
 

Koliqi- poezi e tij  

Siç kemi theksuar në fillim të këtij mësimi, Kliqi e fillon krijimin poetik me poemthin 

“Kushtrimi i Skandërbeut” më 1924 në të cilën dominon fryma romantike ndërsa në 

poemën “Symfonia e Shqipevet”, në katër kohë provon të rrëfejë shqiptarësinë që 

nga gjeneza, tek ilirët, te periudha e Skënderbeut e deri në aktualitetin e tij. Rrëfimin 

për atdheun ai e koncepton në figurat historike : Skënderbeu, Ismail Qemajli, Dedë 

Gjo Luli etj.   

Në veprën “Kangjelet e Rilindjes” në shtatë (7) pjesë autori provon të tregojë 

historinë e arbëreshëve, kulturën e tyre, gjuhën, këngët e vallet, ku vërehet ndikimi 

nga “Këngët e Milosaos” e De Radës.  

Në poezitë e tij Koliqi synon formalizmin njësoj si Mjeda duke shkruar tingëllim 

(sonet), ku më të dalluarat janë tingëllimat kushtuar Shkodrës dhe ndonjë për 

dashurinë e rininë.                                                                                                                               

Ai botoi “Antologji e lirikës shqiptare”  më 1963 

 

Proza e Ernest Koliqit  

Koliqi u bë i njohur si prozator me tregimet dhe novelat e tij, veçanërisht për 

tematikën dhe stilistikën e tyre.  Në librin “Hija e maleve”, me tregimet e tij ai synon 



ta shndërrojë malësorin dhe malësinë shqiptare nga një shoqëri kanunore në një 

shoqëri të qytetëruar.  

Në librin “Tregtar flamujsh”, Koliqi nga malësia zbret në Shkodër dhe në tregime 

ndërton një galeri personazhesh p.sh tregtarin i cili flamurin e sheh vetëm si mall për 

përfitime dhe të kundërtin e tij- poetin e ri për të cilin flamuri është simbol i atdheut 

e i shqiptarisë.  

Në librin “Pasqyra e Narçizit”, ai shpërfaq botëkuptimin e vet për jetën dhe artin 

duke u afruar me shkollën simboliste.  

Tregimet dhe novelat më të dalluara të Kliqit janë : “ Gjaku”, “ Diloca”, “Tregtar 

flamujsh”, “Kërcimtarja e Dukagjinit” etj.  

Në novelën “Gjaku”, Doda një mësues i shkolluar në perëndim kthehet në Shkodër 

për të zhdukur hakmarrjen. Ai është plot ëndrra për  jetën teksa dashuron Nushen, 

por në ndërkohë në Malësi ia vrasin vëllain Zefin. Ai kthehet te familja, i shtrohet 

pijes, harron Nushen dhe hakmerret për vëllain e vrarë duke siguruar qetësinë 

shpirtërore… 

Edhe “Diloca” e shkruar në formën e ditarit që përbëhet nga 15 pjesë trajton jetën në 

Malësi e në Shkodër. Dilocën e kishin fejuar me një njeri që nuk e donte, prandaj ajo 

një natë para martesës ik me të dashurin, rrugës ai plagoset dhe i vdes në kraharor 

në një shpellë mali, ajo kërkon strehim te një familje shkodrane… Malësorja e re 

përfundon në jetimore.  

Në këtë vepër Koliqi shtron përsëri pafuqinë e individit për të sjellë diçka të re në 

jetën kolektive.  

 


