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CV e shkurtër

Shkrimtar, publicist, veprimtar shoqëror, anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Mësimet e para
i mori në vendlindje; arsimin e mesëm në shkollën “Asim Zeneli” (Gjirokastër), ku bëri dhe sprovat e para
letrare. Në vitin 1952–1957 ndoqi studimet e larta në Fakultetin e Letërsisë të Universitetit të
Leningradit. Në vitin 1957–1972 punoi si redaktor e gazetar në të përditshmen “Zëri i popullit”. Në vitin
1973–1992 ka qenë kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Dritëro Agolli është një
nga figurat qendrore të poezisë shqipe dhe një prej përfaqësuesve më të rëndësishëm të “brezit të viteve
1960”. Kritik ndaj frymës tradicionaliste dhe patriotizmit retorik, Dritëro Agolli solli në poezi ndjeshmëri e
figuracion të ri, duke e përtërirë sistemin e vjershërimit shqip. Ai është prurësi i poezisë së “unit” të
fortë. Dritëro Agolli ruajti prej vlerave më të arrira të poezisë së traditës - frymën popullore. Ai krijoi një
gjedhe të re vjershërimi që ndiqte Naimin, duke mëtuar risinë. Krijimtaria poetike e Dritëro Agollit në
thelbin e vet është liriko-epike, ndryshe nga ajo tradicionale, që mbahej kryesisht në lavdinë epike.
Poezia e tij përshkohet nga kulti i vendlindjes, i tokës, i bukës, i parmendës, i familjes, i prindit, i babait.
Ai krijoi në poezi imazhin e një Shqipërie ideale. Në prozën e tij Dritëro Agolli solli risi, jo vetëm në
strukturën narrative, por dhe në galerinë e personazheve të veta. Ata janë sa të çuditshëm, aq dhe të
zakonshëm, sa tragjikë aq edhe komikë, sa të thjeshtë aq edhe madhështorë. Një pjesë e madhe e
veprave të tij janë botuar në shumë gjuhë të huaja. Ka qenë deputet në Kuvendin Popullor dhe në
Kuvendin e Shqipërisë për disa legjislatura (1974–2005). Dritëro Agolli ka marrë Çmimin e Republikës të
shkallës së parë dhe është dekoruar me Urdhrin “Nderi i Kombit”.

Publikime (Monografi, Vepra kolektive, Përmbledhje studimesh)

 Në rrugë dolla (1958)

 Hapat e mia në asfalt (1961)

 Devoll-Devoll (1964)



 Zhurma e erërave të dikurshme (1964)

 Shtigje malesh dhe trotuare (1965)

 Mesditë (1968)

 Baballarët (1969)

 Komisari Memo, roman (1969)

 Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, roman (1973)

 Njeriu i mirë, tregime (1973)

 Nënë Shqipëri (1974)

 Njeriu me top (1975)

 Fjala gdhend gurin (1977)

 Trëndafili në gotë, roman (1980)

 Udhëtoj i menduar (1985)

 Arka e djallit (1990)

 Pelegrini i vonuar (1993)

 Lypësi i kohës (1995)

 Kalorësi lakuriq, roman (1996)

 Fletorkat e mesnatës (1999)

 Fytyra e dytë, dramë

 Mosha e bardhë, dramë


