
 

Pararendësit  e modernitetit shqiptar (Letërsia moderne shqipe) 

 

(Vështrim i përgjithshëm ) 

Nocioni modern shfaqet për të shënjuar një dukuri të re, që lidhet me mendimin dhe 

konceptin e ri të kohës. Modernia shfaq konceptin krijues në fillim të shek. XX dhe ka 

për qëllim theksimin e individualitetit krijues, të subjektivizmit në shkrimin letrar dhe 

një ndjeshmëri të re.  

Kjo në fakt është kundërvënie ndaj mësimeve të mëparshme. Sipas modernes, arti 

nuk duhet t’i nënshtrohet rregullave të parathëna e të njohura më parë. 

Modernizmi thekson vetitë e dukurive bashkëkohëse, që tejkalojnë traditën dhe 

sjellin risi në përputhje me frymën dhe kërkesat  e kohës. 

Modernizmi shqiptar- fillimet.  

Fillimi i shek. XX, kur vdes N. Frashëri, Fishta boton shkrimet e para dhe lind L. 

Poradeci, shënohet si mbarim i letërsisë romantike (Naimi) dhe nis një letërsi e re më 

ndryshme me Fishten, Nolin, Konicen, Çajupin, Asdrenin, Mjeda etj, një letërsi ku 

përgjithësisht nuk mbizotëron ideja kombëtare por ajo shoqërore- njerëzore dhe 

kritike.  



Në fakt përurues i letërsisë modern shqipe cilësohet Faik Konica me revistën 

“Albania” (1897-1909) tek e cila botoi dhe interpretoi autorët e 1900-ës e këtej, tek 

të cilët vëren një stil ndryshe nga ai i deritashmi.  

Njëkohësisht Konica bëhet kritiku dhe teoriku i parë i modernizmit shqiptar duke 

dhënë vlerësimin për verat e Asdrenit, Nolit, Fishtes, Çajupit etj. Sipas tij, kjo letërsi 

lirohet nga mbizotërimi i ideologjisë kombëtare dhe shpreh dallimin mes veprimit 

atdhetar dhe krijimit letrar estetik. Sipas tij, te këto vepra qëllimi arrihet përmes 

frymës kritike e jo frymës himnizuese.  

Një nga të parët që ka vërejtur këtë dukuri është Eçrem Çabej, duke pas për bazë  

poezinë e L. Poradecit derisa thekson se Asdreni “bën kalimin e poezisë moderne 

shqiptare”. 

Kjo letërsi u shfaq si : trashëgimi e simbolizmit (Asdreni, Poradeci),   

                   U shfaq si : realizëm në frymën kritike (Noli, Çajupi) 

                   U shfaq në trajtë neoklasiciste ( Fishta, Mjeda)   apo  si do ta shohim më 

vonë  

                   Në trajta të papara të modernizmit në prozë (Koliqi, Kuteli Migjnemi). 

 

Letërsia hershme modern shqipe ka dy karakteristika :                                                                         

- krijimin e formave dhe strukturave të reja letrare  dhe                                                                                                                   

  - Krijimin e vetëdijes (ndërgjegjes) letrare se letërsia është krijim i veçantë estetik 

së cilës i nënshtrohen qëllimet.  

 

Format letrare  

Siç e dimë letërsia e romantizmit u dominua nga poezia dhe poema. Te letërsia 

moderne shqipe, fillon të përdoren një gjuhë e re poetike, struktura të reja stilistike 

dhe shndërrime  metrike (vargu i lirë) , duke krijuar kështu vlera antologjike. Pra, te 

letërsia e kësaj periudhe u shkrua poezia, proza dhe drama. 

Poezia – në këtë kohë shkruajnë veprat e tyre poetike tre poetët më të mëdhenj 

shqiptarë- Noli, Poradeci, Migjeni pa e harruar edhe Mjedën e Asdrenin.  



Proza- duhet kujtuar që proza e romantizmit ishte më shumë didaktike. Proza 

artistike e shek. XX, nga një prozë poetike e Konicës dhe Lumo Skendos do të 

zhvillohet në forma  tregimtare moderne me Koliqin, Kutelin e Migjenin, të cilët janë 

krijuesit e prozës modern shqipe me ndërtime të reja strukturore dhe thellime 

psikologjike.  

Drama- Nga një zhvillim jo i bollshëm te romantizmi, te letërsia moderne kemi një 

zhvillim më të hovshëm të saj, ku  gjithashtu kalohet nga tema atdhetare në tema 

shoqërore e filozofike. Drama e kësaj kohe përfaqësohet me Fishten  “ Juda 

Makabe”  dhe Nolin – “Izraelitë e filistinë”. Dramatika shqiptare e kësaj kohe njeh 

dramën e dokeve, dramën shoqërore me ide filozofike, tragjedinë klasike, tragjedinë 

neoklasiciste, komedinë e farsën e melodramën.  

 

Vetëdija për letërsinë  

Tashmë qëllimi arrihet përmes vlerës kritike e jo himnizuese, pra nis  edhe kritika.  

Te kjo letërsi vetëdijen për kritikën, të cilën i pari e theksoi Faik Konica- që mbahet si 

themeluesi kritikës letrare.  

Si lloje të kritikës gjatë kësaj periudhe përmendim: ,  

-kritika recensionale e më pas estetike- që përfaqësohet me Fishtën te revista “Hulli 

i Dritës”,  

- kritika hyrëse- introdukta- me Nolin ( në parathënie, vlerësoi veprat e mëdha të 

let. Botërore të cilat ai i përktheu shqip-  

- kritika për poezinë me Mitrush Kutelin (Kritikë për poezinë e Nolit dhe Popradecit),   

- si dhe monografia me Mid’hat Frashërin (pseudonimet Lumo Skendo, Mali 

Kokojka), botoi monografinë, “Naim Be Frashëri”. 

 

  

                            


