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Poe besonte se kuptimi në letërsi duhet të jetë nën sipërfaqe. Shkrimet me 

kuptime të dukshme, shkruante ai, pushojnë së qeni art. Poe besonte se shkrimi i 

mirë duhet të jetë i shkurtër dhe të përqendrohet në një efekt të veçantë. Ai besonte 

se shkrimtari duhet të llogarisë me kujdes çdo ndjenje dhe ide. Ai thekson se këtë 

mënyrë rigoroze, ndoqa kur shkrova poemën “Korbi”. 

 

-“Korbi”  është vepra më e rëndësishme e cila e bëri të njohur autorin. Si lloj letrar, 

është poemë lirike e ndërtuar me strofa dhjetëshe dhe një varg i njëmbëdhjetë i cili 

vjen si refren “Kurrë më – never more”. 



Subjekti i poemës paraqet heroin në kasollen e tij e tij në një natë dimri të acartë në 

gjendje shpirtërore shumë të rënduar sepse ndjehet i vetmuar nga miqtë dhe 

veçanërisht nga e dashura Lenora e cila e ka vdekur.  

Në këtë situatë, në dhomën e tij hyn një korb (simbol i të keqes) dhe pastaj kemi një 

dialog të çuditshëm mes subjektit lirik dhe korbit ku ky i pari (subjekti lirik) rrëfen 

gjendjen e tij shpirtërore dhe krrokama e korbit këtij i duket sikur fjala –Kurrë më. 

Ky dialog i çuditshëm është tragjik e ironik ashtu si edhe përmbajtja e poemës teksa 

forma e vargut autorin e rreshton në mesin shkrimtarëve- poetëve formalistë 

(shkrimtarët modernë u quajtën formalistë sepse besonin që letërsia më shumë 

është formë se sa përmbajtje) 

 

Më poshtë po japim komentimin ashtu siç është dhënë në librin tuaj, Letërsia 11 – 

faqe 180-181. Mundësisht së pari lexojeni poemën si tërësi faqe 182-184, pastaj 

ktheheni tek analiza e shkurtër e imja dhe ajo që është dhënë këtu më poshtë, por 

që është marrë në librin tuaj faqe 180-181.  

e-maili për pyetje ose sqarime shtesë – sdurmishi@gmail.com  

Faleminderit për bashkëpunim ! 

  

 

 

 

Forma dhe përmbajtja ( në librin tuaj faqe 180-181 

 

Korbi paraqitet në formën e një monologu dramatik, intensiteti i të cilit vjen duke u 

rritur nga strofa në srofë. Nga ana formale, kemi të bëjmë me një poemë të shkurtër 

të ndërtuar mbi bazën e strofës dhjetëvargëshe, së cilës i shtohet në cilësinë e 

refrenit një varg i njëmbëdhjetë, që rithekson kuptimisht pothuaj të njëjtën ide: koha 

ikën, dashuria tretet, vdekja ia beh, asgjë nuk ekziston me të vërtetë, përpos çastit të 

tashëm. Mjeti leksikor që e vë në dukje këtë formulim, është shprehja “kurrë më”, e 

përforcuar nga sinonimja e saj “asgjë më “: rimarrja këmbëngulëse e tyre godet si 

çekan në kokë në mbyllje të çdo strofe. Efekti i sigurt i “kurrë më” në tërësinë e 

poemës, zëvendëson mesazhin, në kuptimin që ai vetë është mesazhi, ideja dhe 

tema e poemës. Në fakt,-dhe këtu cekim veçorinë kryesore të artit poetik të Poes,- 

në poemë përmbajtja ka vlerë krejtësisht dytësore. Ajo mund të përmblidhet në 

vetëm një fjai:poeti shpirtlënduar kupton se Lenora e vdekur nuk do t’i kthehet më. 

 

Simbolika 
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Vdekja e njeriut të dashur është kaq e rëndë, kaq e padrejtë, kaq e zezë, saqë 

mendja nuk e pranon dot këtë kumt. Siç e themi ne shqiptarët: goja nuk e nxjerr dot 

fjalën! Pikërisht këtu e ka zanafillën shfaqja fantazmagorike e Korbit: ashtu si në 

tregimet horror, korbi përcjell kumtin e së keqes. Vetë ngjyra e tij, e zeza, e lejon 

përdorimin e simbolit : një kumt kaq i zi, sa ai që përçon fjala “kurrë më”(në anglisht, 

kjo shkruhet si një fjalë e vetme- “nevermore”), mund të shqiptohet vetëm nga 

shpirtrat e ferrit, ose qeniet si simbolikisht skëterrore, siç është korbi. Aq më tepër që 

një shqiptim “korbizues” i fjalës - nevermore (kurrë më ) bën që kjo fjalë të dëgjohet 

me të vërtetë si krrokamë korbi. Kjo hipotezë akustike përbën bazë reale mbi të cilën 

ngrihet poezia Korbi: përderisa një papagall paska të drejtë t’i krrokasë fjalët, pse të 

mos i jepet kjo mundësi një korbi? Poe me këtë rast e përforcon simbolikën e 

poemës në drejtimin që i lipset, duke e mbushur me elemente të një fantastike 

horror, siç janë: vetmia e personazhit, gjendja e tij delirante (çka bën të mundur 

perceptimin dhe përjetimin prej tij të dukurive fantastike ),nata, errësira, era që 

depërton tinëzisht brenda dhomës si një shpirt i lig, perdet që nisin të fëshfërijnë 

papandehur , statujat e hyjnive antike dhe më në fund, si pike kulmore, shfaqja e 

korbit dhe antropomorfizmi i tij përmes fjalës “Kurrë më”, e cila e godet si pykë në 

zemër heroin e dëshpëruar për humbjen e së dashurës. 

 

Detyrë: Diskutoni për poemën 

 

1. Poema Korbi mbetet teksti më përfaqësues i Posë edhe në ditët e sotme. 

Argumentoni pse. 

2. Flisni si u prit botimi i Korbi-t në Amerikë dhe në Francë. 

3. Si është ndërtuar nga ana formale poema? 

4. Si ndërtohet simbolika e poemës? Ndaluni te fjalët çelës: korbi, nata, errësira, era 

 


