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Dritëro Agolli është shkrimtari më i dalluar i realizmit socialist dhe njëri nga 

shkrimtarët më popullor të letërsisë shqipe. Ai i takon brezit treshes së shkrimtarëve 

bashkë me Kadarenë dhe Arapin që nxori letërsinë shqipe në Shqipëri nga 

entuziazmi dhe himnizimi. 

U lind në Menkuas të Devollit, shkollimin e bëri në Gjirokastër dhe Tiranë, pastaj 

specializoi për letërsi në Shën Petersburg.  

Ishte gazetar dhe redaktori i gazetës “Zëri i popullit”, deputet në disa legjislatura si 

dhe kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë. 

Agolli shkroi poezi, skenarë filmash, tregime, romane dhe drama. 

Librin e parë poetik “Në rrugë dola” e botoi në vitin 1958, pastaj “Hapat e mia në 

asfalt”, “Shtigje malesh dhe trotuare”, “Devol- Devoll”, Nënë Shqipëri”, “Udhëtoj i 

menduar”, “Pelegrin i vonuar”, “Fjala gdhend gurin”, “Lypësi i kohës”, “Fletorkat e 

mesnatës”, etj.  Vepra e fundit poetike të cilën autori e botoi në 85-vjetorin e tij të 

lindjes është ajo me titull “Më prit edhe pak”, të cilën siç deklaron ai, ia kushton të 

dashurës së tij Sadijes, të cilën e pati bashkudhëtare të jetës për më shumë se 

gjysmë shekulli.  

Romanet më të njohura të Agollit janë : “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, “Njeriu 

me top”, “Komisari Memo”, “Trëndafili në gotë”, “Arka e djallit” etj.  

Disa prej veprave më të rëndësishme të tij janë përkthyer në Perëndim e në Lindje 

Më poshtë po i listojmë  veprat e Agollit.  

“Hapat e mia në asphalt”- 1961 

“Zhurma e erërave të dikurshme” - 1964 

“Shtigje malesh dhe trotuare”- 1965 

“Mesditë” - 1968 

“Komisari Memo” - roman, 1969 

“Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” - roman 1973 

“Nënë Shqipëri” - 1974 

“Njeriu me top”- 1975 

“Fjala gdhend gurin”- 1977 

“Trëndafili në gotë” - roman, 1980 



“Fytyra e dytë” - dramë 

“Mosha e bardhë” - dramë 

“Udhëtoj i menduar” - 1985 

“Njeriu i mire” - tregime 

“Kalorësi lakuriq” - roman – (1996) 

“Arka e djallit” - roman – (1997) 

“I përndjekuri i dashurisë” - poezi – (2013) 

“ Prit edhe pak” poezi – (2016) 

“Kalorësi lakuriq” (2016) 

“E bukura, lozonjarja, tokësorja, gruaja” (2017) postum 

“Aforizma” (2017) postum 

 

 

Për më shumë -  

http://www.letersia.fajtori.com/Letersi/Moderne/Dritero_Agolli/index.php 

https://bukinist.al/sq/239_dritero-agolli 
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