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CV e shkurtër
Shkrimtar, publicist, eseist, anëtar i ASHSH. Personalitet qendror i kulturës shqiptare në gjysmën e dytë
të shek. XX, protagonist i zhvillimeve më të përparuara në letërsinë shqipe gjatë kësaj periudhe. Lindi në
Gjirokastër, ku kreu studimet e mesme. U diplomua për gjuhë dhe letërsi shqipe në USHT (1958). Në
vijim, studioi në Institutin e Letërsisë Botërore “Maksim Gorki” në Moskë (1958–1960). Në parathënien e
vëllimit të tij “Lirika” me poezi të përkthyera rusisht (Moskë, 1961), vihej në dukje se në to, herë-herë
vëreheshin gjurmë të modernizmit perëndimor. Fillimet letrare të Ismail Kadaresë janë kryesisht në
poezi. Veprat e tij janë përkthyer e botuar në mbi 45 gjuhë të huaja. Ai është shkrimtari shqiptar më i
njohur në botë. Ndër veprat më të njohura të Kadaresë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
janë: Gjenerali i ushtrisë së vdekur,Kështjella, Kronikë në gur, Dimri i madh, Ura me tri harqe, Prilli i
thyer, Dosja H, Piramida, Pallati i ëndrrave, Darka e gabuar.Ismail Kadare është laureat i shumë çmimeve
letrare kombëtare dhe ndërkombëtare. Që nga viti 1994 është anëtar korrespondent i Akademisë së
Shkencave Morale dhe Politike të Francës dhe anëtar i jashtëm i ASHAK. Ka qenë delegat në Kongresin e
Drejtshkrimit (1972). Në vitin 2005 fitoi çmimin “The Booker Prize Man”. Në vitin 2010 Ismail Kadare
nderohet në Itali me çmimin “Lerici Pea” dhe në vitin 2009 u nderua me çmimin spanjoll “Prince of
Asturias”. Në vitin 2015 fiton çmimin “Jerusalem Priz”, (Izrael). Ismail Kadare është dekoruar me Urdhrin
“Nderi i Kombit” dhe nga shteti francez me urdhrat “Kryqi i Legjionit të Nderit” e “Oficer i Legjionit të
Nderit”, si dhe me mirënjohje të tjera. Deputet në Kuvendin Popullor në tri legjislatura (1970–1982).
Publikime (Monografi, Vepra kolektive, Përmbledhje studimesh)

Lirika, vjersha dhe poema
-Frymëzime djaloshare (1954)
-Ëndërrime ; Shekulli im (1961)
-Përse mendohen këto male (1964)
-Motive me diell (1968) ('78)

-Koha (1976)
-Ca pika shiu ranë mbi qelq

Tregime, novela dhe drama
Qyteti i Jugut (1967) ('71)
Emblema e dikurshme (1977) ('81)
Ura me tri harqe (1978) ('80)
Gjakftohtësia (1980)
Koha e shkrimeve (1986)
Tri këngë zie për Kosovën (1998)
Ikja e shtërgut (1999)
Çështje të marrëzisë
Ditë kafenesh
Stinë e mërzitshme në Olymp

Romane
Gjenerali i ushtrisë së vdekur (1963) ('67) ('71) ('73) ('76) ('78) ('80) ('90) ('98)
Dasma (1968)
Kështjella (1970) ('73) ('76) ('78) ('80)
Kronikë në gur (1971) ('72) ('76) ('78) ('80) ('97) (2000)
Dimri i vetmisë së madhe (1973) ('77) ('99)
Nëntori i një kryeqyteti (1975) ('80)
Kush solli Doruntinën (1979)
Nëntori i një Kryeqyteti (1980)
Prilli i thyer (1980)
Nata me hënë (1985)
Koncert në fund të dimrit (1988) ('89) ('90) ('99)
Dosja H (1990)
Përbindëshi (1991)
Piramida (1992)
Viti i mbrapshtë (1990) (2003)
Kasnecët e shiut (1994)
Pallati i ëndrrave (1996)
Spiritus (1996)
Qorrfermani (1999)
Vjedhja e gjumit mbretëror (1999)
Breznitë e Hankonatëve (2000)
Vajza e Agamemnonit (2000)
Lulet e ftohta të marsit (2000)
Qyteti pa reklama (2001)
Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut (2002)

Pasardhësi (2004)
Shkaba (2004)
Hija (2007)
Spiritus (2007)
Muzgu i perëndive të stepës; Darka e gabuar (2008)
E penguara (2009)
Aksidenti (2010)
Mjegullat e Tiranës (2014)

Sprova, ese, studime dhe intervista
Autobiografia e popullit në vargje (1971) ('80)
Linja të largëta (1971)
Ftesë në studio (1990) (2004)
Eskili, ky humbës i madh (1990)
Dialog me Alain Bosquet(1996)
Kushëriri i engjëjve (1997)
Kombi shqiptar në prag të mijëvjeçarit të tretë (1998)
Ra ky mort e u pamë (2000)
Kohë barbare (Nga Shqipëria në Kosovë) (2000)
Bisedë përmes hekurash (2000)
Unaza në kthetra (2001)
Eskili, ky humbës i madh(2001) (2006)
Princesha Argjiro (2003)
Poshtërimi në Ballkan (2004)
Dantja i pashmangshëm (2005)
Identiteti evropian i shqiptarëve (2006)
Hamleti, princi i vështirë (2006)
Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me vetveten (2010)
Mbi krimin në Ballkan; Letërkëmbim i zymtë (2011)
Çlirimi i Serbisë prej Kosovës (2012)

