
Mesimi 4_Llojet e strofes, vargut dhe rimes 

 

Per ta realizuar kete njesi mesimore shih shpjegimet e meposhtme. 

Ekziston nje teori mbi rregullat e ndertimit te vargut dhe te strofes me te cilen merret metrika. 

Strofa eshte tufe prej vargjesh, te lidhura nga ana kuptimore dhe shpesh me rime ndermjet tyre, nga 

te cilat perbehet nje vjershe a nje poeme. 

Ka lloje te ndryshme strofsh, po kesaj radhe po i permendim disa prej tyre; 

Strofa dyshe eshte strofa e ndertuar nga dy vargje dhe quhet distik; 

Strofa treshe eshte strofe e ndertuar nga tri vargje dhe quhet tercina; 

Strofa katershe eshte strofe e ndertuar nga kater vargje dhe quhet katrena; 

Strofa dhjeteshe eshte strofe e ndertuar nga dhjete vargje dhe quhet decima. 

Kemi mesuar me heret strofen safike, ndersa oreve te ardhshme do te mesojme edhe lloje te tjera te 

strofave. Kur poezia nuk eshte e ndare ne strofa eshte poezi jostrofike qe quhet monokolone. 

Vargjet gjithashtu jane te ndryshme varesisht nga numri i rrokjeve qe kane, p.sh. Vargu me 8 rrokje 

quhet teterrokesh, vargu me 10 rrokje dhjeterrokesh e keshtu me radhe. 

Kemi vargjet popullore, te huazuara dhe te krijuara. 

Vargjet popullore jane vargjet me numer çift te rrokjeve,p.sh. teterrokeshi; 

Vargjet e huazuara jane vargjet me numer tek te rrokjeve, p.sh. shtaterrokeshi; 

Vargjet e krijuara jane vargje te krijuara nga bashkimi i dy vargjeve p.sh. gjashtembedhjeterrokeshi 

ose teterrokeshi i dyzuar i formuar nga dy vargje teterrokeshe. 

Gjithashtu sipas ndertimit kemi vargjet e matura, vargjet e bardha, vargjet e lira dhe vargjet e thyera. 

Vargjet e matura jane vargje qe kane numer te barabarte te rrokjeve dhe kane rime; 

Vargjet e bardha jane vargjet e matura, por qe nuk kane rime; 

Vargjet e lira jane vargje qe nuk kane numer te barabarte e rrokjeve; 

Vargjet e thyera jane vargje kur autori e then vargun per te kaluar ne varg te ri nderkohe qe jane te 

lidhur kuptimisht, me qellim per te theksuar apo veçuar diçka. 

Rima eshte pershtatja rrokjeve te fundit ne vargje. Varesisht nga pershtatja e vargjeve kemi edhe llojet 

e rimes. 

Pershtatja e rrokjeve te fundit ne dy a me shume vargje quhet rime e perputhur (AAAA); 

Pershtatja e rrokjeve ne fund te vargut te pare dhe te trete dhe vargut te dyte dhe te katert quhet rime 

e alternuar (ABAB); 

Pershtatja e rrokjeve ne fund te vargut te pare dhe te katert dhe vargut te dyte dhe te trete quhet rime 

e kryqezuar (ABBA). 

 

I kthehemi detyres se ores se kaluar. 

Dy poezite e lexuara kane rime sipas skemes ABABABCC, pra strofa perbehet nga tete vargje 

njembedhjeterrokeshe qe eshte nje forme tradicionale poetike qe quhet stance. 

Nese e shikojme me kujdes poezine e pare, pra Sibilica Delfica shohim qe eshte e ndare ne distike. 

Mos harro: 

Poezia e krijimit “Krijimi i rruzullimit” eshte poezi me vlera antologjike e cila eshte e para poezi 

mendimtare-filozofike ne letersine shqiptare. 

Vlerat poetike te kengeve te Sibilave, profeteshave romake e pagane, dalin me pas, kur pershkruhen 

mjediset, gjendjet shpirterore. 



Shqiperimin e tekstit dhe te figures poetike Bogdani e ben duke i emeruar kengetaret mitike, Sibilat 

me emra vendesh te njohura shqiptare, si: Hasjanja, Prizrenjanja, Shkodranja, Shkupjanja, Lezhjanja, 

Zadrimorja e Kosovarja. 

 

Reflektim: 

Vazhdo plotesimin e skedes se dyte nga njesia e kaluar. 

Dallo llojin e strofes, vargut dhe rimes ne poezite e dhena ne foto. 

 


