
 

Edgar Alen Poe  (1809-1849) 

 

Pararendësi i letërsisë moderne. 

Njihet si poet, prozator, kritik, tregimtar, eseist, gazetar 

Megjithëse pati një jetë të shkurtër dhe me plot sfida, Poe arriti të krijojë art origjinal 

dhe të hapë shtigje të reja për letërsinë.  

Emri i simbolistit amerikan, Edgar Alen Poe qëndron në zanafillë të letërsisë 

moderne. Ky simbolist vlerësohet si nismëtar i një fryme dhe stili të ri letrar. 



Jetonte në ankth të vazhdueshëm, gjendje e cila reflektohet në veprat e tij. U 

vlerësua si njeri i vuajtjes me një imagjinatë komplekse. 

Poe vlerësohet si ikonë e anës së errët dhe misterit. 

Duke pas për bazë rolin e tij të madh dhe ndikimin e tij te letërsia modern dhe 

autorët pasues, në SHBA- jepet çmimi më i rëndësishëm i narratives –Edgar Alen 

Poe Award. 

Më 1826, pas kthimit nga Londra, regjistrohet në Universitetin e Virgjinias, por pas 

një kohe braktis studimet, bëhet pre e vesit të lojërave të fatit. 

Kur babai birësues refuzoi t’ia paguaj borxhet e shumta, Poe braktis shtëpinë. 

Në moshën 27 vjeçare, Poe martohet me kushërirën e tij, Virgjina Clem, që ishte 14 

–vjeçare...  

Botimet e tij i nisi më 1829, kurse suksesi nisi më 1832. 

Në këtë periudhë botoi poezi, tregime e artikuj të shumtë, kohë kur edhe punoi si 

redaktor i disa gazetave. 

Në vitin 1846 nga tuberkulozi i vdes gruaja dhe kjo vdekje i çon poetin në shkatërrim 

dhe izolim total. Si ngushëllim ai u dha pas alkoolit. Ai shkruante “vetëm prej 

dëshirës për t’iu nënshtruar torturës së kujtimeve kam vënë në rrezik jetën time dhe 

jo për dëshirën a kënaqësi “. 

Më 3 tetor 1849 Poe u gjet në gjendje të keqe në rrugët e Baltimorit, u dërgua në 

spital ku vdiq më 7 tetor 1849, por shkaku i vdekjes së tij edhe sot nuk dihet. 7 

Vepra e Poes u vlerësua nga Bodleri, Dostojevskli, Borgesi e shumë shkrimtarë 

botërorë . Paraprijësit e modernizmit, Bodëler, Malarame dhe Aplonier e 

konsideronin e Poen si një lloje gjeniu i nëmur, duke pas parasysh jetën dhe veprën 

tij. . 

Shkroi poezi e veçmas proza të shkurtra që i përfshiu te “Tregimet e misterit”. 

Me konceptet e tij mbi botën dhe këndvështrimin krejt të veçantë për jetën në tërësi, 

autori i “Korbit”, u bë frymëzues i simbolistëve francezë.  

 

Veprat e Poe  

Më 1845 “Korbi”- poemë e cila edhe e bëri të njohur dhe i dha famë fillimisht në tërë 

Amerikën 

Anabel Lee – poemë, “Eldorado”- poemë, “Eureka”, me temë universin dhe enigmën 

e jetës e të vdekjes. 



“Timur Lungu dhe vjersha tjera”  vëllimth poetik që autori e botoi kur ishte i ri por pa 

emër dhe pas sukses. 

 “Tregimet e misterit”, “Aventurat  e Artur Gordon Pim-it”- roman i vetëm  

Tregimet- “Macja e zezë”, “Portreti oval” ( tregime horror), “Eleonora”, “Morella”, 

“Këmbanat”, “Qyteti në det” etj.  

Më 1846 “Filozofia e krijimit letrar”, (1846) me të cilën ndikoi në mendimin kritik të 

kohës, ku trajton çështje teorike që lidhen me zhvillimin e gjinive të parapëlqyera prej 

tj, poezisë dhe prozës së shkurtër.  

“Rika në balon”- tregim fantastik 

Triptiku “ Vrasjet në rrugën Morg”, “Misteri i çështjes Mari Rozhe” dhe “Letra e 

qorollepsur” 

“Rrëfenja të Groteskut dhe të Arabeskut”,-tregime e novela (1839) 

Poe shkroi shumë tregime të cilat i dhanë pavdekësinë.  

Tregimet dhe novelat Poe i botoi rregullisht në revistat me të cilat bashkëpunonte. 

Poe është vlerësua si shkrimtar i  tmerrit – dhe cilësohet si përfaqësuesi më tipik i 

tregimit të shkurtër. U vlerësua shkrimtar dhe teoricien i madh i cili ndikoi tek të gjithë 

shkrimtarët dhe teoricientët pas tij.  

U quajt tregimtar i temave tabu, dezertor i romantizmit dhe nismëtar i modernizmit. 

Emri i Edgar A. Posë lidhet pazgjidhshmërisht me zhvillimin e prozës së shkurtër, 

duke zgjeruar majat tipologjinë e tregimit dhe novelës. 

Tash e sa kohë, Poe njihet si krijues i tregimit me dedektivë, si pararendës i tregimit 

fantastiko-shkencor si dhe mjeshtër I prozës horror.                                                                                                                          

 

 

 

Annabel Lee  

Ka shumë e shumë vjet 

Në një vend afër në det, 

Ish një vajzë që mundni ta njihni tani 

Nën emrin Annabel Li; 

Dhe kjo vajzë më donte edhe tjetër s’kërkonte 

Veç ta deshja sikundër më desh. 



Isha i vogël dhe ish e vogël në vjet 

N’ atë vend afër në det; 

Po duheshim më tepër se me dashuri 

Unë dhe im Annabel Li; 

Me një dashuri që edhe Engjëjt lart në lavdi 

Që të dyve na kishin zili. 

Andaj, tani e shumë vjet, 

Tek ky vend afër në det, 

Fryri veriu nga ret’ e ma ngriu 

Të bukuren Annabel Li; 

Edhe motrat e saj engjëllushe 

Ma rrëmbyen, ma mbyllën në varr se e desha, 

Dhe kështu më la shëndet 

Nga ky vend afër në det. 

Engjëjt që s’kishin sa në dashuri 

Që të dyve na mbanin mëri. 

Po prandaj, siç e dini vërtet, 

Tek ky vend afër në det 

Fryri veriu një nat’ e ma ngriu 

E ma vrau tim Annabel Li. 

Dashuria që kishim ish m’e forte se çdo dashuri, 

S’e ka pasur as plak as i ri, 

As i marr’ as i urtë njeri 

Dhe as Engjëjt e qiellit në erë, 

As demonët përposh në skëterrë; 

Shpirtin tim s’mund ta shqitin nga shpirti 

I së bukures Annabel Li. 

Se tek hëna që ndrit, syri im enderrit 

Për të bukuren Annabel Li; 

Dhe çdo yll që shkëlqen syt’ e ëmbël rrëfen 

Te se bukures Annabel Li; 

Nat’ e dite e shoh, edhe zemrën ma ngroh, 

Shoq’ e dashura ime, e mjera jetime, 

Përmbi varrin ku deti buçet, 

I rri pranë mi varrin në det. 

 

 

 

 


