
(këto skema mund të shkarkohen falas, nuk lejohet shtypi apo 
shumëfishimi i tyre për qëllime fitimi) 

Për t’iu ardhur në ndihmë mësuesve dhe maturantëve në lëndën e 
Letërsisë dhe të Gjuhës shqipe, po publikojmë: 

• SKEMAT E ANALIZAVE LETRARE TË VEPRAVE  të përfshira në 
programin për provimin përfundimtar;

• SKEMA TË DUKURIVE GJUHËSORE;

• SKEMAT PËR TEKSTET JOLETRARE; 

• ESEJA. 

Skemat e veprave letrare janë shumë të rëndësishme, pasi aty jepen 
në mënyrë të përmbledhur veçoritë kryesore të veprës dhe të stilit 
të autorit. Në bazë të këtyre skemave, maturantët do t’i drejtohen 
veprës për një lexim të orientuar dhe gjithashtu, për një koment 
të tillë. Komenti nuk është asgjë tjetër, veçse praktikimi i asaj çka 
keni mësuar teorikisht në lidhje me stilin e autorit (në përputhje 
me epokën letrare, si dhe me natyrën e vet origjinale),  në lidhje 
me veçoritë dhe llojet kryesore të formave letrare në zhvillimin 
e tyre kronologjik dhe të figuracionit letrar. Dhe sa më mirë që 
maturantët të jenë të formuar teorikisht, aq më të saktë do të jenë 
në mendimin e tyre kritik për veprën. 

Po kështu, komenti lidhet drejtpërdrejt me përdorimin e gjuhës 
nga ana e shkrimtarit. Në tekstet e përkthyera vihet në dukje vlera 
e përkthyesit dhe potenciali i gjuhës shqipe për të përballuar 
shqipërimin e një kryevepre të letërsisë botërore. Në rastin e një 
autori shqiptar vihen në dukje dukuritë gjuhësore të veprës, 
pasuria e dialekteve të shqipes, zhvillimi i gjuhës shqipe në kohë të 
ndryshme etj., që lidhen drejtpërdrejt me njohuritë nga: morfologjia, 
sintaksa, leksikologjinë, drejtshkrimi etj., për gjuhën shqipe.

Përpos këtyre SKEMAVE, në librin ÇELËSI I LETËRSISË DHE I GJUHËS 
SHQIPE, botim i Albas-it (porositet dhe online në www. librarialbas. al), 
do të gjeni:

1. Për secilën vepër letrare ka mbi 6-7 fragmente të zgjedhura 
të komentuara, të cilat nxjerrin në pah specifikat e stilit të 
autorit në veprën e caktuar.

2. Ushtrime praktike e teste specifike për çdo dukuri gjuhësore, 
me qëllim përvetësimin e këtyre njohurive.

1. Modele të llojeve të teksteve joletrare dhe të eseve me 
ushtrime përkatëse për ushtrimin e veçorive specifike të tyre.

2. Në fund të librit janë: ZGJIDHJET E USHTRIMEVE DHE TË 
TESTEVE ku maturantët mund të gjejnë përgjigjet përkatëse 
dhe të kontrollojnë njohuritë e tyre. 

SKEMA PËR LETËRSINË – në ndihmë të maturantëve

Libri është hartuar nga 
profesorë dhe specialistë 
didaktë të lëndës së 
gjuhës dhe të letërsisë në 
shkollë, me një eksperiencë 
shumëvjeçare në këtë 
drejtim.
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Komedia Hyjnore – SKEMA E ANALIZËS

një dialekt, atë të 
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Elementi tregimtar (rrëfimi, personazhet, historia) që ndërthuret me 
elementin lirik e fut këtë poemë në llojin epiko-lirik. Por, për shkak të 
pranisë së madhe të elementit lirik, ka studiues që e quajnë poemë 
liriko-epike. 
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AZEM SHKRELI

“Lirikë me shi” – SKEMA E ANALIZËS

Konteksti 
historik

Struktura 
poetike

Motivet 
poetike

Gjuha poetike 

Libri “Lirikë me shi” përbëhet nga poezitë e shkruara në fillim të viteve ’90 
dhe u botua më 1994. Për shkak të ngjarjeve dramatike në Kosovë, Azem 
Shkreli e shkroi këtë libër sa në Kosovë, aq dhe kur detyrohej të jetonte 
jashtë saj. Për pasojë tekstet lidhen edhe me rrethanat; si dëshmi kanë 
shënimet e kohës e të vendit ku janë shkruar, saqë nganjëherë japin pamjen 
e një ditari poetik të kohës.
Në libër kemi një përqendrim të temave dhe të varianteve të shfaqura në 
librat e mëparshëm, por me një nivel estetik më të lartë.

Libri nuk është i ndarë në cikle poetike, siç bënte autori më parë. Në këtë 
libër poezitë lexohen si të veçanta, po nga ana tjetër, ato lidhen nga një 
komunikim i brendshëm, i diktuar prej një gjendjeje subjektive dhe situate 
shpirtërore, që ruhet në të gjithë veprën, ku mbizotëron përmallimi e 
trishtimi. 

Vargjet e këtij vëllimi janë shkruar me ngarkesë ekstreme emocionale nga 
ana e poetit.

Në qendër të poezisë së Shkrelit është ligjërimi për identitetin shqiptar, 
por jo në mënyrë deklarative, siç mbizotëron te poezitë atdhetare. Poezia e 
Shkrelit niset nga vetvetja. Kjo temë merr edhe karakter filozofik, përmes  
personazheve mitologjike të Dionisit e të Narcisit, si një rrojtje dhe si një 
vetënjohje pa fund.

Kosova e Arbëria, Vetvetja e Poezia janë motive të hershme, të sjella në 
një dritë të re, duke u bërë më universale me një ngarkesë më të fortë 
emocionale të atdhetarit të mërguar. Kosova identifikohet me lirinë dhe 
mungesa e lirisë është aq tragjike, sa sjell mungesën e thelbit të ekzistencës 
dhe të historisë. Gjëma, tragjizmi, turpi  lidhen me humbjen e emrit dhe të 
mbiemrit të njeriut, dhe zëvendësohen me Mërgim Mërgimi. 

Në këto poezi temat janë personale e universale: jeta e vdekja, dashuria e 
pësimi, mallëngjimi, frika, durimi që nuk durohet. Në varësi të tyre lirika e tij 
është subjektive, por njëkohësisht dhe objektive. 

Poetika e Shkrelit priret nga lirizmi, në mënyrë të veçantë nga lirikat 
mendimtare, refleksive, të cilat arrijnë nivelin më të lartë estetik të poezisë 
së tij. 

Fryma elegjiake merr trajtën e mohimit, të dyshimit e të kundërshtimit. 

Ndonëse Shkreli e shpall hapur që në titull se po shkruan lirika, ai rrok edhe 
tema epike.

Gjuha poetike e Shkrelit ka veçantinë të rrudhet deri në nivelin e urtisë së 
fjalës e të heshtjes, si veçanti stilistike, që del përmes nëntekstit. 

Azem Shkreli në këtë libër kultivon gjuhën shqipe nëpërmjet gjuhës së tij 
poetike, e cila kalon nga fjala te fraza dhe te rrëfimi i figurshëm (përmes 
ironisë dhe sarkazmës ndaj historisë dhe fatit të shqiptarëve, varur prej 
të tjerëve; përmes metaforës që i jep thelb universal poezisë së tij (ku jeta 
dhe vdekja flenë bashkë me njëra-tjetrën); përmes  përdorimit të dendur të 
toponimeve, që e zbresin në tokë frymëzimin e tij poetik, duke i dhënë atij 
karakter të fuqishëm atdhetar. Në shumë raste në poezi, kemi përdorim të 
inversionit, të aliteracionit  apo kur kuptimi nuk përfundon brenda vargut, 
po kalon nga njëri varg në tjetrin, kemi përdorim të figurës së bartjes.

Në këtë libër dalin pothuaj të gjitha tipat ligjërimorë të poezisë së Shkrelit: 
format, figurat dhe teknikat e vargut e të strofës. Klasifikimi i formave 
poetike që përdor poeti, shfaqet me emërtimet: këngë, vjershë, poezi, 
lirikë, epikë, histori, siç del dhe titulli i vëllimit “Lirikë me shi”.

Në këtë vëllim do të gjejmë disa forma poetike të përdorura në mënyrë 
origjinale nga Shkreli:

Poezi e shkurtër me distik, me mendim, i cili jepet në formën e një  
aksiome; vargje me pyetje paradoksale, ku përgjithësisht zgjidhja poetike 
përqendrohet në vargun e fundit. 

Poezia shkruhet me  katrena. Vargu është klasik dhe strofa e katrenës 
del me vargje ritmikë e me rimë të alternuar; masë, ritëm, cezurë, prerje 
logjike e frazës poetike që kufizohet në mbarim të vargut.

Forma e lirë e ligjërimit – vargu i lirë është gjetja më origjinale e Azem 
Shkrelit, ku ritmi nuk krijohet me rrokje, theksa e rima, por strukturohet 
me sintaksën e mendimit, që nuk njeh kufi të vargut. Struktura mbetet e 
njëjtë, pavarësisht nga tema (qoftë kur poeti tregon një ndodhi, qoftë kur 
shtjellon një dukuri universale, apo kur shpreh një gjendje emocionale a 
rrëfim personal).

Titullin librit ia jep poezia “Lirikë me shi”, e cila zbulon dhe veçorinë 
thelbësore të poetikës së Shkrelit: dendësia e mendimit shprehur me fjalë 
të kursyera dhe misteri i vetmisë poetike të poetit/zot, që krijon një realitet 
artistik duke zbuluar fshehtësira të realitetit natyror e të atij shoqëror.  
Figura e shiut në poezi zbërthehet në gjashtë variante, si: pëshpërimë 
shtojzovallesh, grurë i verdhë, frymë e fytyrë, lot mallëngjimi, frymë e 
fytyrë në një mjedis sa mitologjik shqiptar aq edhe real. Poeti sugjeron që 
të vazhdohet të shkruhet simfonia e shtatë e shiut, duke e lënë të hapur 
simbolikën e poetikës së tij.  

Format poetike

Titulli i librit
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