
 

Esad Mekuli    (1916-1993) 

 

Vlerësohet si themeluesi i letërsisë bashkëkohore në Kosovë.  

Lindi më 1916 në Plavë dhe vdiq në Prishtinë më 1993. Shkollimin e mesëm-gjimnazin e filloi 

në Pejë, për ta vazhduar pastaj në Prizren e Sarajevë, ndërsa e përfundoi në Pejë në vitin 

1936. Studimet i vazhdoi në Beograd, Zagreb e Itali.  

Esad Mekuli me të drejtë konsiderohet babai i poezisë shqiptare të Kosovës dhe gjithë 

trojeve shqiptare në ish-Jugosllavi. Ishte poet, shkencëtar, përkthyes, redaktor e 

kryeredaktor gazetash e revistash. Së bashku me Mark Krasniqin, Idriz Ajetin, Anton Çetën, 

Skender Rizajn, Ali Hadrin, Adem Demaçin e disa te tjerë, përbejnë brezin e artë të 

intelektualëve shqiptare të Kosovës që bartën barrën më të rëndë udhëzuar popullin e 

Kosovës, duke u bërë kështu edhe bartës të zhvillimeve të jetës kulturore, artistike e 

shkencore të Kosovës. 

Vjershat e para i botoi si student në gazetat që botoheshin në Sarajevë, Zagreb e Beograd. 

Me këto dhe vjershat tjera që i boti pastaj, Mekuli u bë zëdhënës i shqiptarëve në ish-

Jugosllavi duke paraqitur realisht shqetësimet dhe shtrembërimet. Shpresën dhe besimin e 

shqiptarëve në këtë kohë. 

Në vitin 1949 themeloi revistën letrare “Jeta e re”, me të cilën bëhet themelues dhe babai i 

letërsisë shqipe në Kosovë duke qenë mësues i brezit të parë të shkrimtarëve. 

Esad Mekuli ishte kryetari i parë i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, nismëtar, 

themelues dhe kryetar i parë i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Poezitë e 



tij janë përkthyer në gjuhën serbe, maqedone, hungareze, kroate, italiane e të tjera. 

Punimet e tij janë prezantuar në të gjitha antologjitë e poezisë shqipe, por edhe në shumë 

antologji botërore. Esad Mekuli ka shkruar edhe me pseudonimet Sat Nokshiqi dhe Sat 

Hoxha. Vdiq në Prishtinë me 6 gusht 1993. 

Me vjershat e tij donte t’i printe popullit të vet, ta zgjonte nga gjumi shekullor, t’i hapte 

rrugën drejt përparimit. Ky ishte misioni i poezisë se tij që shprehet fuqishëm dhe në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në poezinë “Popullit tim”: 

“Deshta, shum’ kam dasht- dishirue, 

Që me kangë të trimnoj, me fjalën tande të ndrydhun 

Të ngre fuqitë prej gjumit… 

Këndova (edhe kur m’ishte ndalue) 

Se liria do të vinte edhe për ty te përbuzun”. 

 

Poezia e Esad Mekulit ishte bërë një zë i fuqishëm i një populli të vuajtur e të shtypur.  Ai e 

ngriti zërin kundër padrejtësisë, dhunës, shtypjes që ushtrohej ndaj shqiptareve. Kur mësoi 

për Memorandumin famëkeq te akademikut famekeq serb, Vasa Cubriloviqit, (7 mars, 1937) 

që bënte thirrje për dëbimin e qindra mijëra shqiptarëve nga Kosova për në Turqi, ai shkroi 

poezinë “A asht fajtor shqiptari”: 

 

“A asht fajtor shqiptari pse sytë flakë i vetojnë 

Tue shikue se si tjetri nga plangu e shtëpia e dëbon 

A asht fajtor pse asht dhe kur të mos jetë dëshirojnë 

Pse për vatër derdh gjak dhe i gjalle nuk e l’shon. 

…………………………………………………………… 

A asht fajtor pse përkundër dhunës qëndron 

Nën qiellin e Kosovës loke, në trollin e të parëve të vet”. 

 

Esad Mekuli përmes poezisë së tij “Porosia e nënës” e ngriti zërin edhe kundër 

shpërnguljeve me dhunë të shqiptarëve për në Turqi në vitet e 50-ta. Nuk qëndroi indiferent 

as gjatë aksionit për mbledhjen e armëve në vitin 1956 kur UDB-ja u kërkonte shqiptareve 

armët që nuk i kishin – Esad Mekuli shkroi poezinë “I varuri i këndon lirisë”. Në poezinë 

“Mos me thirr me emen të huej”, ai e ngre zërin kundër fyerjes që serbët shoviniste u bënin 

shqiptarëve duke i quajtur ata me emrin përbuzës, “shiftar”. Me dhimbje i përjetonte 

vuajtjet e popullit të vet dhe në vjershën “Unë” shprehet: “Unë nuk njoh lumni shqetësimet 

në zemër më lulëzojnë”.  



Pa krijimtarinë e Esad Mekulit, poezia dhe letërsia shqipe në përgjithësi që krijohet në 

Kosovë nuk do të ishte ajo që është sot. Së bashku me shokët e brezit të tij e mbajti gjallë 

letërsinë shqipe, kulturën shqiptare dhe qenien shqiptare.  

 

 Veprat e tij :  

“Për ty” – Prishtinë, 1955 

“Dita e re” – Prishtinë, 1966 

“Avsha Ada” – 1971 

“Vjersha” – 1973 

“Brigjet” – 1981 

“Rini e kuqe” – Prishtinë, 1984 

“Në mes të dashurisë dhe urrejtjes” – Tiranë, 1986 

“Dita që nuk shuhet” – Prishtinë, 1989. Prishtinë. 

 

Popullit Tim 

Deshta, shum’ kam dasht-dishrue 

që me këng të trimnoj, me fjalën tënde të ndrydhun 

të ngrej fuqitë prej gjumit… 

Këndova (dhe kur m’ishte ndalue) 

se liria do të vinte edhe për ty, të përbuzun. 

 

Këndova mbi ditët fatlume që do të lindshin, pa dhun, 

n’agimin e lirisë për ty me popujt këtu e ngjeti, 

mbi forcë të bashkimit mbarë: 

mbi vrullin tand të mëshehun 

-unë, biri yt dhe-poeti. 

 



Po! N’errsinën e shtypjes së randë sa shkambi, 

ndëgjova thirrjet që të bana me dal n’dritë- 

pse për liri-me tjerë 

ke dhanë dhe ti 

djers e gjak si etnit. 

 

Kam dhanë, i dashtun…Dhe sot, në liri- 

kur thembra e gjaksorit s’na shkel dhe dora pa 

pranga mbeti, 

me ty këndoj mbi fuqinë e ngjadhun nën yllin që na pri’ 

-unë, biri yt besnik dhe-poeti. 

  

 

SHQIPTARI KENDON 

Shekuj mbi ne 

e në ne 

e mbushën jetën plot vnerë 

që pezm 

e zjarr kryengritës 

ndër zemrat tona m’u ngri 

që njeriu mo të jetë-njeri: 

emri të na zhduket përherë. 

Qemë-jo njerzë 

po robë; 

pa bukë, liri n’uzdajë, 

në vatrën tonë 

pa shtëpi 

në plangun tonë 

argatë! 

Qemë- 

turq, dreqën me bishta, 



qemë-rajë 

që t’hiqet në vargoj 

të mjerimit 

të përbuzur-shiftarë! 

qemë… 

por koha-luftë 

shëron varrët çdo ditë: 

mbas natës së errët 

të shekujve- 

hap krahët koha e re… 

Po, jemi gjallë! 

Dielli dhe për ne shëndrit… 

(Nga përmbledhja “Vjersha”, Prishtinë, 1973) 

  

 

 

 

Në Mëngjes 

Horizonte zbulue me bardhsi mëngjesore 

zgjohen… 

Dy-tri përvidhen hapsirë, 

udhëtojnë, 

t'bardha e t'holla 

si çarçafë t'lëshuem n'erë… 

Fushat pëshpërisin lutje mëngjesore. 

Ditën e re përshëndesin 

Me lojë kunorash - 

Drujt e gjethuem; 

në bar kanga e gjallesave t'imta 

ende himnin e saj… 

Livadhe dhe arave t'vesueme, 

zane… Dita po gdhin. 

Fushat erënjoma shtrihen 

Si trup i gufuem femne… 



Endem, si fëmi, n'qetësinë mëngjesore 

dhe trupin e ushqej me freski 

t'barishtave dhe t'erës; 

përkdhel mëngjesin me sy t'mbyllun 

dhe thellë n'zemër qetoj, 

me harresë më sheh, mbuloj 

dhimbjet e shpirtit t'varruem. 

1934 

------------------------------------------------------ Koment 

Në këtë poezi të shkruar në vargje të lira, ashtu si dhe në mjaft krijime të tjera, Esat Mekuli 

na paraqitet një lirik i hollë që di të pikturojë si natyrën ashtu edhe ndjenjat e njeriut 

përpara kësaj natyre. Bukuria e fushave, qetësia mëngjesore, drunjtë e gjethuem, me një 

fjalë mbarë natyra është diçka që qetëson "dhimbjet e shpirtit t'varruem" të poetit. 

Poezia "Në mëngjes" është një shembull që dëshmon se si poezia shqiptare nëpërmjet 

poetëve të ndryshëm të kohës (Migjeni, Mekuli etj.) vjen duke u bërë përherë dhe më 

metaforike (d.m.th. metafora bëhet figura qendrore e saj). Kjo praktikë u përgjithësua më 

pas me Martin Camaj-n, Ismail Kadare-në dhe Din Mehmeti-n 

 

 

Vdekja e Ditës 

Dielli n'perëndim 

N'zjarrin flakrues 

U dogj… 

Dhe çdo gja u trand, 

u pikllue 

n'vaj për të. 

N'arkivolin e heshtjeve t'muzgut, 

n'dhimbje bonjake 

sonte, 

i dashtuni, i yni, 

me lot t'pastër 

u vajtue: 

Psherëtima e gjethit t'barit 

dhe d'nesa e prajshme e erës 

me pikllim zemrën e poq… 



Dielli sonte 

n'zjarrin flakrues 

u dogj. 

 

------------------------------------------------------ Koment 

Ndjenja e trishtimit përshkon këto vargje që na japin një pikturë plot ngjyra të gjalla të 

perëndimit të diellit. Ashtu siç ndodh me të gjitha peizazhet e paraqitur nga artistët, në 

qendër, në të vërtetë nuk është natyra, por vetë uni i artistit që sheh e vlerëson këtë natyrë 

 

  


