
 
Ernest Koliqi   ( 1901 – 1975)  

(Letërsia moderne shqipe) 

Koliqi është njëri nga themeluesit e prozës modern shqipe, ku edhe u bë u njohur si 

tregimtar. U lind në Shkodër dhe pas shkollimit fillestar mbaroi Kolegjin në Bergamo 

në vitet 1918-1922, pastaj ishte anëtar i shoqërisë “bashkimi” të Avni Rrustemit duke 

punuar si pedagog në Vlorë e pastaj në Shkodër, ndërsa studimet për letërsi i ndoqi 

në Padovë gjatë viteve 1933-1937 ku diplomoi me temën “Epika popullore 

shqiptare”.  

Më 1939 u zgjodh ministër i arsimit në qeverinë e krijuar nga fashistët (italianët) dhe 

një vit më vonë themeloi Institutin e Studimeve Shqiptare. Veprimtari kryesore e tj 

ndodh më 1942 kur dërgoi në Kosovë 200 mësues për të hapur shkollat shqipe dhe 

për të përhapur arsimin shqip edhe në këtë pjesë shqiptare.   Me rënien e Italisë, më 

1943 kthehet në Romë dhe punon si profesor i albanologjisë në Katedrën e Gjuhës 

Shqipe në Universitetin e Romës.  

Pas vitit 1945 Koliqi dhe vepra e tij u ndaluan në kulturën shqiptare me pretekstin e 

bashkëpunimit më fashistët. Ndërkohë ai vazhdon të shkruaj dhe për 18 vite radhazi 

boton revistën “Shejzat”. 



Veprat e Koliqit  

Koliqi krijimtarinë letrare e fillon  si poet më 1924 me poemthin “Kushtrimi i 

Skënderbeut”, ndërsa vepra të tjera poetike janë: poema :”Simfinia e shqipes”, 

vëllimi Kangjelat e Rilindjes”, në të cilat kryesisht është romantik si dhe libri poetik 

“Gjurmat e stinëve”- 1933.  

Në fushë të tregimeve e novelave, Koliqi bëhet shkrimtar I dalluar me librat : “ 

Tregtar flamujsh”, “ Pasyrat e Narqizit” etj. Botoi disa studime ku dallohen “Epika 

popullore shqiptare”- 1937 dhe studimi enciklopedik “Albania “ 1965, pastaj 

përktheu pjesë të veprave të shkrimtarëve italianë : të Dantes, Petrarkes, Tasos, 

Manxonit etj. Gjithahstu me 1960 botoi romanin “Shija e bukës mrume”. 

E gjithë vepra e Koliqit ndahet në dy faza të cilat I ndan e I bashkon Lufta e Dytë 

Botërore.  

Rikujtesë -  

Mbani mend : te shkrimtarët e gjysmës së parë të shek. XX, përgjithësisht autori dhe 

personazhet flasin në të njëjtin ligjërim- nuk kanë dallime të mëdha.  

Ligjërimi i rrëfimtarit- janë fjalët e një personazhi i cili merr përsipër të rrëfejë në 

tekst në vend të autorit. Ai mund të jetë edhe pjesëmarrës i ngjarjeve, por gjatë 

rrëfimit jep qëndrimet e vlerësimet e veta.  

Fjalët e rrëfimtarit janë në veten e parë, kurse të autorit në veten e tretë.  

Mjaft shpesh në vend të autorit del rrëfimtari te tregimet e M. Kutelit.  


