poezive të tij në 

cikle sipas parimeve të caktuara. Strukturimi i tekstit jo vetëm në nivele 

makrotekstuale por edhe në ato mikrotekstuale është një element që përforcohet e 

kthehet tipar në lirikën e gjysmës së parë të shek. XX, veçanërisht në brezin e dytë e 

të tretë. 

Mjafton të përmendim vëllimet poetike të Lasgush Poradecit dhe Migjenit.  

Shumë nga ndryshimet thelbësore që njohu poezia e gjysmës së parë të shek. XX 

lidhen me evoluimin e mjeteve shprehëse dhe si rrjedhim me gjuhën, si mjeti kryesor 

i ndërtimit të tyre. Gjuha si elementi kryesor në letërsi, vihet në qendër të vëmendjes 

së poetëve.  

    Duke e kuptuar thelbin e poezisë si arti i fjalës, poetët e latojnë fjalën shqipe si 

kurrë më parë. Kujdes tregohet jo vetëm për vargun si njësi e plotë e poezisë, por për 

të gjithë elementët përbërës formal: vargu, sintagma, togfjalëshi, fjala, rrokja, tingulli 

si njësi ndërvepruese që mbartin mundësi të pafundëta shprehësie. Ndryshimi dhe 

pasurimi i fjalorit poetik është një dukuri që vërehet në lirikën e gjysmës së parë të 

shek. XX.  

      

     Figuacioni si shenjues i modernitetit. Poezia lirike shqipe e gjysmës së parë të 

shek. XX reflekton ndikime të disa shkollave e drejtimeve letrare Europiane. Dukuritë 

dhe prirjet moderne lidhen me të dy aspektet, me brendinë dhe formën të cilat nuk 

mund të shihen si të shkëputura nga njëra-tjetra.  
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    Figuracioni kthehet në tregues dhe shenjues i modernitetit të një periudhe të 

caktuar.  

     Kujdesi për formën, muzikaliteti dhe prirja simboliste janë ndikime të simbolizmit 

dhe parnasizmit. Figurat tingullore dhe simbolet nuk janë të rastësishme në poetikën e 

Asdrenit, Fan Nolit e të Lasgush Poradecit. Janë këto shenja të risive në poezinë 

shqipe që po kalonte traditën romantike.          

    Kujdesi për gjuhën, vargun, rimën, ritmin spikat që tek Asdreni.       

Asdreni shënon fillesat e përpunimit gjuhësor në nivel të ri estetik. Vetëdijësimi për 

krijimin letrar si ligjërim autonom reflektohet pikë së pari në këndvështrimin e ri ndaj 

gjuhës si mjet i sendërtimit të këtij ligjërimi. Tashmë poetët e kthejnë vëmendjen tek 

gjuha dhe mundësitë e saj shprehëse, vlerat artistike-estetike që përfohen nëpërmjet 

shfrytëzimit të gjuhës në të gjitha nivelet. Lëvrimi që i bëjnë gjuhës shqipe poetët e 

kësaj periudhe dëshmon pasurinë e saj shprehëse. 

      Ky kujdes për efektet tingullore të vargut, ritmin dhe muzikalitetin është rezultat i 

kërkimeve për të arritur bukurinë e shprehjes artistike. Këto prirje të poezisë së 

Asdrenit reflektojnë njohjen e simbolizmit rumun dhe për më tepër të atij francez, që 

është më i dukshëm në vëllimin Psallme Murgu.  

    Prirja simboliste e poezisë së Asdrenit, që bëhet më e dukshme në vëllimin 

“Psallme murgu” me të cilin hyn në poezinë moderne shqipe si nismëtar i saj, përpos 

kujdesit për aspektin tingullor, reflektohet edhe në përdorimin e figurës së simbolit 

(edhe pse në thelb simbolizmi nuk nënkupton përdorimin e simbolit), përdorur shpesh 

në këtë vëllimin. Përmendim poezitë: 

     Ajo që kishte filluar me Asdrenin, përkujdesja për aspektin tingullor, muzikalitetin 

e vargut kthehet te Noli në parim kryesor, parim drejtues i krijimit poetik.  

Asonanca, aliteracioni, asidenti, polisidenti, anafora, rima në fund të vargjeve por 

edhe rima e brendshme ndërthurur me lloje të ndryshme vargjesh i japin vargut të tij 

ritëm, muzikalitet e dinamizëm të veçantë. Tek Noli janë të shumtë vargjet  ku 

dominojnë zanoret. 

     Noli është një rast unik në poezinë shqipe pikërisht për veçoritë që paraqet vargu i 

tij. Ndikimi i simbolizmit është vendimtar në këtë aspekt. Por gjithashtu nuk duhet të 

harrojmë se lidhja me muzikën ka qenë e hershme në formimin dhe edukimin e Nolit. 

      Figura e simbolit gjen përdorim të veçantë në poetikën e Nolit. Shfrytëzon 

simblole të njohura në poezinë botërore si edhe simbole biblike nëpërmjet të cilave 

realizon kapërcimin nga shqetësimet personale në përgjithësime artistike.    

      Ato prirje gjuhësore-figurative që evidentohen në poezinë e Asdrenit do të jenë më 

të qarta e me trajta më të plota te një tjetër poet, Lasgush Poradeci, ku ashtu si te 

Asdreni ndikimi më i madh do të jetë nga simbolizmi francez dhe rumun. 

      Lasgush Poradeci është parë në afri me disa drejtime e shkolla pasromantike 

Europiane që si tipar të përbashkët kanë vëmendjen e veçantë për formën dhe rolin e 

të gjitha elementeve në realizimin e asaj që ai e quante forma e përsosur artistike, të 

cilën e pati ideal krijues. Në këtë aspekt figura, si çelësi i transformimit të joletrares 

në letrare, i shërben poetit për ta arritur idealin.  
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Për Lasgush Poradecin nocioni formë e përsosur artistike nuk lidhet vetëm me 

aspektin formal të poezisë, por me tri elementet që, sipas tij janë të domosdoshëm në 

krijimin e një poezie: përmbajtja, forma dhe stili i ri. 

Të tri këto elemente mund të sendërtohen në radhë të parë nëpërmjet figurës 

     Nën ndikimin e simbolizmit, parnasizmit, dekadentizmit Lasgushi krijon formën e 

përsosur. Ndjeshmëria, emocionaliteti i lartë poetik, përdorimi i përftesave të sferës 

emocionale (pasthirrma, apostrofa), fjalori i pasur, polisemantizmi e polivalenca 

gjuhësore, maksimalizimi i thënies në kontekste variacionale, sintagma poetike, 

muzikaliteti e funksionalizimi i elementeve formalë prej të cilëve përfton vlera 

poetike janë një arsenal që ndërthuren e shfrytëzohen mjeshtërisht prej poetit duke 

krijuar një sistem. 

      Kujdesi për muzikalitetin është ndikim i simbolizmit dhe parnasizmit, drejtime që 

kanë lënë vulën e tyre në poetikën lasgushiane. 

Ashtu si simbolistët e brezit të parë ai e çliron vargun, poezinë në vetvete nga 

përmbajtja e zakonshme. Vargu dhe strofa pushojnë së shërbyeri përmbajtjes, siç 

kishte qenë deri më parë dhe tani e çliron vargun nga strukturat e tij pamore për të 

nxjerrë në pah strukturat tingullore e gojore. 

     Ky është i ashtuquajturi imazh i pastër sonor që është tipar i dekadentizmit. Ky 

imazh nuk qëndron vetëm në lojën tingullore të fjalëve, por edhe në tërësinë e 

elementëve që përbëjnë planin e shprehjes (formën), si përdorimi i fjalës sipas një 

kodi gjuhësor, kolektiv a vetjak; kuptimin jo si element i referencës, por si shënues i 

lidhjes kuptimore që është në qendër të figurës poetike etj.  

      Lasgushi dallon për punën e hollë me gjuhën, ku fjala e thjeshtë rimerr forcën e 

saj dhe çlirohet nga karakteri i rëndomtë, duke bërë pjesë në kontekste me ide të 

përzgjedhura. Në këtë pikë, teknikisht Lasgushi ofron me punën e simbolistëve me 

gjuhën. 

      Poetët shpesh afrohen krejt spontanisht drejt simboleve ndërsa më rrallë simbolet 

krijohen nga poetët dhe mbeten si të tillë në sajë të tyre. Ajo që na shtyn ta cilësojmë 

Lasgushin poet simbolist është fakti se elementet simboliste që përdor janë të 

harmonizuara brenda sistemit të tij poetiko-filozofik, dhe këto elemente marrin 

statusin e simbolit prej përzgjedhjes së tyre në mënyrë të vetëdijshme nga ana e poetit. 

      Me poezinë e Asdrenit, Nolit, Poradecit në gjysmën e parë të shek. XX ndërtohet 

një linjë e re në lirikën shqipe që dëshmon modernitetin e letrave shqipe, një 

modernitet që hetohet në dy aspekte: nga njëra anë shkëputja prej poetikave 

tradicionale dhe nga ana tjetër lidhja me poetikat moderne Europiane. Lidhja me 

poetika të tilla si simbolizmi e parnasizmi, shfaqet n.p.m disa tipareve pa u 

konsoliduar në shkolla e drejtime të mirëfillta letrare. Këtë e reflekton dhe figuracioni 

që bëhet shenjues i këtyre prirjeve.   

     Migjeni shfaqet si një poet që e ndërpret linjën e krijuar nga Asdreni e të çuar më 

tej nga Noli e Poradeci dhe sjell në lirikën shqipe një frymë të re, një mënyrë të re të 

të bërit poezi.  

Përmbysja në planin përmbajtësor shoqërohet me përmbysje në planin formal. Vetë 

përdorimi i veçantë i gjuhës nga Migjeni, çlirimi i shprehjes nga çdo shtrëngim dhe 
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pengesë e gjuhës artistike tradicionale (shembja e sintaksës, organizim i ri ritmik, 

liria e fjalëve dhe e shenjave të pikësimit etj.), jo vetëm në poezi, dëshmon organizim 

të vetëdijshëm të një sistemi të ri letrar. 

Përmbysja e mitit “të fjalës” te Migjeni arrihet nëpërmjet përdorimit që i bën gjuhës, 

rrjedhimisht ndërtimit dhe funksionit të figurës.  

     Migjeni dëshmon një qëndrim të ri ndaj gjuhës. Leksiku i poezisë së Migjenit është 

leksiku i jetës së përditshme.  

Ai e synon përputhjen, harmonizimin mes formës dhe përmbajtjes, ndaj edhe 

përzgjedhja dhe përdorimi i fjalorit të zakonshëm shkon në të njëjtën vijë me 

vendosjen në qendër të krijimtarisë së tij të problematikave të jetës së përditshme 

(motivet humane, mjerimi, prostitucioni janë tipare të ekspresionizmit).  

Figura, si prani dhe si mungesë, në lirikën e Migjenit kthehet në shenjë. Vargu i tij nuk 

shquhet për pasurinë figurative. Figura në poetikën e tij del e ndryshme si në aspektin 

e ndërtimit, edhe në atë të funksionalizimit të saj.   

      Si ndërtim figura në vargun migjenian realizohet shpesh nga lidhja gjuhësore e 

fjalëve të thjeshta, madje edhe të rëndomta, jopoetike, të vrazhda, pa ngjyresa 

kuptimore emocionale, nga evokimi i drejtëpërdrejtë i fjalës me kuptimin themelor të 

saj.  

Kjo lidhet me funksionalizimin që i bën poeti figurës. Figura është konsideruar si 

zbukurim, si e tillë ajo më tepër përdoret për ta fshehur, zbukuruar realitetin. Kjo nuk 

ndodh te Migjeni.  

Ndaj dhe përgjithësisht figuracioni i tij del në përdorim si përshfaqëse e realitetit 

jetësor duke krijuar realitetin letrar.  

Ky është një parim i ndërtimit të figurës nga poeti, veçanërisht i spikatshëm në rastin 

e metaforës. 

    Nëse si tipar dallues i poetikës migjeniane është evidentuar mbështetja në ritmin e 

të folurit emocional sipas stilit të gjuhës bisedore, ajo që e ngre vargun migjenian në 

nivelin artistik është ndërtimi i metaforave të forta, apo gërshetimi i figurimit 

metaforik me atë metonimik. 

Ndërtimi i metaforës, por edhe i figurave të tjera, nga lidhja mes fjalëve të thejshta, 

shpesh të vrazhda, jopoetike, pa ngjyresë emocionale, duke paraqitur imazhe të forta 

është tregues i zgjedhjeve stilistikore të afërta me futurizmin apo ekspresionizmin.  

      Thjeshtësia në dukje e shprehjes, përzgjedhja e detajit, shmangia e sintaksës, 

vargu i lirë, shmangia e rimave etj.,  janë tipare të poezisë së tij që lidhen me parimin 

estetik të ekspresionizmit: çlirimin e shprehjen nga çdo shtrëngim dhe pengesë e 

gjuhës artistike tradicionale dhe, në përgjithësi, nga çdo konvencion i traditës letrare. 

      Këto elemente janë dëshmi e disa prirjeve moderniste e avangardiste, shfaqur 

vetëm si zhvillime stilistike që prekën lirikën tonë gjatë gjysmës së parë të shek. XX, 

por që nuk arritën të konsolidoheshin si drejtime të qarta.  

     Tiparet moderne që shfaq lirika e gjysmës së parë të shek. XX nuk arritën të 

formësoheshin në dukuri, të krijonin drejtime, rryma apo shkolla letrare poetike të 

qëndrueshme. 
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Ato duhen parë në kuadrin e ndikimeve, prirjeve e prurjeve risuese, moderne, në 

poezinë shqipe.  

      Ne besojmë se lirika shqipe e zhvilluar në gjysmën e parë të shek. XX dëshmohet 

si një zhanër me prirje të theksuara të modernitetit, por që nuk i kalojnë caqet e 

prirjeve. Po ashtu duam të nënvizojmë që drejtimet avangardiste nuk gjetën terren në 

lirikën e kësaj kohe. Edhe ato elemente të cilat mund të vërehen tek ndonjë poet i 

kohës, ne i gjykojmë si prani të veçuara, individuale, sporadike dhe me karakter të 

përzier, si në fakt shfaqet e gjithë panorama e kësaj periudhe.  
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Abstrakt  
 

     Interesi në këtë punim me karakter historiko-krahasimtar është poezia lirike shqipe e lëvruar në 

gjysmën e parë të shek. XX, autorët dhe veprat përfaqësuese, prirjet risuese, studimet dhe interpretimet 

deri në ditët e sotme, qëndrimet kundrejt zhvillimit të kësaj gjinie, dukurive letrare, cilësimeve si 

moderne dhe avanguardiste. 

Synimi ynë kryesor është vëzhgimi në procesin letrar të gjysmës së parë të shek. XX, në veçanti 

zhvillimi i lirikës,e cila mbetet jo vetëm gjinia mbizotëruese e periudhës, por shënon një afrim të 

dukshëm ndaj poetikave moderne europiane.  

     Ky modernitet realizohet shkallë-shkallë, ndaj ne e kemi parë këtë periudhë të segmentuar në tri 

breza letrarë. Më shumë se sa për kufij kohorë e faza të dallueshme qartësisht do të flasim për prirje 

dhe individualitete që përfaqësojnë këto prirje. 

      Atë që tradicionalisht është cilësuar si faza e parë, mbizotëruar prej një raporti të lëkundshëm 

ndërmjet frymës romantike si model me trysni ende të ndjeshme dhe prirjeve risuese që nxisin një 

modulim të ri të sistemit, ne do ta shohim si një segment kohor që shkon deri në mesin e viteve ‟20 

(brezi i parë:1914-1924, përfaqësuar nga Asdreni). 

    Në gjysmën e dytë të viteve ‟20 shfaqjet risuese fillojnë të bëhen të dukshme. Prej mesit të viteve ‟20 

deri në fundin e kësaj periudhe (mesi i viteve ‟40) moderniteti shfaqet në mënyrë të përshkallëzuar:  

nga Romantizmi drejt Realizmit nëpërmjet poetikave që rrodhën nga romantizmi (nga Romantizmi 

europian – simbolizmi, parnasizmi, formalizmi etj.), ku në momente të caktuara një poetikë bëhet 

mbizotëruese. (brezi i II: 1925-1936, përfaqësuar nga Lasgush Poradeci, dhe brezi i III: 1937-1944, 

përfaqësuar nga Migjeni). 

Prirjet moderniste e avanguardiste shfaqen vetëm si zhvillime stilistike që prekën lirikën tonë gjatë 

gjysmës së parë të shek. XX, por nuk arritën të konsolidoheshin si drejtime të qarta. Tiparet moderne 

që shfaq lirika e gjysmës së parë të shek. XX shfaqen vetëm si zhvillime stilistike dhe nuk arritën të 

formësoheshin në dukuri, të krijonin drejtime, rryma apo shkolla letrare poetike të qëndrueshme.  

 

   Abstract 

    The interes in this work with comperative-historical character  is Albanian lyric poetry delivered in 

the first half of the XX century, authors and representative works, innovation trends, studies and 

interpretations to our days, attitudes towards the development of this genre, literary phenomena setting 

like the modern and vanguard. Oun main goal is the observation in the literary process of the first half 

of the XX century, in particular the development of poetry, which was not only prevalent gender, but 

marks a visible poetic approach to modern European. This modernity is realised in ladders, so we have 

seen this period segmented into three generations of literary. More than for time limits of clearly 

distinct stages will talk about trends and individualities that represent these trends. What is traditionally 
described sa the first prase, overshadowed by a report of shaky between romantic spirit still patterned 

with pressure sensitive and innovation trends that promote a new modulation system. We will see like a 

segmented period that go to the half of years ‟20 (first generation 1914-1924 represented by Asdreni). 

In the second half of years ‟20 the innovation performances begin to become visible. Since mid ‟20 to 

the end of the generation (mid ‟40) the modernity displayed step by step; from Romanticism to Realism 

through poetry which coursed from the romanticism (from European romanticism – symbolism, 

parnasism, formalism, etj.) where at certain moments poetic becomes dominant, ( II generation 1925-

1936, represented by Lasgush Poradeci and III generation 1937-1944 represented by Migjeni.) Modern 

innovation and vanguard displayed only like stylistic developments that affect our lyrics during the first 

half of XX century, but failed to consolidate as clear directions. Modern features that displays lyrics in 

the first half of XX century displayed only like stylistic development and filed to shaping up in the 

phenomenon, to create direction, currents, or poetic literary sustainable schools. 

Fusha e studimit: Letërsia e gjysmës së parë të shek. XX (1914-1944),  

Fjalë çelësa: lirika shqipe, qasje, risi, prirje, individualitete, periudhë, brez, romantizmi shqiptar, lirika 

moderne, drejtime letrare moderne, avanguardë, poetikë, parnasizëm, strukturalizëm, simbolizmi, 

surrealizmi, futurizëm, lidhje strukturore, shenjë, egocentrizëm, homocentrizëm , raporte ndërtekstuale, 

figurë, etj. 


