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TEMA 1.  HISTORIA E VESHJEVE GJATЁ EPOKЁS SЁ ANTIKITET   
 
 
Hyrje. Kuptimi dhe rёndёsia e modёs  
   
Në çdo kohë njerëzit nuk kanë qenë indiferentë ndaj paraqitjes së jashtme. Dhe kjo shihet 
shumë qartë nga të gjitha dokumentat etnografike, materialet e shkruara (studime,letërsi 
artistike) apo pikturat e trashëguara ndër vite, për të kuptuar se një veshje është pasqyra e 
epokës së vet dhe e jetës sociale të njeriut. Në të gjitha periudhat qepja është quajtur artizanat, 
krijuesi i veshjeve rrobaqepës dhe ata me më shumë peërvojë quheshin *mjeshtër*. Vetem 
shtresat e larta kishin privilegjin të mbanin rrobaqepësin e tyre, të cilin e vendosnin me banim 
në oborr dhe ai shërbente për të gjithë dinastinë. Veshjet nuk pësonin ndryshime të 
rëndësishme nga shekulli në shekull dhe rrobaqepësit lëviznin në krijimtarinë e tyre brenda 
kuadrateve të caktuara. Vetëm në fillim të shek.19 ndodhi revolucini i veshjeve, si i atyre të 
burrave, ashtu dhe për veshjet e grave, më tepër te keto të fundit. Në fillim të shek.19 
rrobaqepësi nuk ishte më një sherbetor i kodeve borgjeze, por një krijues dhe këshillues i 
mirë i shtresave të larta dhe me kalimin e viteve roli i tij sa vinte e rritej. Ai nuk ishte më një 
artizan në shërbim të klientëve, por bënte pjesë në botën e tyre, duke bërë dhe rolin e 
estetistit, duke ndikuar në mënyrën e veshjes, komportimit, edhe te ata për të cilët nuk 
krijonte në mënyrë të drejtëpërdrejtë.Krijuesi i modës arriti të imponohet si artist i luksit dhe 
moda nuk shërbente më për të ngritur vlerat e veshjes tradicionale, por për të krijuar të renë 
dhe modernen. Deri në atë kohe çdo veshje bëhej vetëm në bazë të provave mbi trupin e 
klientit dhe pastaj përfundonte. Në fund të shek.19 lindën veshjet e para të gatshme dhe 
dyqanet e para. Moda nuk ishte më vetëm pjesë e industrisë së konsumit, industrisë së 
veshjeve, por pamja më shkëlqyese e kësaj industrie. Fillimi i shek.20 u shoqërua me 
emancipimin e trupit femeror, lindjen e veshjeve për një kategori të re “të rinjtë”dhe rritjen e 
industrializimit. Pas përfundimit të  dy lufterave boterore ndryshuan situatat ekonomike dhe 
politike, ndryshuan pozicionet e femrave dhe të meshkujve, duke ardhur dekadë pas dekade, 
duke u forcuar më tepër ky ndryshim, me lëvizjet për barazi dhe rolin që po merrte gruaja në 
shoqeri. Përballë përgjegjësive të reja gruaja dëshiroi dhe mirëpriti ndryshimet e një stili të ri 
jetë.Kjo manifestohej dhe me ndryshimin e veshjes së saj duke pranuar veshjet e mjeshtrave 
më me emër për një siluete djaloshare. Fustanet u shkurtuan, jakat u bënë dekolte edhe në 
shpinë, linjat u bënë më pak të theksuara . Të makjuara, me veshje me pantallona, flokë të 
shkurta, këpucë me taka, stofra të shtrenjtë, veshje sport, gruaja nuk ishte më një ikonë e 
mbyllur, por ajo shkon në punë, nget makinen, del vetem, kalon një pjesë kohe në lokale, ben 
një jetë aktive. Dhe është logjike që veshjet e mbyllura, izoluese nuk bënin më, duheshin 
veshje që t’i jepnin trupit të saj liri, të sillnin veprim. Gruaja shihet si e barabartë me burrin 
dh do ta manifestojë këtë dhe në veshje. Ajo nuk do te shihet më si objekt por si subjekt. 
Vitet ‘60 janë treguesi më i qartë i marrëdhëniet midis ndryshimeve që pësonte shoqëria e 
sapo  dale nga Lufta e II Botërore dhe ndryshimeve të veshjeve. Tronditjet që solli shpikja e 
bikinit nuk e solli as shpërthimi i bombës atomike, T-shirt-i, veshjet e lëkurës dhe xhinset, 
novacioni i këtyre viteve fillimisht e patën shumë të vështirë hyrjen në tregun e shitjes, 
mbeteshin nëpër dyqane pa u blerë, por mjaftoi përdorimi i tyre në film nga aktorë të shquar, 
e gjithë rinia t’i kërkonte dhe t’i përdorte. Rinia filloi të vishej në këtë mënyrë, duke 
permbysur përgjithmonë rregullat e hershme të veshjes. Atëherë lind pyetja: Si u zhvillua 
moda (e gatshme për t’u veshur), moda e industrializuar?. Veshjet u kthyen në prodhime 
serie, lindën materialet e reja dhe kjo solli teknologji të re. U zhvillua industria e tekstileve 
dhe u perfeksionua teknika e dizenjimit të pëlhurave. Ky evolucion solli dhe ndryshimin e 
segmenteve të tjera të shoqërise. Gratë e moshes së mesme e kthyen vështrimin drejt veshjeve 
për të rinjtë, për tu dukur më të reja. Shpërndarja në masivitet i pantallonave për femra solli 
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ndryshimin e kostumit të burrave. Pjere Carde hodhi në treg përdorimin e xhaketës me T-shirt 
ose jakë golf, duke parë të pamundur mbajtjen e kravatës. Bluzeët dhe xhinset mbahen 
masivisht jo vetëm nga punëtorët, por nga të gjitha shtresat shoqërore. Në vitet ‘60 veshja u 
kthye në një vektor tregues mbi përkatësinë në shoqëri dhe evolucioni i saj Ilustron 
modifikimet e thella të një shoqërie që tërhiqej nga një rini e etur për ndryshime. Ranë tabutë, 
ju la fushë e lirë një mënyre jetese që shkonte në koherencë me veshje të reja, këmbë të 
zbukuara, këmisha trasparente, pantallona femërore. Për herë të parë u përdor termi  “stilim” 
dhe krijuesit morën emrin stilist, nga rrobaqepës që quheshin me parë. Këta krijues hodhën në 
treg dhe markën e tyre. Disa stiliste i propozuan publikut veshje të përzijera me teknologjinë 
dhe kjo erdhi në një kohë kur para modës shtrohej ideja jo më e ndjekjes, por e gjetjes së 
ideve të reja dhe në funksion të çdo individi. E thënë ndryshe nuk ka më as një rregull në 
lojën e modës. Ashtu si në art edhe moda filloi të degëzohej. Një vizon ishte kthimi tek 
natyra, artizanati ose romantikja. duke sjellë një formë të re bukurië dhe një tjetër perceptim 
estetik. Në vite ‘90 pati një përzjerrje stilesh dhe riardhje të modës së shkuar me një frymë të 
re, e cila gjendet gjithandej dhe në çdo krijim stilisti. Ka krijimtari nisur mbi atë çka është 
krijuar më parë, duke i shndruar stilimet në shfaqje artistike. Femra vjen femërore, duke 
mbartur hije intelektuale dhe ka emancipim të trupit mashkullore. Mashkulli vjen playboy i 
bukur, me gjurmë nga motive kineze apo indiane. Moda, si të gjitha degët e tjera të artit, ka 
pasur kthimet dhe revanshet e veta, por megjithatë mbetet një ndër fushat që është në lëvizje 
të vazhdueshme dhe në ndryshim të përhershem, sepse moda reflekton zhvillimet e shoqërisë, 
ligjet e ekonomisë dhe ngjarjet politike. Ajo është pasqyra e kohëve dhe veshjet janë gjurmët 
e historisë. Siç avancon koha zhvillohet dhe individi dhe megjithë lëvizjet nuk jemi në 
gjendje të japim një percaktim mbi atë që do të ndodhë më pas, sepse nuk japim dot një 
konkluzion për të tashmen. Mund të thuhet që krijuesit kanë njeë ndikim më të pakët mbi 
imazhin e shoqërisë në krahasim me të kaluarën, por thuhet se dhe firmat kanë një influencë 
shumë të madhe. Duke u nisur nga e kaluara dhe mbështetur mbi të tashmen mund të thuhet 
se thjeshtësia në forme dhe ngjyrë do t’ju paraprijë viteve që vijnë. 
 
Çështja 1. Veshjet gjatё periudhёs sё lashtësisë deri në antikitet 
  
Veshja është një nga arritjet më të mëdha të njerëzimit në rrugën e zhvillimit të tij. Njeriu 
filloi t’i përdorë lëkurat e kafshëve për të mbrojtur trupin e tij nga të ftohtët që në paleolitin e 
mesem 100.000 - 40.000 vjet më parë. Në këtë kohë klima e Europës u ftoh shumë për shkak 
të zbritjes së akullnajave deri në pjesën qendrore të Ballkanit. Kjo gjë e detyroi njeriun të 
jetojë nëpër shpella. Në periudhën e neolitit 6.0000 - 2.000 vjet p.e.s. njeriu arriti të bëjë disa 
shpikje të rëndësishme që ndihmuan në përgatitjen e veshjeve. Përgatitja e veshjes është e 
lidhur ngushtë me disa procese pune si prerja, qepja e më vonë zbukurimi ose qëndisje. Për 
qepjet, mjeti më i hershëm ishte biza, me ndihmën e të cilës bëheshin vrimat. Por rëndësi të 
madhe mori përdorimi i gjilpërës me vrimë, që njihet që në periudhën e neolitit. Gjilpërat prej 
kockash të gjata e të holla janë gjetur në shumë shpella para historike. Kështu veshja lindi 
nga përshtatja e disa lëndëve të gatshme si p.sh lëkura e kafshëve, gjethet ose lëkurat e 
bimëve. Njerëzit filluan të endnin pëlhura me fije bimësh (liri, kërpi, juta) dhe me zbutjen e 
kafshëve përdorën edhe fije leshi të dredhur. Egzistojnë dëshmi për prodhimin e veshjeve të 
lirit në Egjiptin e lashtë në periudhën e Neolitit. Kultivimi i lirit të zbutur daton 6.000 vjet  
p.e.s. Me copat e pëlhurave të endura mbulonin trupin, duke i hedhur mbi kokë (kur binin 
reshje dhe frynin erëra), mbi supe dhe duke i ngjeshur për mesi si një lloj fundi. Për t’i 
mbajtur pas trupit ata filluan ti lidhnin ose t’i kapnin me kapse ose karfica në forme gjilpëre 
që mbërthehej e që më vonë u zhvilluan shumë, duke marrë forma të hijshme në rolin e një 
stolie. Në vendin tonë gjatë zbulimeve arkeologjike janë gjetur shumë fibula deKorative, që i 
përkasin artit ilir të periudhës së hekurit. 
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Veshja është jo vetëm një karakteristikë e njeriut, por edhe një tipar i shoqërive më njerëzore. 
Nuk dihet kur njerëzit filluan të vishen me rroba. Antropologët besojnë se lëkurët e kafshëve 
dhe bimësisë u adaptuan në mbulesa, si mbrojte nga të nxehtit, të ftohtit dhe shiu, sidomos 
kur njerëzit emigruan në vende me kushte klimaterike të ndryshme. Veshjet dhe tekstilet kanë 
qenë të rëndësishme në historinë e njerëzimit dhe reflektojnë materialet në dispozicion të një 
qytetërimi, si dhe teknologjitë që njerëzimi ka zotëruar. Rëndesia shoqërore e produktit 
përfundimtar pasqyron kulturën e tyre. Nga zbulimet arkeologjike rezulton se veshjet mund të 
jenë përdorur 650.000 vjet më parë. Një analizë gjenetike e bërë mbi një trup të veshur me 
rroba,  i cili daton 107.000 vjet me pare, mbështet dëshminë se njerëzit filluan të vishnin 
rroba rreth kësaj peruidhe. 
Në zonën ekuadoriale me klimë të nxehtë, pjesët me të hershme të veshjes kanë qenë brezat e 
ndryshëm me fije dhe gjethe, që vareshin rreth pjesës së ngushtë që qarkonte belin, si edhe 
një lloj përparëse e lidhur te beli, që varej prapa dhe përpara. Me shpikjen e endjes, filluan të 
përdoreshin shumë brezat prej pëlhure, sepse mbronin muskujt e belit gjatë procesit të punës 
dhe lëvizjeve të shumta. Krahas përmirësimit të tjerrjes, për pergatitjen e fijeve sa më të 
njëtrajtshme, dhe përsosjes së endjes u shtuan llojet e pëlhurave dhe u përmirësua shumë 
cilësia e tyre. Punoheshin pëlhura me përzierje fijesh liri e kërpi për bazë, leshi për ind, 
pëlhura me trashësi te ndryshme që zbukuroheshin me fije me ngjyra dhe trashësi te 
ndryshme, etj. Format e prerjes u pasuruan e u bënë më të ndërlikuara dhe dalëngadalë morën 
tipare të caktuara që i dallon nga njeri vend në tjetrin. Kështu veshjet e qytetërimet e lashta 
mesdhetare asiro-babilone dhe egjiptiane ndryshonin nga veshjet e qytetërimit greko-romak. 
Edhe veshjet ilire ndryshonin nga veshjet e fqinjëve bashkëkohës të tyre në Ballkan, 
megjithese kishin edhe pika të përbashketa. Kështu gjate mijëvjeçarit të parë  p.e.s.  popujt 
kishin krijuar veçoritë e tyre edhe në fushën e veshjeve. Krahas zhvillimit të veshjes, ka ecur 
edhe zbukurimi i saj, sepse njeriu kurdoherë, krahas së dobishmes ka kërkuar edhe të 
bukurën. Mënyrat e zbukurimit qenë të ndryshme nga njëri popull te tjetri. 
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Çështja 2. Prerjet dhe zbukurimet nё veshjet në antikitet 
 
Në Egjiptin e lashtë liri ishte materiali më i zakonshëm në prodhimin e tekstilit. Ajo ka 
ndihmuar njerëzit të jenë me veshje të rehatshme në të nxehtin subtropikal. Ekzistojnë dëshmi 
për prodhimin e rrobave prej liri në Egjiptin e lashtë në periudhën e Neolitit. Fibra të tjera që 
janë përdorur janë prej palmed dhe papirusi, të cilat ose përdoreshin vetëm ose përziheshin 
me lirin për të bërë litarë dhe tekstile të tjera.Teknikat e tjerrjes përfshinin përdorimin e 
gishtave që kalonte më pas i tjerrur në dorë dhe mblidhej rreth kofshës. Një vegje horizontale 
tokësore është përdorur para Mbretërisë së Re, e cila ështe gjetur në disa gërmime 
arkeologjike. Fibra e lirit është me origjinë bimore dhe merret nga bima e lirit. Tjerrja, endja 
dhe qepja e fijeve prej liri ishin teknika shumë të rëndësishme për të gjithë shoqërinë 
egjiptiane. Zakonisht veshjet prej liri ishin me ngjyrën e vetë natyrale. Leshi ishte i njohur, 
por konsiderohej i papastër, pasi zakonish materialet e pasura me fibra shtazore ishin objekt i 
tabuve. Ato janë përdorur në disa raste për ceremoni, por ishin të ndaluara në tempuj dhe 
xhami. Fshatarët, puntorët dhe personat e tjerë, që ishin shtresa shumë të varfëra, shpesh nuk 
vishnin asgjë, por vetëm shenti, një këmishë prej liri, që ishte materiali i tyre i përditshëm. 
Skllevërit shpesh punonin lakuriq. Veshjet mbretërore dhe kurora e faraonëve ishte e përbërë 
nga lëkura e leopardit, e cila hidhej në shpatulla e shoqëruar me një bisht luani. Rreth vitit 
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2130 p.e.s, gjatë Mbretërisë sëVjetër, veshjet ishin të thjeshta. Burrat rreth trupit të tyre 
kishin funde të shkurtër, të njohur si shendyt, të cilat ishin vija vija në bel, nganjëherë me 
pala ose të mbledhura në pjesën e përparme. Gjatë Mbretërisë së Mesme të Egjiptit, në vitet 
1600 p. e. s, fundet u shndërruan në pantallona të gjata dhe të gjera. Ndërsa rreth vitit 1420 p. 
e. s  veshjet ishin në formën e një tunike të lehtë ose bluze me mëngë, si për femra dhe për 
meshkuj. Gjatë Mbretërisë së Vjetër, të Mesme dhe të Re, gratë e Egjiptit të lashtë shpesh 
vishnin veshje të thjeshta. Veshja e grave ka qenë më konservatore se veshja e burrave. 
Fustanet u mbajtën nga një ose dy shirita me gjatësi deri në kyçin e këmbës dhe nganjëherë 
më lart ose më poshtë gjoksit. Gjatësia e veshjeve përcaktonte klasën sociale. Fëmijët deri në 
moshën e pubertetit nuk vishnin asnje lloj veshje. Rreth moshes 6 vjec ata u lejuan të vishnin 
veshje për t’i mbrojtur nga të nxehtit e thatë. Kur rriteshin ata vishnin veshje si prindërit e 
tyre. 
Veshjet në antikitetin klasik kanë gjetur një përdorim të gjerë e, gjatësi të ndryshme të 
veshjeve si dhe mbështetur në rrethimin e trupit në mënyra të ndryshme (si të hedhura në sup 
apo të futura në kokë ose të lidhura me rrip lëkure në bel). Në Greqinë e lashtë veshjet 
përbeheshin prej matreriali leshi ose liri. Në përgjithësi forma e veshjes ishte drejtkëndëshe, e 
zbukuruar në fundet e tyre, me fije që quheshin fibule dhe me vija vija ne mes. Veshjet tipike 
ishin një mantel i lirshëm si për gratë dhe për burrat, si dhe një tunikë e veshur mbi të. 
Këmisha e burrave ishte e gjatë deri në gju, ndërsa ajo e grave ishte e gjatë deri te këmbët e 
tyre. Ky mantel i gjatë quhet himation. Veshjet në Romën e lashtë ishin të bëra prej leshi. 
Veshja për një romak shpesh nënkuptonte statusin e njeriut që e vishte, autoritetin apo 
hierarkinë. Përdorimi i veshjeve në Romën antike ishte zakonisht  një uniformë apo kostum, 
që ishte pjesë e trashëgimisë së Romës ndaj qytetrimit perëndimor. Pjesa më e madhe e 
veshjeve romake dallohej sipas shtresave shoqërore.  
 

 
1                      2                    3              4              5                 6                7 

 
Në figurën e mësipërme në mund të nxjerrim një përfundim se njeriu i parë në të majtë  është 
një qytetar romak (1), që ka veshur një petkë zyrtar, por nuk është një senator apo kalorës 
(për shkak se ai nuk ka vija në tunikën e tij). Personi i dytë në rradhë është një grua e martuar 
(2), sepse ajo vesh dhe stoli. Personi i tretë ka veshur një tunikë me vija të gjera dhe 
identifikon njeriun e ardhshëm si një senator.(3). Njeriu i katërt me kurorë dafine në kokë, si 
dhe veshjet e tija të veçanta tregojnë se është një perandor (4). Uniforma dhe manteli i njeriut 
të pestë identifikon poziten shoqerore të një gjenerali (5). Më e vështirë është përcaktimi i  
saktë i statusit shoqëror të dy njerëzve në të djathtë por që përcaktojnë dy klasat e ulëta 
sociale (njerëz të lirë dhe shërbyes) në Romën e lashtë, të cilët nuk kanë veçanti në veshjet e 
tyre, për të treguar statusin e tyre. Këta njerëz mund të jenë të dy njerëz të lirë ose qytetarë në 
punë, por njeriu me tunikë ngjyrë kafe mund te jetë një njeri që mban mjete te ndryshme pune 
dhe njeriu tjetër është 
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ndriçues rrugësh. Duke parë këto të dy figura (6) dhe (7) nxjerrim përfundimin se njeriu me 
tunikë të bardhë (7) mund të jetë rob i njeriut tjeter (6). 

Në mënyrë tipike, veshjet romake bëheshin nga leshi. Në 
Republikën e hershme , gratë iI qethnin vetë bagëtitë dhe e tirrnin 
vetë fillin në shtëpi, dhe pa dyshim gratë e shtresave më pak të 
pasura e vazhduan këtë praktikë gjatë gjithë historisë së Romës. 
Njerëzit e pasur mund të blinin dhe veshje të tjera prej liri, pambuku 
e mëndafshi. Ka pasur shumë biznese që lidhen me tekstilin, ku, 
përveç tjerrjes dhe thurrjes, janë përfshire dhe operacione të tilla si 
ngjyrosja, përpunimi dhe pastrimi. Veshjet janë pastruar nga 
pastrues që kanë përdorur kimikate të ndryshme . 
 
 

Fig. Grua me një kurorë dafine në  
kokë dhe me nje degë palme në dorë. 
 
Ngjyra e veshjes ishte e rëndësishme, duke shënuar dallimet në moshë dhe statusin e tyre. 
Veshjet ishin të kushtueshme, të  reja dhe të shtrenjta. Karakteristikë ishin dallimet në veshje,      
sipas rasteve të ndryshme (si dasma, festa fetare, zije ose darka). 
 
  
 
 
 
 



 8

 
       Tunikë e thjeshte Tunikë kalorsiake Tunikë senatorial 

       
    Veshje senatori 
 
Qytetërimi egjiptian është konsideruar si një ndër më antiket dhe më të evoluarit, falë kjo prej 
relievit dhe terenit të virgjër si dhe prezencës së lumit Nil. Kanë egzistuar 3 periudha të 
mëdha me dinasti të ndryshme, duke filluar që nga shekulli i 3-të  p.e.s dhe deri në pushtimin 
Persian të vitit 525 p.e.s. Gjatë gjithë këtij harku kohor vihen re dallimet në lasat shoqërore 
dhe sociale që kanë të bëjnë me mënyrat e ndryshme të të veshurit dhe të të përshtaturit. Por 
nuk ka shume ndryshime të meëdha nga njera periudhë tek tjetra. Veshjet bazë ishin dy: 
Perizoma dhe Tunika  
Perizoma mbahej e palëvizur në trup nga një rip me shirita me ngjyra dhe me mbrojtje 
metalike, ndërsa ajo e faraonëve ishte dhe me dekorime. Tunika ishte tip kemishe e thjeshtë 
dhe transparente.  
Veshjet në Egjiptin e Lashtë ishin me dy shirita mbi supe që mbanin fustanet. Një variant 
tjetër ishte nje fustan i shkurtër me mëngë të gjata, me një hapje në qafë, mbledhur në bel për 
të zëvendësuar shiritin. Në Mbretërinë e Re, shumë burra dhe gra kanë të veshur një mantel 
në forma të ndryshme. Këto veshje përbëhen nga dy copa drejtëkëndëshe, secila me gjatësi 
katër metra, të cilat bashkohen bashkë me fund të ngushtë, duke lënë hapësirë bosh për qafën. 
Veshjet ishin praktike për t’u veshur nga burrat dhe gratë, në varësi të situatës që do të 
përdorej. Shalli ose sari, ishte shumë i përdorshëm tek gratë e shtresës të larte në Mbretërinë e 
Re. Me një gjerësi 4 metra dhe gjatësi 13 ose 14 metra, shalli lidhej në njërin skaj të tij me një 
litar, që qarkonte belin e gruas, duke e fiksuar në të majtë të belit. Shalli hidhet dhe në pjesën 
e pasme të trupit, mbledhur në disa pjesë dhe futet në formë kordoni ne pjesen  e perparme të 
trupit.  Pjesa që mbetet kalon përsëri rreth pjesës së pasme dhe para trupit ,duke kaluar nën 
sqetull dhe mbeshtetur  mbi supe me ane te nje kapëse .Shalli shpesh përbëhej prej materiali 
të lehtë. 
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Shumica e veshjeve ne Egjipt ishin prej liri dhe më pak me përbërje leshi. Tjerrja, endja dhe 
qepja e veshjeve ishte nje aktivitet i rëndësishëm për të gjitha shtresat shoqërore. Ngjyrat e 
veshjeve ishin nga më të larmishme, duke filluar që nga e bardha lisho dhe deri tek dizenjot 
me kuadrata dhe vija si në figura. Ngjyrimi i materialeve prej liri bëhej në kushte shtëpie. 
Ngjyra të ndryshme bimore ndonjëherë aplikoheshin para endjes së pëlhurave, për të 
prodhuar fije të kuqe, të verdha ose blu, por shumica e pëlhurave liheshin në ngjyrën e vetë 
natyrale. Pas endjes, pëlhurat prej liri liheshin në diell, për t’u zbardhur, duke formuar një 
material tërheqës, të bardhë, që ishte shumë popullor dhe më i miri. Përveç veshjeve, të 
rëndësishme ishin dhe aksesorët,  siç ishin paruket apo artikujt kosmetikë . 
Një ndër aksesorët më të rëndësishëm ishte parukja zakonisht me floke me shkëlqim prej 
fijesh të vërteta si dhe me fibra natyrore dhe bimore. Përkujdesja ndaj trupit ishte shumë e 
rëndësishme, aq sa i depilonin dhe parfumosnin, ndërsa tualeti përbëhej nga kremi i bardhë 
për fytyrën, kajal i zi përreth syve, buzët dhe thonjtë ishin lyer në ngjyrë kafe në të kuqe.  
Flokët artificialë ishin një mënyrë e thjeshtë për të ruajtur atë që natyra ju kishte neglizhuar. 
Paruket kishin nje funksion praktik. Flokët natyralë të egjiptianeve ishin shumë të dendur, të 
trashë, për t’i mbrojtur nga rrezet e forta të diellit në verë dhe të ftohtit në dimër. Por ata nuk 
kishin një edukatë mbi pastërtinë dhe higijenën personale.  
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Në Mbretërinë eVjetër paruket ishin me gjatësi të ndryshme. Stili i thjeshtë ishte me një 
gjatësi diku midis supeve dhe nën vesh. Ekzistonte dhe një paruke treshe, e cila ndahej në tre 
pjesë. Dy shirita me flokë shkonin prapa veshëve dhe poshtë, në anët e fytyrës, duke dalë në 
pjesën e përparme të bustit, deri në afërsi të zemrës. Pjesa e tretë e flokëve të parukes, zbriste 
mbrapa mbi supe. Parukja mund të vendosej mbi një jastëk të vogël, që fiksohej mbi kokë?, 
për të lejuar ajrosjen ndërmjet parukes e kokës. 
Bizhuteritë përdoreshin masivisht në Egjiptin e Lashtë, pavarësisht shtresës shoqërore që i 
përkisje. Ato ishin shumë të rënda dhe tepër voluminoze. Egjiptianët u bënë shumë të 
famshëm në prodhimin e bizhuterive me metale të çmuara si ari dhe argjend, si dhe rruaza të 
vogla.  Burrat dhe gratë stoliseshin me vathë të gjatë, unaza e gjerdanë rreth qafës, që ishin 
me ngjyra të ndezura. Ata të cilët nuk përballonin bizhuteritë e shtrenjta, i mbanin rruaza 
qeramike me ngjyra të ndezura. Një krijim që ishte specifik për Egjiptin e Lashtë ka qenë 
gorgerina, një ansambël me disqe metalik, vendosur në gjoks e shpinë, ose mbi lëkurën e 
zhveshur ose mbi një këmishë. Egjiptianët bënin dush disa herë në ditë. Pomadat dhe vajrat 
janë aplikuar në lëkurë nga të dy gjinitë. Një përzierje popullore realizohej nga ekstrakte 
bimore të përziera me dhjamin e një korkodili mace dhe hipo ( lloje kafshe). Tualeti (make 
up) i syve përdorej rregullisht për të siguruar mbrojtje nga shkëlqimi verbues i diellit dhe nga 
insektet që sillnin sëmundje. Rimeli përftohej nga malakit (lloje pluhri) i grimcuar. Parfumet 
ishin të shumtë dhe shumë të kërkuar. Në kokë ata mbanin një kon të parfumuar, që përbëhej 
prej dhjami demi, i cili duke shkrirë lëshonte një parfum të këndshëm. Thonjtë dhe duart 
pikturoheshin me këna. Egjiptianët e Lashtë mbathnin sandale prej papirusi, që përdoreshin 
për të dy gjinitë. Zakonisht ata rrinin zbathur, sandalet i vishnin në raste të veçanta apo në 
kohën kur këmbët e tyre mund të lëndoheshin. 
Elementi  themelor i veshjes mashkullore në Romën e Lashte ishte tunika, e cila prodhohej 
nga material leshi. Ajo bashkohej në të dy anët e saj dhe tek supet, ndërsa varej deri tek 
gjunjët. me vija-vija te gjata.   Burrat që përbënin shtresën e kalorsisë në ushtri i kishin 
tunikat e drejta dhe me vija të ngushta në ngjyrë te purpur të thellë, që shtrihej nga shpatullat 
me buzë ne pjeset anesore te veshjes. Këto lloj veshjesh ishin të vështira për t’u veshur vetë 
dhe për këtë qëllim romakët e pasur kishin skllevër, të cilët ishin trajnuar posaçërisht për t’i 
ndihmuar në veshjen e tyre. Veshjet ishin shumë të kushtueshme dhe sa më shumë të 
vjetëroheshin, aq më shumë vlera kishin.  
Qytetarët duhet të vishnin veshje për të gjitha rastet publike (si psh: festa fetare, ceremonira 
te ndryshme etj) Ngjyra e veshjes ishte e rëndësishme, pasi bënte dallimet në moshë dhe 
statusin që kishte qytetari në shoqëri. Veshjet për të rinj lyeshin me ngjyrë të bardhë, si dhe 
stoliseshin me qëndisma. 
Në vitet e hershme të Romës së Lashtë, veshjet e grave ishin më të thjeshta,. Nga mesi i 
epokës republikane këto veshje filluan të diferencoheshin sipas klasave shoqërore. Materiali 
që përdorej për prodhimin e tyre ishte lesh i tjerrë hollë. Bizhuteritë ishin kryesisht unaza në 
forma të vulës personale që në fillim ishin prej hekuri e më pas prej ari 
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TEMA 2. HISTORIA E KOSTUMEVE DHE E MODЁS NЁ MESJETЁ   
 
Çështja 1. Veçoritё e modёs gjatё periudhёs sё Mesjetёs   
 
Periudha e mesjetës u nda në dy periudha: Romake dhe barbare. 
Epoka romake karakterizohej nga lindja e feudalizmit, fillimi i luftërave fetare dhe nga 
influenca arabe në kostumet europiane. 
Epoka barbare ndahej në dy momente: gotike dhe gotike e mëvonshme, që të dyja 
karakterizoheshin nga një influecë e modës franceze. Në të dyja periudhat ishte tendenca drejt 
linjave të gjata vertikale.   
Veshjet në periudhën e mesjetës janë gjetur, të ruajtura mirë, në veriperëndim të Europës. Në 
Danimarkë janë gjetur veshje të leshta, të endura, si tunika dhe funde. Këto ishin kryesisht 
veshje në të gjithë gjatësinë e trupit dhe mbaheshin në mes me rripa lëkure ose kapse 
metalike.  

Rrobat nuk ishin gjithmonë të thjeshta, por të  ndërthurura me dekorime me ngjyra të 
kundërta, veçanërisht në skajet dhe fundet e veshjes. Burrat vishnin pantallonat, mundësisht 
të mbyllura në fundet e tyre për mbrojte, edhe pse studiusi  Boucher  thotë se pantallona të 
gjata janë gjetur shumë. Gjithashtu janë përdorur shaje leshi, si dhe kapele me lëkurë të 
kafshëve, për t’i mbajtur ngrohtë.  
Në këtë kohë ishin përhapur edhe veshjet bizantine. Bizantët prunë veshje shumë lluksoze 
dhe me modele të ndryshme, të endura dhe të qepura per shtresat e larta të shoqërisë së 
atëhershme. Ndërsa për të shtypurit e klasat e ulta ofronin veshje te ngjyrosura me një cilësie 
më të ulët. Me kohë veshja romake ishte zëvendesuar nga chiton të gjatë  (lloje kemishe)  për 
të dy gjinitë, mbi të cilat shtresat e larta  mbanin veshje të ndryshme të tjera, si xhaketa tip 
dalmat, të rënda dhe të shkurtëra. Të dyja këto veshje fiksoheshin në shpatullën e djathtë. 
Dollaket ( tip corapesh qe visheshin nga kyci i kembes deri tek kupa e gjurit) dhe corapet 
vesheshin shpesh në atë kohë.  
Veshjet europiane ndryshuan gradualisht në vitet  400 -1100. Burrat e popujve pushtues, në 
përgjithësi vishnin tunika të shkurtëra, me rripa dhe me pantallona të dukshme, corape ose 
dollake. Popullatat e romanizuara dhe institucionet kishtare mbetën besnike  ndaj tunikave të 
gjata romake, që përfaqësonin kostumin zyrtar të tyre. 
Elita e shoqërisë vishte rroba prej mëndafshi, të importuara nga bota bizantine, dhe  më vonë 
nga bota myslymane, ndoshta me materiale prej pambuku. Ata mund të vishnin dhe veshje 
prej liri të zbardhur apo leshi të lyer, me modele të thjeshta, të endura vetë në Europë. Por 
veshjet e dekoruara ishin shumë të përhapura, edhe pse nuk mund të flitej në atë periudhë për 
art të këtyre veshjeve. Shtresat e ulëta shoqërore vishnin veshje të zonave të tyre, prej leshi të 
dredhur me dorë, të shoqëruar me ornamente të ndryshme të qëndisura ose të endura me 
ngjyra në struktura tezgjahu. Pambuku ishte fill, tekstil i endur dhe i ngjyrosur, që në lashtësi. 
Me ketë material janë veshur popujt e Indisë së Lashtë , Egjiptit dhe Kinës.  

Qindra vjet përpara, që në epokën kristiane, tekstilet e pambukut ishin të endura në Indi, me 
veti të parakrahasueshme dhe më vonë perdorimi i tyre u përhap në vendet  mesdhetare e 
sjelle nga tregtarët arabë. Maurët prezantuan kultivimin e pambukut në Spanjë.  Një material 
tjetër që është përdorur në këtë periudhë është edhe mëndafshi. Shkëmbimi i tekstileve 
luksoze ishte mbizotërues në Rugen e Mëndafshit. Rruga tregtare është iniciuar rreth 114  
vjet p.e.s nga dinastia Han, edhe pse më herët tregëtia në të gjithë kontinentet ekzistonte 
tashmë. Tregtia në Silk Road ishte një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e qytetërimeve të 
mëdha të Kinës, Egjiptit, .Mesopotamisë e Persisë (nga nënkontinenti Indian) dhe Romës, si 
dhe ndihmoi për të hedhur themelet për botën moderne. 
Veshjet në shekullin e XIII  kishin karakteristika se ishin të gjata, tunika vija-vija me xhaketa 
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të gjata apo mantele në stile të ndryshme. Kostumi gjatë këtij shekulli në Europë ishte shumë 
i thjeshtë për të gjinitë dhe mjaft uniformë në të gjithë kontinentin.Veshjet për të dy gjinitë 
ishin relativisht të ngjashme dhe kanë ndryshuar shume ngadalë. Shumica e veshjeve, duke 
përjashtuar ato të shtresave të pasura të shoqërisë,ndryshuan shumë ngadalë, deri tre apo 
katër shekuj më parë.Gjatë këtij shekulli ka pasur zhvillim të madh të ngjyrimit të leshit.  Për 
të pasur sa më shumë larmi veshjesh, ngjyra ishte shumë e rëndësishme. Bluja u prezantua si 
ngjyra më e kërkuar dhe më në modë, duke u miratuar nga mbretërit e Francës si ngjyra e tyre 
heraldike.  
 
Çështja 2.  Ngjyrat, format, prerjet e veshjeve nё mesjetё   
 
Veshjet në Europën e shekullit XII dhe XIII mbeten shumë të thjeshta për të dy gjinitë, dhe 
mjaft uniforme në të gjithë nenkontinentin. Kombinimi tradicional i tunikës së shkurtër rme 
geta për burrat dhe tunikës së gjatë, poshtë gjurit, për gratë e burrat e shtresave të pasura 
mbeten normale. Shumica e veshjeve, sidomos jashtë shtresave te pasura, ndryshoi pak apo 
aspak. Shekulli i XIII pati një përparim të madh në ngjyrosje. Liri u përdorur gjithnjë e më 
shumë për veshje, që ishin në kontakt të drejtëpërdrejtë me lekurën. Ndryshe nga leshi, liri 
mund të pastrohet dhe të zbardhet në diell. Pambuku i importuar, i papërpunuar nga Egjipti 
apo dhe gjetkë, është përdorur për mbushje ose lloje të ndryshme pëlhurash si beze e të tjera. 
Në pjesën veriore të Europës, mëndafshi ishte një luks i importuar dhe shumë i shtrenjtë. 
Moda italiane e mëndafshit e asaj periudhe paraqiti modele të përsëritura të gërshetimit të 
mëndafshit në Bursa (vend në Turqi) nga Kina   që vinin nëpërmjet Rrugës së Mëndafshit. 
Historianët kulturorë dhe kostumografë kanë shpjeguar se mesi i shekullit të XIV-të shënon 
shfaqjen e “modës” së njohur në Europë. Nga ky shekull e tutje ndryshimet perëndimore të 
modës  patën një ritëm mjaft të lartë, të panjohur në qytetërimet e tjera, qoftë të lashta apo 
bashkëkohore. Në shumicën e kulturave  të tjera vetëm ndryshimet e mëdha politike, të tilla si 
pushtimi myslyman i Indisë, prodhuan ndryshime radikale në veshje.Në Kinë, Japoni dhe 
Perandorinë Osmane moda ndryshoi pak përgjatë disa shekujve. Në këtë periudhë veshjet e 
drejta dhe të gjata u zëvendësua nga veshje të lakuara, që përshtateshin më mirë me format 
trupore, duke përdorur kështu gajtanët dhe butonat. Moda që mbizotëroi në këtë periudhë 
ishte e tillë, veshje me dy ngjyra, nga dy pëlhura të kundërta, një copë në çdo anë. U realizua 
për burrat në mesin e shekullit dhe ishte veçanërisht  e populluar në gjykatën angleze. 
Ndonjëherë vetëm çorapet kishin ngjyra të ndryshme në çdo këmbë. 
 

 



 13

              
                  Fig. 1                                               Fig. 2 
 

  
                          Fig. 3            Fig. 4 
 
Veshjet ndaheshin në veshje për punë dhe veshje për shërbime të tjera. Burrat vishnin një 
tunikë (eshtë këmishë), xhaketë e shkurtër ose xhaketë të gjatë mbi një këmishë prej liri. 
Xhaketa e gjatë ishte në formë drejtëkëndëshe, me një vrimë për të futur  kokën. Me kalimin 
e kohës këto pjesë u bashkuan dhe formuan një tunikë të gjatë pa mëngë. Më vonë tunika 
mori një individualitet të veçantë. Ajo kishte formën e xhaketës me mëngë me kapak, si dhe 
shoqërohej me kapuçë me ngjyrë. Dhe me vone tunikat u  paraqitën në formën e një manteli, 
që i ngjante deri diku një manteli modern akademik. Pra manteli kishte thjesht një pamje 
formale. Burrat gjithashtu vishnin çorape dhe këpucë. 
Veshjet e familjeve mbreterore ishin të veçanta, si nga prerjet , ashtu dhe nga materiali luksoz 
i përdorur . Flokët dhe mjekra e moderuar ishin në gjatësi normale dhe në përgjithësi flokët e 
tyre ishin të një stili “pageboy”. Këpucët ishin të qepura enkas për mbretërit dhe klerikët e 
lartë.  
Veshjet e burrave për punë përbëheshin nga një xhaketë e shkurtër ose tunikë me rrip. Ata 
mbanin çorape të gjata ose dollak në këmbë, te cilat kishin gjatësi të ndryshme, shpesh të 
dukshme. Shoqëruese të këtyre veshjeve ishin: kapelja (me një kapak të rrumbullakë, me nje 
buzë të vogë); bereta (ashtu si ato modernet franceze, e plotësuar me një skedë të vogël në 
krye), kesula (kapuc i bardhë me lidhëse, që shtrëngoheshin nën mjekër), kapele  kashte ( 
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shume e përhapur për punëtorët e fermave), si dhe kapuç, që ishte i lidhur me rrethin e qafës e 
që binte mbi supe  
Muzikantët vishnin dy tunika të gjata, njëra mbi tjetrën (fig.1). Tunika është e përbërë nga dy 
pëlhura me ngjyra të ndryshme. Kjo veshje është e shekullit të XIII, në Spanjë. 
Grate vishnin një fustan të lirshëm, me mëngë të gjata, të ngushta dhe një rrip të ngushtë në 
bel, që ishte uniformë. Mbi këtë veshje vishnin një xhaketë pa mëngë. Gratë më të pasura 
veshjet i kishin me shumë qëndisje, dhe mantelin e mbanin të hedhur nga pjesa e kurrizit , 
duke e lidhur para gjoksin, e përbërë nga materiali i leshit. Gratë vishnin çorape e këpucë 
lëkure, ashtu si burrat. Në kostumin e grave ishte dhe bereta, e cila mund të qëndronte mbi 
kokë ose në formë kapele me lidhëse. Kjo kapele mund të ishte nje “kësule gruaje”,  e cila më 
shumë i ngjante një kapele pa strehë, që mund të ishte e thjeshtë ose e komlikuar. Flokët, 
shpesh, mblidheshin nga një rrjetë, që quhej Crespine, e dukshme vetëm në pjesën e 
përparme të fytyrës. Më vonë, në shekullin e XIII, bereta dhe kësula u shndërruan në shirita 
të ngushtë rrobe, kështu flokët mund të mbuloheshin me Crespine, e cila binte mbi veshë. 
Kësula dhe bereta ishin të bardha, ndërsa Crespina mund të ishte me ngjyrë ose ari. Mbulesa 
me shami dhe perdja e shekullit të XII (shihet ende ne murgeshat sot) është veshur kryesisht 
nga gratë e vjetra dhe të veja. 
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TEMA 3. HISTORI E KOSTUMEVE DHE E MODËS GJATE RILINDJES DERI NË 
REVOLUCIONIN FRANCEZ   
 
Çështje 1. Veçoritë e materialeve dhe veshjeve që janë përdorur gjatë kësaj periudhe. 
 
Moda në periudhën 1500-1550 në Europën Perëndimore është shënuar me veshje voluminoze 
veshur me një bollëk të shtresave (një reagim ndaj temperaturave të ulta sidomos në pjesën 
veriore të Evropës dhe të Ishujve Britanik). Varacionet rajonale të modës së veshjeve që kanë 
lindur në shekullin e XV-të u bënë më të theksuara në shekullin e XVI-të. Në veçanti, veshjet 
e vendeve të ulta, shtetet gjermane e ato skandinave morën drejtim të ndryshëm nga ai i 
Anglisë, Francës, dhe Italisë, edhe pse të gjithë ishin të zhytur nën ndikimin kthelljues dhe 
formal të veshjes spanjolle pas mesit te 1520. Përpunimi i veshjeve popullore në Gjermani 
gjatë kësaj periudhe ishte i ulët. E zeza ishte veshur gjithnjë për raste formale .Tantella e 
ngritur u përdor shumë në mesin e shekullit të 16-të. Valëzimet  u rritën nga një rudhosje e 
thjeshtë në jakë ose në forma të pafundme, si rrota e qerres. Në shumicën e tyre, 
ekstravagante, valëzimet kërkonin mbështetje me tela, të cilat u bënë më mirë në veshjet 
italiane. Dallime të mprehta vihen re në mes të modeleve të protestantëve në Angli dhe në 
Hollandë, të cilat kishin ende ndikim të rëndë spanjoll ndaj atyre të gjykatave franceze dhe 
italiane. Lulëzim i madh i tantellave të qëndisura ka ndodhur në këtë periudhë. Format 
gjometrike që rrjedhin nga prerja e copës u përpunuan me tantella të qëndisura. Gjatë 
periudhës së rilindjes ndryshoi struktura shoqërore dhe mënyra e jetesës. Veshjet “bumin” e 
zhvillimit e arritën gjatë kësaj koh, ku shtresat e ndryshme sociale ekonomike krijuan 
degëzimet e tyre të mirëfillta. Kjo u nxit edhe nga zhvillimi i arteve të bukura, duke 
identifikuar edhe vetë periudhën e rilindjes, ku ndryshimet historike sollën transformim 
rrënjësor në të gjitha aspektet e jetës sociale, mënyrën e jetesës, komunikimit, zhvillimit 
ekonomik etj. Elementët që pasuronin veshjet e kësaj periudhe i kanë rezistuar kohës në 
shekuj dhe janë përdorur edhe në veshjet moderne. Rilindja lindi në Itali, por u zhvillua edhe 
në të gjithë Europën, duke ndryshuar modën në këtë kohë nga njëri qytet në tjetrin. Leshi 
mbeti pëlhura më popullore në të gjitha klasat, e ndjekur nga liri dhe kërpi. Materialet e 
prodhuara prej leshi kishin cilësi shumë të mira. Ngjyrimi i këtyre materialeve ishte shumë i 
pastër dhe me ngjyra të forta. Materiale si mëndafshi dhe kadifja janë parë gjithnjë dhe më 
shumë në veshjet italiane gjatë kësaj kohe. Fustanet me lule dhe ngjyra të shumta u bënë një 
dizajnë dominues i këtyre veshjeve. Mëndafshi i prodhuar në tezgjah filloi të realizohej në 
këtë periudhë në vende si Firence, Genova, Venecia, Valencia dhe Sevillia. Si prosperitet 
gjatë kësaj kohe u rrit klasa e mesme urbane, duke përfshirë edhe puntorë të kualifikuar, të 
cilët filluan të vishnin rroba më komplekse që pasuan, në një distancë, modelet e përcaktuara 
nga elitat. Variacionet kombëtare në veshje u rritën shumë gjatë këtij shekulli. Moda gjatë 
kësaj periudhe është shoqëruar me veshje voluminoze. Pëlhurat ishin të qëndisura dhe me 
zbukurime në sipërfaqe. Linjat e ngushta u zëvëndësuan me një siluetë të gjërë, konike për 
gratë, me gjërësi në hije dhe supe. Mëngët ishin në qëndër të vëmëndjes. Moda Europiane në 
dekadat e hershme të shekullit XVI-të u dominua nga rivaliteti i madh mes Henry VIII të 
Anglisë dhe Francis I të Francës. Por fuqia në rritje e modës gjatë kësaj periudhe ishte 
Charles V, mbret i Spanjës, si trashëgimëtar i stilit dhe i modës së zhvilluar. Fluksi i kësaj 
mode, të zhvilluar në Spanjë, ndryshoi dinamikën e tregëtisë në të gjithë Europën 
Perëndimore, duke sjellë në rritje pasurimin e veshjeve të rëmbyera nga shijet Spanjolle. Një 
element karakteristik i modës gjatë kësaj periudhe të hershme është moda Barok, e cila është 
parë për herë të parë ne Hollandë dhe në një periudhë të dytë në Francë. Një element tjetër i 
modës, që është përdorur gjatë kësaj kohe, ishte rokoko-ja, e cila është e karakterizuar nga 
mbretëria e Lugjit të XV. Në gjysmën e parë të vitit 1700,  ku Stili ROKOKO sundonte mbi 
të gjitha mbretëritë e asaj kohe dhe kjo erdhi si pasojë e zhvillimit të rrymës së artit me të 
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njëjtin emër në të gjithë Evropën. Në 1700-ën veshja veneciane do të ndryshonte nga të tjerat, 
në lidhje me veshjet, sepse mbretëria e kësaj kohe me qender në Venecia do të niste 
përdorimin e maskave që do të bëheshin pjesë e pandarë e kostumit, dhe që prej asaj kohe 
Venecia mbahet si kryeqyteti Europian i Karnavaleve. Romanticizmi eshtë një tjetër etapë e 
ndryshimit të veshjeve, duke u njohur si një ndër rrymat më realiste të kohërave. Veshjet 
pësuan një lloj kthimi drejt reales dhe pa egzagjerime të tepruara. Gjysma e parë e viteve 
1800 ka një ndryshim thelbësor me gjysmën e dytë, sepse në këtë të fundit veshjet u kthyen 
në kohë dhe fryrja e poshtme, në formë këmbane e tyre, filloi të predominonte.  
 
Çëshjte 2. Ngjyrat, format dhe prerjet e veshjeve gjatë periudhës së rilindjes. 
 
Moda europiane në dekadat e hershme të shek.të XVI-të është dominuar nga rivaliteti i madh 
mes Henry të VIII-të të Anglisë dhe Francis I të Francës, por fuqia në rritje ishte Charls i V-të 
mbret i Spanjës, Napolit dhe Sicilisë nga 1516-a, trashgimtar i stilit. Fluksi prej ari dhe 
argjendi nga Bota e Re në Spanjë ndryshoj dinamikën e tregëtisë në të gjithë Europën 
Perëndimore, gjë që dominoi pasurimin dhe rritjen e veshjeve nga shijet spanjolle. Siç thamë 
dhe në temën e mësipërme veshjet filluan që të dallohen sipas vendeve ku përdoreshin. 
Ndryshime pësuan jaka, gjatësia e palltos, si dhe pantallonat. Zhvillim të madh mori tantella e 
qëndisur. Veshja e burrave përbëhej nga një këmishë prej liri fillimisht pa jakë, por më pas 
me jakë të lartë dhe kjo ndodhi kryesisht nga mesi i shek XV-të. Jaka u mblodh në një rreth të 
ngushtë në formë rrudhash e më pas në formë të vallëzimit. Xhamadani është me mëngë që 
puthiten ose të prera, të cilat lejonin pëlhurën e këmishës për t’u dukur nga xhamadani. 
Xhaketa zakonisht ishte e prerë në pjesën poshtë belit, e cila bëhej për të zbuluar xhamadanin 
poshtë saj dhe me funde të plota deri në gju. Veshjet e grave shpesh ishin me material leshi, 
për të ruajtur ngrohtësinë dhe u bënë me mëngë. Fillimisht këto veshje ishin të gjata deri te 
kyci i këmbës e më pas u shkurtuan deri te gjuri. 
Në fustanet e grave mënga zakonisht shkonte deri në bërryl, ajo mund të shkurtohej ose të 
realizohej një prerje e ndarë në dy pjesë, të cilat bashkoheshin së bashku. Palltot ishin të 
gjata,  por më vonë rreth viteve 1660 u bë shumë e shkurtër, vetëm duke arritur në fund të 
kafazit të brinjëve, e cila më shumë i ngjante një xhakete bolero. Gjatë vitit 1660 mëngët 
ndryshuan shumë nga bërryli e poshtë. Palltot ishin të hapura ose me butona në pjesën 
përpara. Një faktor i përbashkët ishin veshjet me shumë sythe në formën e fjongove 
rregulluar mbi supe dhe në pjesët më të ulëta të mëngëve palltot ishin të gjata dhe mjaft të 
gjera, si dhe me mëngë mbi bërryle. Rreth vitit 1670 është përdorur jeleku, i cili vishej nën 
pallto. Shpesh kjo u quajt diçka lluksoze, e cila i jepte më shumë paraqitje femrës. Xhepat në 
të dy anët e veshjeve ishin vendosur horizontalisht apo vertikalisht. Jelekët me mëngë u 
përdorën gjatë periudhës së dimrit, për të shtuar ngrohtësinë në trup. Një veshje tjetër ishte 
këmisha me jakë ose me shall. Këmishat me jakë, me mengë të gjata, me ngjyrë të bardhë, 
mbeti e vetmja veshje konstante gjatë gjithë periudhës, edhe pse me ardhjen e jelekut është 
parë më pak. Jaka zinte një vend të vogël në veshjen e këmishës, më pas u rrit në madhësi, 
duke arritur deri tek supet.Nga mesi i vitit 1660 jaka është zhdukur dhe ka mbetur vetëm 
shalli, Iidhur ndonjëherë me një hark të vogël të shiritit. E kuqja ishte ngjyra më e zakonshme 
për harkun, veç kësaj është përdorur bluja dhe ngjyra të tjera. Harku dhe shiritat u rritën 
shumë në madhësi rreth vitit 1680. Nga mesi i 1690-ës harku u bë shumë i madh dhe shiritat 
u fshinë. Shalli vishej gjithmonë poshtë palltos dhe vazhdonte deri tek gjoksi. Pantallonat 
ishin një veshje tjetër, që pësuan ndryshime. Nga mesi i vitit 1650 në Europën Perëndimore 
pantallonat ishin shumë të lirëshme, të cilat kishin më tepër karakter femëror. Ato ishin 
zbukuruarë zakonisht me shumë fjongo rreth belit dhe rreth gjunjëve, kryesisht në pjesën e 
jashtëme të këmbës. Në vitin 1660 popullariteti i tyre i kaloi të gjitha kufijet. Ato zakonisht 
visheshin me një kemishë mbi to. Këmisha u dekorua rëndë me fjongo në bel dhe në fund të 
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skajeve të saj. Gajtësia e pantallonave ishte zakonisht mbi gju, por mund të kalonin dhe 
poshtë gjurit, nga ku dukeshin çorapet. Me popullaritetin në rritje të palltove të gjata dhe të 
jelekut pantallonat u braktisën, duke i dhënë favor më shumë kilotave të ngushta dhe të 
rehatshme. Këto lloj pantallonash të ngushta ishin teë gjata mbi gju ose poshtë gjurit, të cilat 
jepnin një arsye të mundëshme të këmbëve të gjata. Zakonish materiali i pantallonave ishte i 
njëjtë si në përbërje dhe në ngjyrë me atë të palltove. Këpucët dhe aksesorët kanë marrë 
zhvillim popullor gjatë kësaj periudhe, ndonëse mbetën në përdorim çizmet për kalërim dhe 
ndjekjet në natyrë. Këpucët me qafa, që visheshin me çorape të gjata me material prej liri dhe 
me tantella, mbetën në modë edhe kur çizmet humbën popullaritetin e tyre. Zakonisht 
këpucët ishin me majë ose me majë katrore, të lidhura me fjongo dhe të zbukuruara me harqe. 
Rreth vitit 1680 këto lloje këpucësh u bënë më pak të përshtatshme, thembra u rrit në lartësi, 
me takë të kuqe, që ishte mjaft popullore, e shoqëruar me një fjongo të vogël. Gjatë kësaj 
periudhe njerëzit mbanin mbi flokët e tyre paruke të gjata dhe me kaçurrela, të cilat binin mbi 
supe. Parrukja u bë shumë e modës, zakonisht për njerëzit që punonin nëpër gjykata. Këto 
lloje parukesh jepnin pamjen e flokut më të trashë  dhe më të plotë se floku natyral. Çdo 
ngjyrë natyrale e parukeve ishte e përdorshme. Gjatë vitit 1680 parukja u nda në tri pjesë: 
E para:  përfshinte pjesën e qendrës që binte poshtë para supeve. 
E dyta:  prapa kokës që vazhdonte në të gjithe gjatësinë e saj. 
E treta:  një masë e kaçurrelave që rrjedhin poshtë supeve dhe mbrapa. 
Në Francë, Angli dhe Vendet e Ulëta, u përdorën kapelet e zeza me mbulesë në pjesën e 
prapme. Ato ishin kapelet Gable, një tel në formën e flokëve, si pjesë muri mbi kulm të 
shtëpisë. Në këto kapele kishte kinda të gjata, të qëndisura, që binin në fytyrë dhe një vello të 
lirëshme, që binte pas, e më pas Gable do të jetë e veshur në disa shtresa, që fshehin flokët 
plotësisht dhe kinda me vellon do të mbështeten në mënyra të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe 
në Itali kemi një rikthim të propocioneve, në sensin që humbet vertikalja dhe ka avantazhe 
horizontaliteti. Veshja e burrit ishte e ndërtuar nga farset, që kishte mëngë lehtësishtë të 
lëvizshme, këmisha e bardhë dhe manteli. Në këto kohë veshjet ishin të shkurtëra, flokët ishin 
të modeleve të ndryshme. Kurse gruaja vishte një veshje të sipërme si pelerinë, gjithashtu 
mbante mantel dhe kapuç të shoqëruara me bizhuteri, që i mbanin në duar. Në kokë mbahej 
një vello, e cila kapej me flokët. Gratë zakonisht vishnin korse të ngushta dhe pallto, duke 
bërë që beli i tyre të dukej më i hollë. Fundi kishte një formë trekëndore përpara, i shoqëruar 
me një Topadë, i cili ishte një mantel komplet i thurrur rreth trupit. Në Francë kostumi mori 
një formë më të butë sesa fundet e Spanjollëve, që ishin cilindrikë dhe me valëzime. Burrat 
vishnin të brëndëshme deri te gjuri, të cilat shoqëroheshin edhe me çorape që kishin ngjyra të 
ndryshme, të mbajtura sipër gjurit me llastikë. Në periudhën e parë të Barokos u vunë re 
ndryshimet në veshjet e meshkujve, pantallonat u bënë më të gjata dhe më të ngushta, të 
shoqëruara me çorape mëndafshi. Si këpucë filluan të përdornin çizmet me thumba, duke 
bërë në një farë mënyre rritjen e imazhit të vetvetes. Përsa i përket veshjes së femrave 
zhduken zhuponët dhe këmishat bëhen me jaka të thjeshta dhe me tantella, si dhe me mëngë 
të gufuara, të shoqëruara me xhaketa Bolero. Në krah hidhnin dy llojë veshjesh: Manteun i 
cili ishte një fund që kishte një bisht në pjesën e fundit dhe një veshje tjetër që kishte mëngë 
të gjata. Në vënd të korses përdoreshin rrotëza lëkure, të thurura përreth pjesës së barkut, të 
cilat jepnin idenë e nje trupi të gjatë. Për të dy sekset përdorej një kapele e arnuar me pupla. 
Në gjysëm periudhën e dyte të Barokos burri vishte pantallona shumë të gjëra, të ngushta në 
bel dhe të dekoruara me kordele, me rrudha tek baza dhe me këpucë të bëra prej mëndafshi, 
të cilat ishin me majë katrore ose me majë të rrumbullakët. Një jelek ishte i preferuar si 
xhaketë, ndërsa gruaja vazhdonte me dekoltet e mëdha. Tantellat ishin përsëri shumë të 
përdorëshme për të dy sekset. U vu re përdorimi i parukeve dhe maskave. Nga kjo periudhë 
moda Franceze filloi të dominojë në të gjithë Europën. Ndërsa veshjet rokoko kishin një stil 
tjetër. Burri vishte një jelek me prerje, me një linjë të rrumbullakosur, me kopsa fallco dhe pa 
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mëngë. Rendingota është veshur nga gratë dhe u bë dicka shumë e re. Përdorimi i këmishave 
personifikonte pasurinë, të cilat ishin me pala dhe tantella. Gruaja vishte bustin dhe fustanin 
me korse, me jakë shumë të ulët dhe katrore, por me martesën e Luigjit të XV me vajzën e ish 
mbretit të Polonisë, moda e veshjeve ndryshoi sipas Hungarezëve. Fundi ishte me krodona, 
lule, fjongo me thurrje dhe valëzime. Një e re tjetër është shalli me Chiffon, i cili mbulonte 
një pjesë të dekoltesë. Nga mezi i vitit 1700 fundet vinin deri tek kavilja, duke bërë të 
mundur të dukeshin këpucët prej mëndafshi. 
 

 
 
 
 
 
 
Tema 4. HISTORIA E KOSTUMEVE DHE E MODËS NGA REVOLUCIONI 
FRANCEZË DERI NË FUND TË SHEKULLIT XIX      
  
Çështje 1. Veçoritë e veshjeve dhe materialeve të përdorura gjatë kësaj periudhe. 
 
Në shekullin e XVIII Europa kishte bërë përparime të mëdha, veçanërishtë në zhvillimin e 
industrisë dhe tregëtisë. Ndryshimet e mëdha në fushën ekonomike, politike e sociale, që 
ndodhën gjatë kësaj periudhe u quajtën revolucion industrial, i cili u zhvillua fillimisht në 
Britani, në sektorin e tekstileve, ku filloi me përmirësimet teknologjike në industrinë tekstile. 
Dy proceset në këtë industri (tjerrja dhe endja) nxitën njëra tjetrën, duke sjellë rritjen e 
prodhimit, si në sasi ashtu dhe në cilësi. Përmirësimet teknologjike në tekstile filluan në vitin 
1733 dhe vazdhuan deri në vitin 1784, kur në industrinë tekstile filloi të përdorej gjerësishtë 
makina me avull. Në vitin 1779 makina “Mul” (mushkë) prodhonte një fill të hollë, të fortë, 
uniformë dhe të përshtatshëm për të gjitha tipet e tekstileve. Lufta për emancipimin e gruas e 
ka origjinën në transformimin e thellë që pësoi familja dhe në rolin që gruaja filloi të zinte në 
shoqëri. Gruaja fitoi një liri më të madhe brenda familjes, duke mos i’u nënshtruar autoritetit 
të burrit, e percaktuar kjo jo vetëm nga tradita, por edhe nga ligjet në fuqi. Gjatë kësaj 
perudhe kishte dallime ndërmjet veshjeve, si në gjykata, raste formale dhe përdorimit të 
përditshëm. Veshjet u shoqëruan me fantazi dhe zbukurime të bollshme, sidomos në 
aristokracinë e Francës. Lulëzimi i madh i jakve ka ndodhur në këtë periudhë. Figura 
gjeometrike, që rrjedhin nga prerja e copës, u përpunuan me tantella dhe qëndisje. 
Romanticizmi është një tjetër etapë e ndryshimit të veshjeve, duke u njohur si një ndër rrymat 
më realiste të kohëve. Veshjet pësuan një llojë kthimi drejt reales dhe pa egzagjerime të 
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tepëruara. Në vitin 1774 ngjitet në fron Luigji i XVI dhe gruaja  e tij Maria Antonieta do të 
detajonte modën deri në fund të kësaj dekade. Në veshjet e burrave kanë ndodhur ndryshime 
të dukshme nga influenca e modës Angleze, që kërkon prakticitet, si rezultat i ndryshimit të 
stilit të jetesës me shumë shëtitje dhe sport. Kështu që shfaqet një stil shumë aktual Francez. 
Me vdekjen e Luigjit të XVI kemi influencë në mënyrën e të veshurit, duke u kthyer tek 
thjeshtësia. Të privilegjuarit vazhduan të tregonin elegancën e tyre, ndërsa popullsia e 
thjeshtë vazhdoi të vishej me një stil të ngjashëm me atë të Luigjit të XVI. Edhe gratë kishin 
nevojë të thjeshtësonin elementët e bustit dhe fundeve të sipërm dhe në vend të tyre të 
pëerdornin një fustan të ngushtë. Linja e belit arrin pak poshtë gjoksit, duke imituar stilin 
Grek. Shumë të përdorur janë shajet prej kashmiri, por më të pasurit përdornin xhaketa tip 
spenseri, që arrin deri tek beli dhe është me origjinë Angleze. Për meshkujt vazhdon stili 
Anglez, me disa ndryshime të vogla. Fillojnë të përdorin pantallona të gjata, duke luajtur me 
ngjyrat. Mbahen këmisha me jaka të larta, me një kollare që rrotullohet dy herë rreth qafës, e 
cila shoqërohet me frak ose xhaketa spenser. Veshja femërore ndjek shumë kthimin tek 
klasticizmi dhe gratë veshin vetëm një tunikë në formë fustani, me pjesë të hapur më shumë 
përpara sesa mbrapa. Kur mëngët ishin të shkurtëra dhe të fryra përdoreshin doreza të gjata 
deri tek bërryli Ky aksesor përdorej gjihnjë dhe më shumë. Fustanet shoqëroheshin me vello 
të gjatë, e cila hidhesj mbrapa fustanit dhe që përdorej vetëm për evente. Një periudhë tjetër 
që ka lënë gjurmë në modelet e veshjeve ka qënë ajo e neorokokos, e cila përkon me lindjen e 
një klase të re në drejtim që quhet borgjezi. Për sa i përket veshmbathjeve femërore ,elementë 
më karakteristikë është krinolina (emri nga krifa e kalit), e cila kishte poshtë saj një kafaz 
metalik, fleksibël dhe të lehtë. Duke e krahasuar veshjen me periudhën para ardhëse kemi 
përsëri përdorimin e fjongove. Për pjesën e sipërme të trupit përdoret busti me një dekolte të 
boshme dhe me mëngët më të ridimensionuara. Mashkulli heq mbushjen tek mëngët dhe 
fillon të përdor kapele tuba ose bombeta. Por rinovimet e vërteta të kësaj periudhe janë 
shpikja e makinës qepse dhe hapja e shtëpisë së parë të modës “Alta“ 
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Një element tjetër i rëndësishëm që kompletonte veshjet ishin dhe kapelet, të cilat ndryshonin 
në masë të madhe gjatë kësaj periudhe. Kapelet me kurrora shumë të larta ishin të njohura 
deri në fund të vitit 1750, të cilat zbukuroheshin me pupla. Më pas këto kapele u zvogëluan, 
kurora u bë me e ulët dhe pati sasi të mëdha të puplave. Më vonë në vitin 1760 kurora e 
kapeleve u modernizua dhe u bë me buzë shumë të mëdha, ndonjëherë njëra anë e buzës 
kthehej lart. Kjo modë vazhdoi deri në vitin 1780. 
Nga ky vit deri në 1800 stile të ndryshme dhe kombinime të buzëve ishin në modë, duke 
formuar dhe një lloj kapele në formë trekëndore, të cilat kishin buzët në formë të këtij 
trekëndëshi. Zakonisht buzët që vendoseshin gjatë ballit formonin një kënd 45 gradë.  
 

       
 

Çështja 2. Përshkrimi  i prerjeve të ndryshme, ngjyrave dhe format e përdorura  

 

Me shpartallimin e Napoleonit hapet një periudhë e re e emëruar Restaurim, e karakterizuar 
nga vullneti i Aristokratëve për t’u kthyer në gjendjen e mëparshme të Napoleonit. Midis 
viteve 1830-1831, në Francë, ndodh një revulucion që çon në shembjen nga froni të Karlit të 
X dhe kororzimin e Luigj Filipit si mbret i ri, i cili do pasohet nga Napoleoni i III. 
Njëkohësisht lind në Gjermani rryma romantike, që shtrihet pastaj në të gjithë Europën dhe 
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shndërrohet në vijim në një stil jete, e bazuar mbi ndjenjat dhe jo mbi arsyen si Iluminizmi. 
Në mënyrë të qartë këto ndryshime shfaqen edhe në mënyrën e të veshurit dhe në fakt: tek 
gruaja kthehet në pikën e duhur, në këtë mënyrë fillon përdorimi i bustit. Gjithnjë e më i 
ngushtë dhe për më tepër mbahet një rrip për të nënvizuar më tepër linjat. Ndërkohë fundi 
fryhet falë dhe shumë nënfustaneve dhe shkurtohet deri tek kyçi i këmbës, kështu që shihen 
këpucët me majë katrore. Në fundin e fundit vihen re qëndisje si pizzi, balze etj, që japin 
formën e këmbanës. Duke i dhënë një linjë klasike, gjithsesi qëndisje gjenden tek mëngët dhe 
në trupin e veshjes. Përsa i përket pjesës sipër të trupit, dekoltetë ridimensionohen, që 
gjithsesi fshihen nga cane-zoo, që do të thotë një mantel i vogël. Ndërkohë që për mbrëmje 
veshjet kanë dekolte domethënëse dhe është hera e parë që fustani i mbrëmjes dallohet nga 
veshjet e ditës. Gjithashtu përdoren doreza, paruke, shalle dhe çadra dielli. Mashkulli 
vazhdon të ndjekë modën angleze, në veçanti atë të Lord Brumel dhe të Princit të Golles 
Eduardo VII, i cili lançoi modën e pantallonave të kthyera (rastësisht kur një herë i ktheu në 
mënyrë që të mos spërkateshin me baltë) dhe të copës me kuadrate. Pantallonat e shkurtëra 
janë vetëm për ceremonitë, ndërkohë që zgjaten deri tek gjysma e kyçit në rastet e tjera, 
gjithashtu të gjera tek vithet dhe më të ngushta në fund dhe kanë mbylljen përpara, pastaj në 
disa raste mund të kishim një shirit që kalonte në këmbë. Në pjesën e sipërme veshin këmisha 
me jakë, kravatë ose flutur (lloj shalli për qafën) dhe mëngët afër kyçit të dorës të qëndisur. 
Pjesa e barkut tashmë është e shkurtër. Për t’u mbrojtur nga të ftohtit përdoret palltoja dhe një 
mantel sipër. 
Me humbjen e Sudamit nga ana e Prusisë në 1870-ën Napoleoni i III-ë ishte i detyruar të 
braktiste pozicionin e tij, duke i’a lënë qeverinë “komunës”. Mbas shumë përpjekjesh brenda 
në qytete shpallet Republika e III Franceze. Për këtë tani është borgjezia në qendër të 
pushtimit dhe si rrjedhojë e luksit. Ndërsa neë Europë fillon një periudhë qetësie. Tani nuk 
është më Franca të detajojë stilin në fushën e veshjeve, por çdo vend jep kontributin e vet për 
të krijuar një përzierje shijesh. Lind stili Liberty. Përsa i përket veshjeve femërore, me 
zhdukjen e krinolinës, fillon të përdoret sellino, d.m.th një jastëk i vogël i mbushur me flokë 
kali, që i lë vendin me pas në fillim të viteve 1870 tournure-ve, që do të thotë një strukturë që 
krijon volume, gjithmonë duke filluar nga fundi i kurrizit. Vazhdon përdorimi i bustit me 
mëngë të ngushta dhe zakonisht kjo modë e re ka një profil të gërmës S. Në 1875-ën me 
zhdukjen e tournure-ve gjendet një fund shumë i ngushtë me bisht, i quajtur “të mbledhësh 
pluhurin”. Fillon të zhvillohet tailor-i, një veshje tipike mashkullore. Për gruan lind një stil 
jete më dinamik, që ka nevojë për një komfort më të madh. Me zhdukjen e tournure-ve gruaja 
vesh funde të ngushta te vithet dhe tantella bëhet demode për veshjet femërore. Me vizitën e 
Carit në Paris, fillon të ndihet ndikimi Rus, kështu fillojnë të shihen peliçet për gratë. Kjo 
është periudha në të cilën edhe gratë fillojnë të përdorin pantallonat. Veshja e burrave fillon 
të bëhet më uniforme: lind smoking, xhaketa për darkë dhe vazhdon peërdorimi i 
“tight”.pantallona për t;u mbrojtur nga i ftohti, doreza dhe shkopinjtë. Pantallonat kanë 
formën e tubit, janë me vijë dhe mbrapa të hekurosura shumë mirë,  
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TEMA 5. MODA GJATЁ FILLIM SHEKULLIT XX DERI NЁ VITET  ’30   
 
Çështja 1. Karakteristikat e veshjeve dhe veçoritë e materialeve të përdorura në këtë 
periudhë. 
 
Moda gjatë viteve 1900 e në vazhdim është karakterizuar nga elementë ekzotikë me kontraste 
të rëndësishme. Kjo modë u bë shumë e shkathët, fluide dhe shumë e butë. Dy nga dizenjuesit 
me më ndikim të kohës ishin Jacques Doucet dhe Mariano Fortuny. Materialet që përdoreshin 
ishin pëlhurat e stamposura me fruta dhe lule, që i përshtateshin figurës femërore. Kjo i dha 
femrës një imazh të ri në botën e modës. Silueta e re që u prezantua nga shtëpitë e Parisit në 
fund të dekadës sinjalizoi braktisjen e modës paraprake dhe afroi atë të veshjeve me korse, si 
një pjesë e domosdoshme e femrave në modë. Efekti i korses në këtë periudhë ishte ulja e 
barkut dhe krijimi i një siluete në formën e S-kurbe. Veshjet me bluza ishin plot me pala, që 
formonin formën e krahëve të pëllumbit me bel të ngushtë, e cila ishte e pjerrët nga mbrapa 
dhe përpara theksohej me një brez ose rrip. Jakat ishin shumë të larta në pjesën e sipërme të 
tyre. Shtëpitë e modës së Parisit filluan të tregojnë një siluetë të re, me një bust dhe bel të 
ngushtë. Moda e fundeve, nga gjatësia në dysheme, kaloi në gjatësi deri te kyçi i këmbës. Kjo 
siluetë tregoi fillimin e një trendi të ri, që do të vazhdonte deri në Luftën e Parë Botërore. 
Këmishat me bel dhe me jakë të lartë  u adoptuan për veshje dite formale dhe u bënë 
uniformë e grave që punojnë. Kostumet prej leshi përbëheshin nga funde me gjatësi deri te 
kyçi i këmbës dhe me xhaketa, të cilat kishin gëzof dhelpre dhe kapele te medha. Dy stile të 
reja të kapeleve, që u benë popullore në fillim të shekullit, ishin ato me formë si mbulesa e 
automobilave që visheshin për kalërim dhe kapele marinar që visheshin për ndeshjet e tenisit. 
Kapelet me buzë të gjerë, por me masa te shkurtuara, ishin veshur në mes të dekadës, të 
zbukuruara me pupla ose me shirita dhe lule artificiale. Flokët me onde ishin në modë dhe 
mblidheshin deri ne majë të kokës ose mbuloheshin me kapele të mëdha që visheshin në 
mbremje. Shtëpitë e modës u rihapën pas Luftës së Parë Botërore dhe në to mbizotëruan 
prodhimi i kostumeve dhe manteleve. Kostumet e qepur përbëheshin nga xhaketa dhe 
pantallona të gjera, që përbëheshin nga i njëjti material, të cilat u veshën në qytet dhe për 
udhëtime. Xhaketa ndiqte linjat e tunikës kryesisht me bel dhe pjesën e mbrapme të ngritur 
lehtë. Xhaketat  shoqëroheshin me shall material leshi. Mantelet ishin në formën e kimonos 
me supe të gjera dhe mëngë të ngushta. Edhe materiali i manteleve ishte prej leshi. Një lloj 
veshje tjetër ishin xhaketat me bel dhe pantallonat. 

Palltot e gjera si thes apo formë kove vazhduan të ekzistonin. Elemente të tjerë përbërës të 
palltos ishin jeleku dhe pantalloni, të cilat përbëheshin prej materialeve si më poshtë: 
Materiali i palltos përputhej me jelekun, ndërsa me pantallona ishin material tjetër, ose 
pantallonat dhe pallto ishin material i njëjtë dhe jeleku material tjeter. Pantallonat ishin të 
gjata deri te kyçi i këmbës.Xhaketat ishin me bel, me gjokse të ulët dhe të kollarisura. 
Xhaketa sportive kishte ngjyrën e blu marinës apo dhe me shkëlqim, me shirita fanellat, me 
xhepa me copë tjetër sipër dhe butona bronxi. Këmishat ishin me jaka formale. Jakat ishin të 
kollarisura dhe me qoshe të rrumbullakosura. Kravata zakonisht ishte e ngushtë 4 gisht dhe 
lidhej me një kopsë. Stilet e reja të paraqitura ishin fundet me bel të lartë, të gjata deri te kyçi 
i këmbës, me xhaketë si tunik dhe korse. Kapelet me buzë të gjera ishin të përdorura deri në 
mes të dekadës. 

Këpucët për burra ishin kryesisht në formën e çizmeve deri te kyçi i këmbës. Ngjyrat e tyre 
ishin të zeza, gri ose kafe, të zbukuruara me tantella. Për raste formale suprina e çizmeve 
ishte e bardhë dhe buton anash. 
Moda e vajzave për këtë periudhë kohore ishte imitim i veshjeve të grave të vjetra. Vajzat 
vishnin rroba me gjatësi deri në gju, me stoli në buzë, të tilla si tantella dhe qëndisje të 
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ngjashme me veshjet e grave. Këpucët ishin të zeza dhe çorapet të gjata leshi, që shkonin me 
fustanin. Flokët ishin përgjithësisht të gjatë, me kaçurela dhe të dekoruara me fjongo. 
Zakonish kur luanin vishnin kilota leshi tip xhersi. Lufta e II Botërore krijoj ndryshime 
radikale në industrinë e modës. 
E veçanta e kësaj periudhe ishte që veshjet filluan të ndaheshin në dy grupe: në veshje dite 
dhe veshje mbrëmje. Femrat gjatë ditës, në vitet 1900, ishin komplet të mbuluara, me veshje 
me mëngë të gjata, të shoqëruara  me dorashka lëkure dhe kapele kashte, si dhe çadra për t’u 
mbrojtur nga dielli. Ndërsa mbrëmjeve ato visheshin me veshje që zbulonin pjesët e gjoksit 
dhe të krahëve. Këto veshje shoqëroheshin me këpucë me taka dhe maja të rrumbullakta. 
Veshjet e meshkujve ishin këmisha me pantallona, të shoqëruar me jelekë dhe me pallto të 
gjata. Më vonë rreth vitit 1908-1910 veshjet e femrave ndryshuan komplet, duke sjellë një 
shumëllojshmëri të formave dhe një siluetë më popullore të femrës. Tunikat ishin kthyer në 
formën e kemishës të shoqëruara me funde të ngushtë në pjesën e poshtme të pjesës së 
këmbës. Xhaketat ishin të lirshme dhe të hapura në pjesën e kraharorit. Këto veshje 
shoqëroheshin me kapele dhe shaje prej leshi. Veshja e sipërme ishte mantel në formën e 
kimonosë, i gjerë në pjesën e supeve dhe e ngushtë në kyçet e duarve. Gjatë Luftës së I 
Botërore u vu re  një ndryshim i modës së veshjeve. Gratë ishin të detyruara të punonin dhe 
për këto arsye ato kërkonin veshje të përshtatshme për aktivitetet e tyre. Veshjet ishin të 
lirshme në trup, jo shumë të gjata dhe me ngjyra të errëta. Këpucët ndryshuan formën e tyre, 
duke u kthyer në këpucë të sheshta dhe me maja të rrumbullakta. Me mbarimin e Luftës së I 
botërore gjendja ekonomike ishte e varfër, kështu që dhe moda po ecte me rritme shumë të 
ngadalta. Gratë fituan të drejtën për të votuar, e cia bëri të mundur edhe emancipimin e 
mëtejshëm të tyre. 
Ne fillimin e viteve 1920  erdhi një ndryshim i rëndësishëm në veshjet e grave, një revolucion 
i vërtetë. Femrat filluan të vishnin fustane të shkurtra deri në gju, me linjat e belit, të cilat 
vazhdonin deri tek vithet dhe që theksoheshin me shirita. Fustanet e mbrëmjeve nuk kishin 
pësuar ndonjë ndryshim të madh, por që shoqëroheshin me aksesorë siç ishin perlat, 
byrzylykët, vathet etj.  
Çorapet ishin një tjetër tendencë që u vu re në përdorimin e veshjeve nga këmbet. Ato 
përbëheshin nga mëndafshi i cilësisë më të mirë dhe ishin më pak të pasura me celulozë.  
Coco Chanel ishte firma që kishte famë me kostumin e qepur, që i jepte një identitet më të 
fuqishëm femrave. Një ngjarje e rëndësishme e kësaj periudhe ishte dhe paraqitja e revistave 
të modës. Përsa i përket veshjeve të burrave ato ishin të shoqëruara nga palltot, xhaketat si 
dhe me pantallonat kauboj. U vu re veshja sportive për kohën e ditës dhe veshjet trecopëshe 
të kostumit për mbrëmje, që ishin palltua, pantallonat, jeleku, të cilat përbëheshin nga i njejti 
material.  
Gjatë kësaj periudhe shumë shtëpi mode filluan të merrnin artistë për të skicuar apo pikturuar 
dizenjime për veshjet. Imazhet u tregoheshin klientëve, gjë që ishte mjaftë më e lirë sesa 
prodhimi i një veshjeje të vërtetë që realizohej në dhomat e punës. Këshu tradita e stilistëve 
në skicimin e stileve të veshjeve u kthye në shtëpi mode. Siç thamë edhe më parë materiali që 
u përdor më shumë gjatë kësaj periudhe ishte mëndafshi i cili kishte ngjyra dhe figura nga më 
të larmishmet (pëlhura të stamposura).  
Një element që u përdor në veshjet e grave ishin korsetë, pasi i jepnin formë trupit të femrës, 
në pozicionin profil ishe S. Modelet që filluan të qepeshin karakterizoheshin nga saktësia e 
prerjes të  stilit tip perandorake. U vu në përdorim pala dhe rrudha. Fustanet shoqëroheshin 
me thekë dhe temina si dhe me rripa. Për veshjet e burrave është përdorur stofi ngjyrë blu 
marinë apo me shkëlqim i shoqëruar me shirita fanellate me xhepa me copë thesi dhe butona 
bronxi (xhakëta tip sportive). Element tjeter që u përdor ishte kravata në formë harku, me 
ngjyrë të bardhë, e vendosur në këmisha me jakë të kollarisur, në formën e krahut të zogut. 
Xhaketat e mbrëmjes ishin në formë smoking, të shoqëruara me shalle medafshi ose sateni, të 
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kapura me një buton. Mantelet ishin me material leshi, te cilat përdoreshin gjatë periudhës së 
dimrit. Kapelet ishin prej mëndafshi, në forma të thjeshta, të ngjashme me kapelet republike. 
Një element tjetër që u vu re gjatë kësaj periudhe ishin shallmatë e zbukuruara me pupla dhe 
stoli të çmuara. Moda e vajzave në këtë periudhë kohohre ishte imitimi i veshjeve të grave të 
të njëjtës kohë. Vajzat vishnin rroba me gjatësi deri në gju, me stoli në bluzë, të tilla si 
dantella dhe qëndisje të ngjashme me veshjet e brendëshme të femrave. Këto veshje 
shoqëroheshin me këpucë të zeza dhe çorape leshi, që shkonin me fustanin. Flokët e tyre në 
përgjithësi ishin të gjatë dhe me kaçurela, të dekoruara me kapëse dhe fjongo. Një përpjekje e 
re gjatë kësaj kohe ishte dizenjimi i veshjeve të vajzave me mengë të shkurtëra. 
Djemte e rinj vishnin bluza të stilit Ruse. Një e veçantë e modës në veshjet për djemtë ishin 
kostumet Sailor, që përbëheshin nga një këmishë me jakë marinar dhe pantallona ose kilota 
burrash.Si rezultat i garave me makina që bënin djemte ju dha përparësi veshjeve të 
pantallonave tip kilotash, të shoqëruara me kapelë dhe syza. 
 

 
 

 
 
Çështja 2. Industrializimi i fushës së modës dhe tendencat e saj, si veçori në shekullin  
XX   
 
Gjatë gjithë fillimit të shek XX, pothuajse e gjithë moda e lartë lindi në Paris dhe më pak në 
Londër. Revistat e modës të vendeve të ndryshme publikonin rubrika mbi modën e Parisit. 
Departamentet e shitjeve dërgonin blerës për të blerë veshje për t’i kopjuar dhe vjedhur hapur 
linjën e modeleve dhe përvetësuar detajet e të tjerëve. Të dyja këto për të bërë sallonet dhe 
për të veshur departamentet e tyre me karakteristikat e tendencës më të fundit të Parisit dhe      
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   për t’i përshtatur ato me stilin e dyqaneve të tyre dhe mënyrën, stilin e   
   jetesës dhe xhepin e blerësve të tyre. Në këtë kohë në historinë e modës  
   ndarja, kufiri midis departamenteve të konfeksioneve të veshjeve  nuk  
   ishte vendosur akoma plotësisht. Dy mënyrat e veçanta të prodhimit  
   ishin ende larg të qepurit konkurrent. 
   Rreth fillimit të shekullit të XX revistat e modës filluan të përdornin   
   fotografi duke u bërë edhe më influencuese se në të shkuarën. Në qytetet    
   e mbarë botës këto revista u vëzhguan në mënyrë masive dhe patën një   
efekt të theksuar në shijet e publikut. Ilustrues të talentuar, midis tyre Paul 
Iribe, George Lapape dhe George Barbier- dizenjuan imazhe fantastike për 

këto publikime, që mbuluan zhvillimet më të fundit të modës dhe bukurisë. Ndoshta më e 
njohura prej këtyre revistave La Gazette Du Bon Ton, e cila u themelua ne 1912 nga Lucien 
Vogel dhe u publikua rregullisht deri në 1925 (me perjashtim të viteve të luftës).  
Gjatë revolucionit industrial prodhimi i pëlhurave ishte mekanizuar me makina. Prodhimi i 
veshjeve filloi të eci me hapa të shpejtë. Në fillim të shekullit të XX punëtorët në industrinë e 
veshjeve dhe tekstileve u unionizuan. Krahas këtyre zhvillimeve një rëndësi të madhe morën 
ndryshimet në llojet dhe stilet e veshjeve të përdorura. Tekstilet nuk janë prodhuar vetëm në 
fabrika, pasi kohë më parë ishin realizuar në tregjet lokale dhe kombëtare Ndryshimi 
dramatik në transportin e të gjithë kombeve u bë një burim që inkurajoi prodhimin e 
fabrikave. Përparime të tilla, të reja, ulën shpenzimet e transportit detar, gjë e cila ndihmoi 
njerëzit për të blerë mallrat e lirë, që janë prodhuar në vende të tjera, në vend të mallrave më 
të shtrenjta që janë të prodhuara në vendin e tyre. Zhvillimi i një tregu kombëtar nxiti 
prodhimin, i cili trefishoi vlerën e tij. Kjo rritje në prodhim krijoi një ndryshim në metodat 
industriale, të tilla si përdorimi i fabrikave në vend të materialeve të endura me dorë, që ishin 
realizuar më parë.  
Gjatë viteve të hershme të 1900-ës silueta e modës u bë shumë më e shkathët, fluide dhe e 
butë. Paul Couturier Poiret ishte një nga dizenjatorët e parë, që e përktheu këtë modë në botën 
e modës. Veshjet e vajzave ishin pantallonat e derdhura, çallmat me ngjyra të gjalla, si dhe 
geishat me kimono egzotike. Kapelet e thjeshta, çallmat dhe retë e tylit zëvendësuan stilet e 
kapeleve popullore. 
Dy nga dizenjatorët e modës me më ndikim të kohës ishin Jacques Doucet dhe Mariano 
Fortuny. Projektuesi francez Jacques Doucet  shkëlqeu në kombiminin e ngjyrave pastel dhe 
veshjet ishin me një përpunim të hollë, që impresiononin reflektimin e dritës. Konsumatorët e 
tij asnjëherë nuk humbën nga shijet për linjat e tij fluide, si dhe materialeve të tejdukshme.  

 
Projektuesi Mariano Fortuny  ishte një figure kurioze, me shumë 
pak paralelizma për çdo moshë. Veshjet e tij shquheshin për 
teknikat e reja të ngjyrosjes dhe për këtë arsye ai mori patentën 
në Paris, në 04.11.1910. Çdo veshje ishte bërë nga një copë e 
vetme e mëndafshtë,  me cilësi të mirë, si dhe me ngjyrat e saj 
unike. Ekstavaganca e veshjeve parisiene erdhi në një 
shumëllojshmëri të formave, por silueta më popullore e kësaj 
dekade ishte ajo prej një tunike të gjatë, në formen e ambazhurit 
e veshur mbi funde te ngushta. Në vitin 1914 fundet ishin më të 
gjera në hije dhe shumë të ngushtë në kyçin e këmbës. Pas 
mbarimit të Luftës së I Botërore shtëpitë e modës u hapën 

përsëri. Ndryshimet në veshjet gjatë Luftës së I Botërore u diktuan shumë nga nevoja e 
modës. Si shumë të tjerë edhe gratë ishin të detyruara të punonin, kështu ata kërkuan rroba që 
të ishin më të përshtatshme dhe më të mira për aktivetet e tyre të reja. Ngjarjet shoqërore u 
shtynë në favor të angazhimeve më të ngutshme dhe nevoja për t’u ndodhur pranë të 
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plagosurve, si dhe graviteti i përgjithshëm i kohës do të thotë se ngjyrat e errëta dhe 
shkurtimet e veshjeve u bënë normale.  U eleminua tunika dhe bluza, duke u kthyer thjesht në 
një fustan që ishte më praktik. Kapelet pothuajse u eleminuan  dhe flokët u qethën shkurt.  
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Moda e viteve 1920- Epoka Flapper 
 
Vitet 1920 në Amerikë ishin vite me ndryshime të mëdha. Madje edhe përpara Luftës së I 
Botërore, kishte një lëvizje ku gratë po shfaqnin më shumë pavarësi. Me përfundimin e 
Luftës së I Botërore, gratë morën në dorë pozicione dhe punë, që më parë i kishin bërë burrat. 
Euforia dhe ndjenja e lirisë që erdhi me lindjen e përfundimit te luftës në 1918 solli frymën e 
re Nertile dhe shpirtin e ri te pavarësisë së grave, që i lejoi të lulëzonin dhe t’i rezistonin 
dënimit për t’iu kthyer punës në kuzhinë. 
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Shekulli i XX i çoi femrat të votonin stilistin Harlem Renaissance dhe i  çoi në një shpërthim 
të tmerrshëm të influencës për klasën e mesme. Automobilat dhe mjetet  elektrike e bënë më 
të thjeshtë jetën e njerëzve, duke iu dhënë atyre më shumë kohë të lirë. Ndryshimi kaq i  
madh dhe i menjëhershëm social që pushtoi vendin u pasqyrua qartë në modën femërore të 
dekadës në fjalë. 
 

                                                          
 
Moda femërore e viteve 1920 karakterizohej nga kostumet e flappers. Ky stil ishte një stil 
shumë mashkullor dhe kjo gjë i  bënte gratë të dukeshin më të reja dhe pak si djem. Në vitet 
më tej, në shek XX veshjet e femrave u bënë çorape të shkurtra dhe rripa me zgjatime (me 
fije). Siluetat e viteve të para të dekadës janë të gjata dhe cilindrike me fund 7cm dhe 10cm 
poshtë gjurit. Pavarësisht siluetave relativisht të thjeshta, larmishmëria e gjerë e detajeve ishte 
e mahnitshme. Edhe veshjet jo të shtrenjta, të gatshme të katalogëve dhe linjave të dyqaneve, 
të tillë si Sars, paraqisnin prerje dhe qepje tepër imagjinative. 
 

                            
 
Busti u përdor me veshje shumë të shtrënguara dhe fustanet flapper ishin të ngushtë dhe të 
zbërthyer, shpesh duke i lënë krahët jashtë lakuriq dhe me rripa të lëshuar poshtë. Ndërsa 
rrjedha e shek XX progresonte, gjatësia e fundeve dhe fustaneve arriti tek gjuri dhe nga fundi 
i dhjetëvjeçarit, gjunjët filluan të ekspozohen, meqenëse këto veshje filluan të përdoren në 
pistat e vallëzimit xhaz, të shek XX, në stilin skandaloz të Charlston, Shimmy dhe Black 
Bottom. Për t’a plotësuar të gjithë këtë, filloi në masë përdorimi i makijazhit(make up), që 
deri atëherë përdorej vetëm nga aktoret. 
Moda e fustaneve të gjatë e të ngushtë kishte një larmi shumë të madhe. Për shembull shumë 
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i populluar ishte modeli i  fustaneve Basque ose Rode de Style. Modeli më i  njohur i  këtij 
fustani ishte i krijuar nga Jeanne Lanvin. Bëhej fjalë për një lloj kombinimi midis siluetave të 
ngushta të shek XX dhe modës se vjetër te këmishave të ngushta. Këto veshje ishin shumë të 
përdorshme mbasdite dhe në darka. 
Fustanet më të reja iu ofronin grave një ndjesi të lartë lirie, jo vetëm fizikisht me heqjen e 
korseve dhe veshjeve të tjera shumë të ngushta, por edhe psikologjikisht. Me kalimin e viteve 
të dekadës shumë shpejt për gratë u bë më e thjeshtë të zgjidhnin veshjen që dëshironin 
“Veshje për një orë” u krijua nga instituti i modës se grave ne 1926, qe bënte prodhimin e 
tyre për një orë. 
 Siluetat e fillimit te shek XX ishin akoma të bazuara në modën e bluzave me rripa dhe të 
çorapeve të të rinjve (adoleshenteve). Në dekadën në vazhdim, forma e zgjatur dhe e ngushtë 
u shndërrua në veshje të jetës së përditshme. Ndërsa në mbrëmje u benë të modës veshje 
akoma më të shkurtra dhe më të ngushta. Këto veshje më vonë filluan të visheshin edhe gjatë 
ditës. Krijimi i parë i  shekullit të XX ndodhi për veshjet e mbrëmjes. Rreth viteve 1926 gratë 
që u rritën në një botë që sapo kishte filluar të emancipohej, filluan të veshin funde me gjatësi 
mbi gjurin. Kjo ndodhi kur u shfaq si fillim koncepti i  modës flapper. Emri flapper, që do të 
thoshte, një vajzë e re moderne, që mund të dilte në takime të ndryshme pa mbrojtës, mund të 
vishte rroba tërheqëse, të bënte makijazh dhe pse jo të kishte edhe një profesion. Ky koncept 
tashmë kishte dalë që në fillim të viteve 1919. 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 6. TENDENCA E MODЁS GJATE VITEVE ‘30   
 
Çështja 1. Tendenca e modës gjate viteve ‘30   
 
Veshjet gjatë vitit 1930 u influencuan kryesisht nga veshjet e artistëve të Hollivudit që i 
përdornin këto veshje nëpër filma. Trendi i modës nga viti 1930 deri në fund të Luftës së II 
Botërore, me karakteristikë nga Amerika e Veriut, ishte me supet e e gjera, me mëngë flutur 
ose në formën e palave, që ishin të përdorshme për të dy sekset. Gjate kësaj periudhe gjetën 
përdorim të gjerë fibrat artificale të prodhuara nga njeriu, sidomos per veshjet, si dhe filli i 
mëndafshit për veshjet e brendshme dhe nailoni sintetik, që përdorej për çorapet. Aksesorët 
gjetën një përdorim të gjerë. Këto zhvillime në thelb amerikane bën jehonë në vende të 
ndryshme të botës, si në Britani dhe Europë. Ngjyra e diellit u dallua shumë në modë në 
fillim të viteve 1930. Me këtë ngjyrë filluan të realizoheshin kategoritë e reja të rrobave. Për 
gratë, fundet e gjatë dhe me linja beli u kthyhen në pozicionin e tyre normal, në përpjekje për 
të sjellë femrën tradicionale në sytë e modës. Aspektet e tjera të modës nga viti 1920 filluan 
të eleminohen. Kapelja mbeti më popullore deri rreth vitit 1933, ndërsa flokët e shkurtër ishin 
një element që u përdor nga shumë gra. Veshjet që u përdorën nëpër filma nga aktorët e 
Hollyëood-it (hollivudit) ndikuan në shtëpitë e modës së Parisit si burim idesh në veshje të 
ndryshme. Fustanet me mëngë të gjera gjetën një përdorim të madh në shumë vende të botës. 
Një veshje që u përdor shumë rreth vitit 1939 ishte ajo e mbretëreshës Elizabeth (një fustan 
me mëngë të shkurtëra, me doreza të gjata dhe kapele). Modelistja Schiaparelli realizoi 
ndryshime të rëndësishme në skicën e modeleve. Ajo prezantoi aksesorë, pëlhura sintetike, që 
përdoreshin për kostume të thjeshta me ngjyra të theksuara, të përshtatura për veshje 
mbrëmjesh që tronditën botën e modës. Nga viti 1933 prirja drejt supeve të gjera dhe belit të 
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ngushtë u përdor shumë dhe mbeti një element kryesor i modës deri pas luftës. Dizanjatore të 
tilla si Hartnell Norman I Britanis, bëri disa ndryshime të buta në veshje, me mëngët e fryra 
dhe të lirshme, funde me gjatësi normale të përshtatura për një figurë femërore. Kombinimi i 
ngjyrave bardhë e zi ishte një element i rëndësishëm i modës në shtëpitë e modës në Paris. 
Kthesa femërore u vu në pah nga mezi i viteve 1930, përmes përdorimit të prerjes së veshjeve 
që jepnin të qarta format trupore të femrave. Xhaketat e shkurtëra tip bolero, që ishin të prera 
deri tek barku dhe me supet e gjëra, u bënë mjaft popullore. Një element tjetër, që u vu re, 
ishin jakat sipas linjës së qafës, të cilat kishin cepa katror ose të rumbullakosura. Fundet me 
gjatësi deri nën gju, e cila quhej gjatësi praktike, do të mbetej si stil i veshjeve deri në fund të 
viteve të luftës. Tendencat e modës, të rëndësishme në këtë periudhë, ishin përfshirja e 
veshjeve të bëra nga i njëjti material, ashtu si fundet, mantelet dhe pantallonat e gjëra, të cilat 
kishin shumë pala ose rrudha të mbledhura. Palltot në formën e tufës (me shumë rrudha) ishin 
shumë në modë në këtë periudhë. Veshjet e adoleshentëve ishin të lirshme. Fundet me 
material të plotë u bënë shumë popullore për të rinjtë. Një aksesor shumë i rëndësishëm ishin 
dorezat në këtë periudhë. Veshjet e mbrëmjeve u shoqëruan me doreza të gjata deri në bërryl, 
ndërsa kostumet e ditës visheshin me doreza të shkurtëra apo gjatësi normale, të bëra me 
material rrobe apo lëkure. 
Për meshkujt efekti më i dukshme iishte se gama e ngjyrave u ul. Ngjyra të ndritëshme, të 
njohura ne 1920 dolën jashtë modës. Nga fillimi i viteve 1930 veshjet e meshkujve u bënë më 
të buta dhe të përshtatshme për t’u qepur, sesa kostumet e gjeneratës së mëparëshme. Pëlhurat 
që u përdorën ishin ekstra me shpatulla te gjera, me mbushje te lehta, nje bel paksa me rrudha 
dhe të kapur mbrapa, me mëngë të plota, të kthyera në doreza, ka rezultuar si një figurë e një 
njeriu të zgjeruar. Pantallonat ishin të dreja, të gjera dhe u bënë me kapak në fund, (masheta) 
për herë të parë, rreth vitit 1935. Kjo veshje e re u miratua me entuziazëm dhe nga yjet e 
Hollyëood-it. Pantallonat e burrave, si tip kilotash, që ishin kryesisht  veshje sportive, rreth 
vitit 1920 u zëvendësuan me pantallonat normale, si ato që u përshkruan më lart. Aksesorët 
në veshjet e burrave ishin një tjetër element i rëndësishëm. Kapelja më e zakonshme e kësaj 
periudhe ishte tip fedora e vendosur në një kënd skic mbi një sy. Këmishat ishin me jaka të 
gjera, me material me forma gjeometrike, duke përfshirë vijat dhe katrorët.  
Vitet 30-të janë karakterizuar nga një krizë ekonomike e përgjithshme në botë .Stili i jetesës u 
kushtëzua nga kjo krizë ekonomike, duke ulur shumë edhe zhvillimin e kinemasë. Në këtë 
mënyrë jetese gruaja duhet t’i përkushtohej familjes dhe shtëpisë, e dominuar nga i shoqi. 
Stili i jetesës në Itali u kushtëzua shumë nga regjimi fashist, duke refuzuar shumë 
bashkëpunimin me jashtë. Bordi italian ishte kundër luftës për luks, e cila konsiderohej si 
morale. Stilistët e kohës për momentin ishin COCO CHANEL dhe ELSA SCHIA PARELLI. 
Veshjes femërore i’u bënë modifikime të ndryshme të  rëndësishme, duke bërë që veshjeve 
t’iu dukeshin më mirë linjat, mëngët ishin më të zgjeruara deri tek bërryli, ndërsa fundet ishin 
të puthitura, të mbyllura deri tek vithet dhe kapeshin me pala të gjëra. Në figurën femërore u 
theksuan më shumë shpatullat dhe vithet, gjë që nxirte më në pah figurën femërore. Veshjet e 
mbrëmjeve, fustanet, kishin një stil tërësisht të bardhë, me atllas. Veshjet sportive dhe veshjet 
e plazhit u paraqitën me pjesë provokuese. Gjatë dimrit visheshin palltot kryesisht me 
materiale leshi, të ngrohta. Megjithëse ishte periudhë krize ekonomike, aksesorët si dorezat 
dhe kapelet vazhdonin të ishin në modë. Një rol të madh për zhvillimin e modës gjatë kësaj 
periudhe kanë luajtur filmat dhe shtëpitë e modës në Evropë dhe Amerikë. Tendencat e 
modës së filmave ishin kostumet, që ishin funde deri tek kupa e gjurit dhe xhaketa të shkurta 
të prera në bel e të puthitura pas trupit. Një veshje tjetër, që u përdor nga Mretëresha e 
Anglisë (fustan me mëngë të shkurtëra me doreza të gjata dhe një kapele ) u përdor shumë 
gjatë kësaj kohe. Këto ndryshime bënë që skica e modeleve të veshjeve të ishin më të buta, të 
qarta dhe të përcaktuara mirë. Zbulimi nga njeriu i fibrave artificiale, si dhe përdorimi i tyre,  
bëri të mundur shtimin e gamës së materialeve për veshje. Për veshjet e brendëshme gjetën 
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përdorim të gjerë fibrat sintetike, të cilat kishin një kosto të ulët prodhimi. Një element i 
rëndësishëm, që i’u shtua veshjeve gjatë kësaj periudhe, ishte dhe përdorimi i trikove, që 
vazhdoi të përdorej deri në vitet ’50. Ky ishte ndoshta stili i parë dhe më i rëndësishëm i 
veshjeve për të rinj. Një element i rëndësishëm i zhvillimit të modës dhe shumëllojshmërisë 
së saj ishte hapja e dyqaneve me pakicë që bëri të mundur ndikimin e shtimit të veshjeve tek 
femrat. 
 
 

                                                                   
 
Gjerësia në supet është arritur                                  Elizabeth Arden pallto e karakteristika  
me anë të shumë. Në veshje Dorothy Gish              të gjera, shpatullat rrumbullakosura  
së 1932, gjerësia është në kapak mëngë,                 ulur në një copë me zgjedhën, 1939 
e cila është pleated në armscye. 
 
 

                                              
Aktorja Mae West vesh një pallto                             Aktorja Elisabeth Bergner vesh  
leshi dhe një kapelë të vogël asimetrik,                    një kapelë fashionably tilted dhe  
                                                                                 një pallto lesh leopard,  
 
 
Çështja 2. Materialet dhe prerjet e përdorura këtë periudhë   
 
Kthesa femërore në veshje u vu re gjatë kësaj periudhe. Veshjet pësuan një revolucion si në 
model ashtu edhe në materiale. Vitet 30-të sjellin një elegancë të përkryer të veshjeve, si nga 
materiali, prerjet apo ngjyrat e përdorura. Fustanet e ditës filluan të visheshin me gjatësi në 
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mes të pulpës. Ato ishin të drejta, fluide dhe të shtrënguara pas trupit me një rrip. Supet e 
fustaneve ishin të gjërë e të drejtë, me mëngë të fryra. Në mbrëmje përdoreshin fustane të 
punuara me shumë fantazi si: të gjata, pas trupit e me prerje tërthore, me një dekolte të thellë 
në kurriz e të shoqëruara me kapele të vogël tip argëtuese. Dorezat ishin ”jashtëzakonisht të 
rëndësishme” në këtë periudhë. Gjatësia e dorezave të ditës ishte normale kurse dorezat që 
përdoreshin në mbrëmje kishin gjatësi deri tek bërryli. Materiali i tyre ishte prej tekstili apo 
lëkure. Prodhuesit dhe shitësit futën aksesorë, si kapele, këpucë, doreza, apo doreza dhe shall, 
shpesh në ngjyra të theksuara. Fundet u bënë me gjatësi normale dhe me linja të theksuara në 
bel, duke sjellë përsëri femrën tradicionale. Fundet shoqëroheshin me xhaketa të shkurtëra, të 
prera në pjesën e belit, me supe  katrorë, të gjërë dhe me mëngë flutur. Materiali që përdorej 
për veshjet e mbrëmjeve ishte i njëjtë që të jepte përshtypjen e kostumit. Ngjyrat, që 
përdoreshin në kostumet e mbrëmjeve, ishin kryesisht bardhë e zi. Tendencë tjetër e modës, e 
rëndësishme në këtë periudhë, ishte futja e ansamblit (përputhej materiali i fundit me 
mantelin, apo pantallonit me pallton). Palltot e gjëra ishin në modë në këtë periudhë. Format 
e kapeleve ishin të ndryshme dhe të shumëllojshme (simetrike apo asimetrike). Veshjet e 
burrave nuk pësuan shumë ndryshjme të rëndësishme. Pantallonat ishin të kthyera në fund 
(masheta) dhe xhaketa ishte dyshe (dopiopet) në pjesën e kraharorit. Në mbrëmje visheshin 
xhaketa me bisht (frak), këmisha me jaka, me koll dhe papion. Edhe veshjet sportive ishin 
shumë të përdorëshme gjatë kësaj periudhe, të tilla si pantallonat e shkurtëra, të lidhura 
poshtë gjurit.  
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 7.  MODA GJATË VITEVE  ’40 - ‘50     
 
Çështja 1. Tendencat e modës gjatë viteve 40-50  
 
Më 3 shtator 1939 shpërtheu Lufta e II Botërore, e cila vazhdoi deri në 1945. Kjo solli një 
dekadë me krizë të përgjithëshme ekonomike. Gjatë kësaj dekade çdo gjë  ishte e kufizuar 
përfshirë dhe materialet që përdoreshin për veshje. Si rezultat i kësaj krize ishte e 
domosdoshme që të krijoheshin veshje të thjeshta, por edhe duke ruajtur bukurinë e paraqitjes 
së saj. Përdorimi i kostumeve u bë shumë i rëndësishëm gjatë kësaj periudhe. Xhaketat ishin 
me dizenjo me vija ose me katrore dhe me shpatulla e vata të mbushura. Gratë që punonin në 
shërbimin e luftës filluan që të përdornin pantallonat si domosdoshmëri praktike. Në Britani 
veshjet racionoheshin në mënyre rigoroze me anë të një sistemi të pikëve (ndaheshin në 
mënyrë proporcimale), të nxjera nga Bordi i Tregëtisë. Për shkak se ushtria përdorte shumë 
ngjyrën e gjelbër dhe kafe, prodhuesit përdorën shumë ngjyrën e kuqe në veshje. Në Angli 
shumica e grave vishnin funde në afërsi të kupës së gjurit, me bluza të prera thjeshtë ose 
këmisha të shoqëruara me xhaketa me shpatulla të gjëra. Xhaketat Eisenhoëer u bënë shumë 
popullore në këtë periudhë. Këto xhaketa ishin tip i bluzës së mbyllur në gjoks e të paisura 
me një rrip në bel. Për shkak të luftës moda aktuale Evropiane nuk ishte në lartësinë e duhur. 
Në Amerikë lindi dega e Bashkimit të RRobave Amerikane duke dhënë kështu origjinën e 
modës Amerikane. Një element i rëndësishëm i veshjeve, që lindi në këtë periudhë, ishin 
pulovrat që u përdorën nga divat e Hollyëood-it. Ndërkohë gjendeshin kudo fustane të zeza 
mbrëmjeje dhe fustane me kollare të bardha dhe doreza. Aksesorët u bënë shumë të 
rëndësishëm, ndërsa getat zëvëndësuan pantallonat. Gjatë Luftës së II Botërore Christian Dior 



 33

u kufizua shumë në modelimin e veshjeve. Koleksioni që ai dha gjatë kësaj periudhe ishte 
stili i një busti që zbuste formën e drejtë të shpatullave, si dhe përdorimin e fundeve të 
mbushur (falë përdorimit të fund –këmishës), s dhe pëlhurat me rrudha. Veshjet e mbrëmjeve 
të burrave ishin xhaketa me pantallona, me bel të lartë. Xhaketa ishte me tre kopsa dhe 
këpucët ishin me dy nuanca (bardhe e zi). Pas luftës së II Botërore filloi të shfaqej një stil i ri 
jetese, si dhe ndryshim i modës së veshjes. Më 12 shkurt 1947 Christian Dior nis mbledhjen e 
parë të shtëpisë Dior. Koleksioni i ri u shfaq si historia e modës me titull “New Look” (pamje 
e re). Veshjet u karakterizuan nga një gjatësi deri në mes të kupës së gjurit, me pantallona të 
gjera e me bel, me xhaketa me bust të vogël dhe linja të harmonizuara të supeve. Silueta e re, 
radikale, u bë shumë shpejt popullore, duke ndikuar shumë në dizenjimin e modës edhe për 
shumë vite të tjera, që vijnë më pas. Si rezultat i këtyre veshjeve lindi dhe modelimi i 
veshjeve të brendëshme, me materiale të reja. Pas luftës,  figurës femërore i’u vu shumë 
rëndësi. Veshjet u shoqëruan me aksesorë të shtrenjtë, si xhevahire dhe perla, si dhe 
përdorimi i dorezave. Veshjet e ditës nuk pësuan ndonjë ndryshim të madh. Fustanet e 
mbrëmjeve u bënë me pala e u shoqëruan me xhaketa të shkurtëra tip bolero, fundet u bënë të 
ngushtë në pjesën e poshtëme. Dizenjuesi Coco Chanel bëri konturimin e kostumit klasik, me 
pëlhura me kuadrate  e me shumë, ngjyra të shoqëruara me kapëse të arta, këpucë të hapura te 
gishtat, si dhe çanta krahu. Në këtë kohë Italia doli në plan të parë në modën botërore. Gruaja 
ideale nxirrte në pah bustin, duke minimizuar pamjen e belit dhe duke përdorur veshjet me 
ripa dhe fustanet me jaka V që bënë të mundur nxjerrjen në pah të kraharorit. Pra veshjet u 
bënë më shumë provokative. Veshjet e vajzave u karakterizuan nga stili i pulovrave, fundeve 
te shndritëshme, rrypave  të  gjatë. Djemtë vishnin xhaketa të zeza lëkure, xhinse dhe 
këmisha, ndërsa burrat vazhdonin të vishnin xhaketa mono me shpatulla me vata, pantallona 
pa mansheta, të shoqëruara me kapele stil “ borsalino”, i cili ishte shumë modern, ndërsa 
xhaketat stil smoking përdoreshin për ceremonira. NeW York ishtë bërë një qëndër 
amerikane shumë e fuqishme e dizenjimit, gjatë dhe pas luftës. Veshjet sportive u bënë 
frymëzuese të njërëzve gjatë kësaj periudhe në Amerikë. Pantallonat u bënë të ngushta dhe 
me gjatësi deri tek kyçi i këmbës. Hoseboy, një stil tjetër i pantallonave, me gjatësi nën gju, 
mbetën në modë gjatë kësaj dekade. Këto veshje sportive shoqëroheshin me veshje të 
brendëshme, stil bikini. Flokët më shumë janë të qethur shkurt ose shumë shkurt, duke 
përdorur gjithnjë e më pak kapelet. Ngjyrat më të përdorura të materialeve të veshjeve të 
mbas luftës ishin grija dhe bluja. Përbërja e këtyre materialeve ishte e plotë. Zakonisht copat 
e xhaketave ishin njëngjyrëshe, të dizenjuara me vija të holla. 
 
Çështja 2.  Ndikimi i zhvillimit industrial gjatë viteve 40-50   
 
Lufta e II-të Botërore kufizoi dhe pengoi zhvillimin e modës. Gjatë luftës qeveritë e 
ndryshme ne botë i orientuan  fabrikat  e tekstilit  që të prodhonin veshje te ndryshme 
ushtarake. Lufta e dytë botërore solli shumë ndryshime rrënjësore në industrinë e modës. Pas 
luftës emri i Parisit si qëndra globale e modës filloi te tkurrej dhe veshjet e gatshme, me 
prodhim masiv, u bënë mjaft të kërkuara, pasi popullsia e kishte shumë të domosdoshme 
veshjen. Me përhapjen e ngrohjes qëndrore në ambjente të ndyshme ku punohej filloi dhe 
epoka e veshjeve me kujdes minimal dhe e tekstileve më të lehta, si dhe u futën në përdorim 
veshjet sintetike. Për shkak të sasive shumë të mëdha, ciklet e prodhimit ishin më të gjata se 
ato të shtëpive të modës. Një element tjeter është dhe shfaqja e dyqaneve të veshjeve në 
rrugë, gjë që solli një kërcënim për mjeshtërit e modës. Vitet ‘50 ishin karakterizuar si një 
kohë mirëqënie dhe evolucioni teknologjik. U zhvillua shumë prodhimi i materialeve të reja 
që përbëhëshin nga fibra sintetike (nailoni, orloni). Prodhimi i këtyre fibrave e bëri njeriun 
më të pavarur nga natyra. Gjithashtu u rrit shumë gama e asortimenteve, u përmisuan disa 
veti të prodhimeve tekstile, si qëndrueshmëria, hollësia, ngjyrimi, stampimi etj. Futja e 
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fibrave kimike kishte leverdi të madhe ekonomike, prodhimet e tyre ishin me kosto të ulët 
krahasuar me shumë prodhime të prodhuara me fibra natyrore. Si rezultat i krijimit të 
fabrikave të ndryshme gruaja doli nga shtëpia dhe u bë me e pavarura dhe më e pasur, duke u 
realizuar në shoqëri dhe jashtë familjes. Ndryshimi drastik në transportin botëror ishte nje 
burim që inkurajoi përdorimin ë fabrikave të tekstilit atje ku ishte krahu i punës më i lirë. 
Përparimet e reja të transportit detar, hekurudhor  apo atij rrugor uli shpenzimet e 
transportimit të mallrave, e cila çoi në tregtimin e veshjeve me çmime më të lira . 
 
 
 
 
 
 
TEMA 8. MODA GJATЁ VITEVE ’60. 
 

Çështja 1. Veçoritë e veshjeve gjatë kësaj periudhe 

Në vitet ’60 veshja u kthye në një vektor tregues mbi përkatësinë në shoqëri dhe evolucioni i 
saj ilustron modifikimet e thella të një shoqërie që tërhiqej nga një rini e etur për ndryshime. 
Ranë tabutë,  ju la fushë e lirë një mënyre jetese që shkonte në koherencë me veshje të reja: 
këmbë të zbukuara, këmisha trasparente, pantallona femërore. Për herë të parë u përdor termi 
“stilim” dhe krijuesit morën emrin stilistë, nga rrobaqepës që quheshin më parë. 

Vitet ’60 janë treguesi më i qartë i marrëdhënieve midis ndryshimeve që pësonte shoqëria e 
sapo dalë nga Lufta e II Botërore dhe ndryshimeve të veshjeve. Tronditjet që solli shpikja e 
bikinit nuk i solli as shpërthimi i bombës atomike, T-shirt-i, veshjet e lëkurës dhe xhinset. 
Novacioni i këtyre viteve fillimisht, e pati shumë të vështirë hyrjen e bikinit në tregun e 
shitjes, pasi ato mbeteshin nëpër dyqane pa u blerë, por mjaftoi përdorimi i tyre në film nga 
aktorë të shquar, që e gjithë rinia t’i kërkonte dhe t’i përdorte. Rinia filloi të vishej në këtë 
mënyrë, duke përmbysur përgjithmonë rregullat e hershme të veshjes. Atëherë lind pyetja; A 
u zhvillua moda e industrializuar (e gatshme për t‘u veshur)? Deri në vitin 1960, Parisi është 
konsideruar të jetë qendra e modës në të gjithë botën. Megjithatë, në mes të 1960 dhe 1969 
një tronditje radikale kishte ndodhur në strukturën themelore të modës. Nga 1960  e  në  
vazhdim  kurrë nuk do të ketë prirje mbizotëruese të modës,  por një bollëk të madh të 
mundësive, të lidhura  në mënyrë të pandashme për të gjitha ndikimet e ndryshme, në të 
gjitha fushat e jetës së njerëzve. Të rinjtë, me fuqinë dhe kulturën e tyre ishin një forcë që 
mendonin dhe të kishin një ndikim të fuqishëm në industrinë e modës. Por ndoshta kohë më 
parë në histori, ka pasur një mënyrë të pavarur të të rinjve, që nuk ishte e bazuar në veshjet e 
një grup- moshe të vjetër. Në 1960 u bë e modës  një rini me liri të theksuara personale, që 
vishnin markën e fabrikës Montgomery (një xhaketë mesatare  me kapuç). Nënat,  gratë  në 
1960 vishnin veshje me stil fëmije, me funde të shkurtra dhe që  të kujtonin  pamjen e viteve 
1920. Në fillim të dekadës fundet ishin të gjatë deri në mes të  gjurit, por në mënyrë të 
qëndrueshme u shndërruan në të shkurtër dhe më të shkurtër, deri në minifundin që u shfaq 
në vitin 1965. Deri në fund të dekadës këto veshje mbetën të pashmangshme. 1960-ta ishte 
një dekadë e ndryshimit dërrmues në të gjithë botën e modës, duke gjeneruar ide dhe imazhe, 
të cilat ende shfaqen moderne edhe sot. Ndërsa moda më parë kishte qenë në shërbim të një 
elite të pjekur, të pasur dhe me shije, tani u bë e rëndësishme edhe për preferencat e të rinjve. 
Në fillim të dekadës, tregu u dominua nga dizenjusit parizienë të rrobave të shtrenjta “Haute 
Couture“. Kostumet formale për gratë kanë pësuar një ndryshim strukturor, që rezulton në 



 35

linja të  lirshme dhe funde të shkurtra. Megjithatë, forma e rrobave u transformua shpejt nga 
ide të reja që dalin nga skena të muzikës pop, në Londër. Dyqanet kanë luajtur një rol të 
rëndësishëm në popullarizimin e modeleve  të reja . Zona të tëra të Londrës si “Rruga e 
Mbretit“ dhe “Rruga Carnaby“ u shndërruan në butiqe. Butiqet kanë shitur një gamë të gjerë 
e që ndryshonin me shpejtësi veshjet dhe ofruan një atmosferë informale dhe vetë- shërbimi, 
ndryshe nga rrobat tradicionale në dyqane. Në Britani, shijet muzikore dhe stilet e veshjes 
janë të lidhura ngushtë dhe kjo ishte pamja e modës, e cila së pari u popullarizua me forma të 
thjeshta gjeometrike dhe kontrasti i të bardhës me të zezën tipike e viteve 1960. Nga mesi i 
viteve ’60 u “ndez” A-line (linjë veshje në formën e shkronjës A, e ngushtë lart dhe e gjerë 
poshtë), që ishte në stilin e dizenjusve për fundet dhe veshjet e ndryshme. Stili u përshtat me 
veshje me ngjyra të ndezura, që janë shitur me çmim të ulët në të gjitha dyqanet  plot gjallëri 
në Londër dhe kishte ndikim të madh në të gjithë Evropën dhe SHBA. Rrobat e dizenjusve  
francez si Balenciaga dhe Dior përfaqësuan  hijeshi të sofistikuar dhe ishin të veshur nga 
gratë në shoqërinë e lartë. Figura publike si Jacqueline Kennedy filluan të favorizojnë artikuj 
më pak formalë, të tilla si funde të shkurtra. Ishin të paktë njerëzit që vishnin aksesorë si 
kapele dhe doreza. Një tjetër ndikim i rëndësishëm kontinental ishte dizajni italian, i cili nga 
mesi i viteve 1950  kishte frymëzuar një vështrim të zgjuar e të hijshmëm, veçanërisht në 
veshje për meshkuj. Moda në Britani këmbënguli te të qepurit me porosi të veshjeve, 
zgjedhjen e materialeve dhe të prera për një ndikim maksimal. Brezi i ri filloi të zhvillonte 
një stil të veçantë të veshjes, kërkesa u rrit për veshje më pak tradicionale, veshjet më të 
përballueshme në kosto. Qëndrimi ekskluziv i shtëpive Couture dukej qartë. Të ardhurat e të 
rinjve ishin shumë të larta që nga fundi i Luftës së II Botërore, duke krijuar dëshirën për një 
garderobë, duke bërë më shumë se sa thjesht një kopje veshjesh të të rriturve. Dizenjuesit e 
rrobave dhe tekstileve festonin modernitetin. Materialet e modës që u prezantuan kishin 
përfshirë edhe shkëlqim, PVC, poliakrilnitrilin  dhe poliestrën. Kostumet e burrave u bënë 
shik dhe u shoqëruan me aksesorë shpesh  të shndritshëm, këmisha të guximshme dhe çizme 
me takë të lartë.  Pantallonat ishin të gjera në pjesën e poshtme, tip kauboj. Dizenjusit 
eksperimentuan me materiale me shkëlqim të ri, të papërshkueshëm nga uji dhe me një 
vështrim modern si PVC dhe Perspex. Paco Rabanne eksperimentoi veshje të bëra nga disqe 
plastike dhe lidhje metalike, të cilat dukeshin më shumë si skulpturë se sa veshje. Më vonë në 
këtë dekadë u duken grupet hipi, të cilët lindën në Bregun Perëndimor të Amerikës e më pas  
kaluan Atlantikun. Kjo ishte një kohë kur dizenjusit e rrobave dhe tekstileve eksperimentuan 
me ngjyrat, modelet dhe tekstilet u huazuan nga kulturat joperëndimore. Modelet dhe vlerat 
hipi kishin një efekt të madh në kulturë, duke u ndikuar nga muzika popullore, televizioni, 
filmat, letërsia dhe artet. Që nga viti 1960, shumë aspekte të kulturës hipi janë asimiluar nga 
shoqëria. Diversiteti fetar dhe kulturor të përqafuara nga hippitë kanë fituar pranim të gjerë, 
filozofi Lindore, koncepte shpirtërore dhe kanë arritur një audiencë më të madhe. 
Trashëgimia hipi mund të vërehet në kulturën bashkëkohore në forma të panumërta, duke 
përfshirë ushqim të shëndetshëm, festivale muzikore, zakone bashkëkohore seksuale dhe 
madje duke përqafuar dhe mënyrat e veshjeve ekstravagante të tyre. Së bashku me të Majtën 
e Re dhe Lëvizjen për të Drejtat Civile Amerikane edhe Lëvizja hipi ishte një nga tre grupet e 
kundërta të 1960, kundërkulturës. Hippitë refuzuan institucionet e themeluara,  kritikuan 
vlerat e klasës së mesme, armët bërthamore, ishin kundër  Luftës  së Vietnamit, përqafuan 
aspektet e filozofisë  Lindore, përkrahën  çlirimin seksual, ishin shpesh vegjetarian dhe eko – 
miqësore, promovuan përdorimin e drogave dhe krijuan komunitete për këto qëllime apo 
komuna. Ata përdoren artet alternative, teatër në rrugë , muzikë popullore dhe përdorën 
drogën si një pjesë të jetesës së tyre dhe si një mënyrë për të shprehur ndjenjat e tyre, 
protestat e tyre dhe vizionin e tyre të botës dhe të jetës. Hipitë dhe lëvizjet e tyre në fund të 
dekadës kishin gjithashtu një ndikim të fortë në stilet e veshjeve, duke përfshirë bell -fund 
xhinse. Ndoshta zhvillimi më i shquar në 1960 ishte ndryshimi dramatik në veshjet e 
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meshkujve. Në 150 vitet e fundit, veshjet për meshkuj kanë qenë të qepura me porosi, të 
thjeshta dhe të errta në dukje. Duke ndjekur tendencat, të cilat së pari u shfaqën në modelet e 
homoseksualëve, u prezantuan elementet e ngjyrave, të tilla si xhaketë  me kollare të veshura  
me pantallona të gjera  dhe çizme. Hull dhe Conran Fabrics, të gjitha modelet nga dizenjusit e 
rinj të pavarur që morën frymëzimin e tyre nga arti dhe grafika të tilla si imazhe Pop Andy 
Warhol -së dhe pikturave të artit Op e Bridget Riley bashkëkohore në atë kohë. Ngjyrat e 
ndezura në shkallë të gjerë dhe figurat gjeometrike në pëlhura, ishin të preferuara për të dyja 
veshjet (meshkuj dhe femra). Më vonë gjatë dekadës, modelet me lule janë parë kudo. U 
rizbulua Dekori Viktorian dhe motivet e huazuara nga Art Nouveau dhe Art Deco i dhanë një 
pamje (look) të re jetës, me shtimin e ngjyrave dhe shkëlqimin. Gjatë kësaj periudhe kanë 
ndodhur shumë ndryshime radikale në veshje të zhvilluara në rrugët e Londrës, me dizenjator 
të talentuar, të tilla si Mary Quant (i njohur për nisjen e mini-fundit) dhe Barbara Hulanicki 
(themeluesi i Boutique legjendar Biba). Parisi gjithashtu kishte në pjesën e tij dizenjues të rinj 
dhe revolucionarë, përfshi këtu Pierre Cardin (i njohur për planet e tij vizionare dhe 
shkathtësi në prerje), André Courreges (i njohur për veshjet e tij  futuristike dhe për nisjen e 
mini-fundit), së bashku me Mary Quant, Yves Saint Laurent (i njohur për modelet e tij 
revolucionare ende elegante) dhe Emanuel Ungaro (i njohur për imagjinatën e tij në ngjyra 
dhe kontraste të theksuara barok). Në Shtetet e Bashkuara, Rudi Gernreich (e njohur si avant-
gardën dhe hartimin futuristik) dhe James GALANOS (i njohur për veshjet e tij luksoze) me 
dizenjimet e tyre arritën një audiencë te të rinjtë. Mbështetjet  kryesore për këta dizenjus të 
rinj të modës ishin dyqanet e vogla, në të cilat shiteshin veshje që nuk mund të 
konsideroheshin të “humbura“ , por thjesht të dizenjuara në sasi të vogla, pra në një sasi të 
kufizuar të madhësive dhe ngjyrave. Megjithatë jo të gjithë dizenjusit u morën me stilin e ri. 
Në vitin 1965 Coco Chanel (vazhdoi me hapjen e  ndërmarrjeve që ishin kundër ekspozimit 
të gjurit) dhe Balenciaga vazhduan vendosmërisht  të prodhonin veshjet femërore tip 
konservatore. Dy dizenjues të rëndësishëm dhe me ndikim në vitet 1960 ishin Emilio Pucci 
dhe Paco Rabanne. Veshjet sportive u hartuan nga Emilio Pucci me printime frymëzuar nga 
arti Op, shkëlqimi dhe elemente mesjetare heraldikë, duke i dhënë atij një reputacion që 
shkonte përtej qarqeve të shoqërisë së lartë. Veshjet e tij të hijshme me shumë luks, tunikat 
dhe rrobat e plazhit krijuan një “Puccimania“, që ishte e gjitha pjesë e një lëvizjeje për të 
çliruar formën. Veshjet e tij për femra edhe sot janë sinonim me vitet 1960. Francisco 
Rabaneda Cuervo ( më vonë Paco Rabanne ) hapi shtëpinë e tij të parë Couture në vitin 1966 
dhe që nga fillimi i prodhimit harton vendosmërinë moderne. Në vend që të përdorte 
materiale konvencionale në veshje, ai krijoi veshje nga alumini, Rhodoid??/ dhe copa 
hekurishte. Planet e tij, duke qenë se ishin eksperimentale, ishin gjithashtu të ngushta në 
krahasim me atë që gratë e reja moderne aventuriere kërkonin për të veshur. Ndër risitë e tij 
janë veshje hapësinore, të bëra pas shumë eksperimenteve, nga spërkatje klorur vinyl në 
materialet tekstile dhe në veshje me buxhet të ulët, të disponueshme prej letre dhe fije najloni. 
Rabanne ishte edhe projektuesi i pari i modës për të përdorur modele të zeza, e cila shumë 
shpejt rezultoi me shkarkimin e tij nga Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Suksesi 
i tij parfumi Calandre e ndihmoi të mbështeste fushat më pak fitimprurëse të punës së tij, 
ndërsa utopizmi i siguroi atij një pozitë të veçantë në botën konservatore e Haute Couture. 
Ndryshimet kryesore në veshjet për meshkuj në 1960 qenë përdorimi në masë i pëlhurave. 
Zgjedhja e materialeve dhe metodat për të prodhuar një kostum, duke qenë se ajo ishte e lehtë 
në peshë (me peshë të lehtësuar 67% pambuk dhe 33% poliester), kishte një vështrim 
krejtësisht të ndryshëm me një linjë që ishte më afër formës natyrore të trupit, duke i bërë 
njerëzit që të shihnin defektet e tyre trupore, pikërsht ato që ishin më kritike. Përhapja e 
xhinseve shërbeu për të përshpejtuar një ndryshim radikal në veshjet mashkullore. Të rinjtë 
rritën flokët e tyre poshtë qafës dhe shtuan një kontakt të ngjyrës në veshjet e tyre, madje 
edhe motive me lule në këmishat e tyre. Jaka e ngritur kurrë nuk pati sukses në zëvendësimin 
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e kravatës, por miratimi i xhaketës së artizanëve në kadife me vija të vrazhdë dhe veçanërisht 
xhaketa Mao,  provoi të ishte më shumë se thjeshtë një deklaratë politike. Disa zëra futuristik 
u nisën nga Pierre Cardin dhe Andre Courreges, por kostumi tre- copë ende mbijetoi i 
paprekur. Një pamje kozmopolit është reflektuar nga Ossie Clark, Jean Muir, Thea Porter dhe 
Zandra Rodosit, të cilët eksperimentuan  me rrobaqepësi  jo-tradicionale dhe printime me 
ngjyra, duke treguar një interes në veshjet etnike. Gjatë fundit të viteve ‘60 ka pasur një 
reagim kundër prodhimit në masë të veshjeve të modës së muzikës pop, të cilat u kishin sjellë 
stile të ndritshme dhe të reja shtëpive evropiane dhe amerikane në garderobën e veshjeve. 
Disa njerëz u zhgënjyen nga ky humor materialist dhe u kthyen për në kulturat lindore dhe 
mitologjitë, të cilat u shfaqën më shumë në një mendje me botën 'natyrore' .                                                     

.                                             
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TEMA 9. TENDENCAT E MODËS GJATË VITEVE ‘70 
 
Ceshtja 1. Veçoritë e veshjeve gjatë viteve ‘70 
 
Vitet ’70 u konsideruan si vite tranzicioni të modës ku gjejmë shumë stile: Nga romantiku që 
mbushnin veshjet me dantella, njëlloj si veshjet e zonjave të vjetra, deri tek veshjet e 
zakonshme për të dy gjinitë, duke sjellë një formë të re bukurie dhe një perceptim tjetër 
estetike. Në vitet ‘70 stilistët u quajtën krijues, duke hedhur në treg markën e tyre. Veshjet 
ishin të përziera, ashtu si teknologjia, duke u krijuar me ide të reja dhe në funksion të çdo 
individi, pra me pak fjalë nuk kemi më rregull në modë. Krijimet e modës ishin të 
jashtëzakonshme, të cilat idealizonin trupin e femrës, si psh bust i strukturuar, vithe të 
rrumbullakosura, gjokse të mëdha, ecje provokuese etj. Koleksionet e veshjes u bënë 
fantazuse dhe ëndërrimtare. Minifundi bëri një revolucion në të brëndshmet, që arritën të 
bëhen me përmasa më të vogla, sutjena të lehta dhe mini slip (mbathje te vogla). Këto mini 
paraqitje i kemi edhe tek rrobat e banjës. Lindën veshjet “punk“, të cilët visheshin në të zeza, 
me kapse dhe me shumë pirsing, por më shumë binin në sy “hipitë”, të cilët vishnin rroba, 
duke ndjekur disa rregulla si: vishnin uniforma të përbëra nga xhinse, të cilat ishin të grisura, 
të pa ngjyrosura dhe të gjëra në fund, këmisha të gjëra dhe bluza të vjetra, gjë që tregonin për 
një liri të shfrenuar të shoqërisë. Moda “punk”, si stil me origjinë nga Londra, kishte si qëllim 
manifestimin e krijimit të veshjes përmes çrregullimit. Rebelët do të ndiqnin më tepër 
lëvizjen “punk”, balluke te ngjyrosura, gozhdë, zinxhirë dhe aksesorë të tjerë, të frymëzuar 
nga vivien Ëestëood dhe nga spektaklet e rrugëve të Londrës. Gratë vishnin këpucë me taka 
të larta, të brëndshme seksi, çisme të gjata deri tek gjuri, pallto të rënda, funde të gjatë, të 
stilit meksikan. Një zbulim i rëndësishëm i kësj periudhe është dhe përdorimi i T-shirteve, që 
u bënë shumë në modë. Të rinjtë  filluan t’i vishnin xhaketat e tyre me këto lloje bluzash (t-
shirt). Veshje tjetër për të rinjë ishin këmishat klasike dhe xhinse, të cilat u bënë mjaft 
popullore gjatë kësaj kohe. Veshjet jercey (zharse), të projektuara fillimishtë nga Diane Von 
Furstenberg në vitin 1972, u bënë një element jashtëzakonisht popullor, pasi i përshtatej 
llojeve dhe madhësive të ndryshme trupore dhe visheshin si për zyra, si për klube nate apo 
disko. Për vajzat adoleshente një kulturë e re e veshjes ishin bluzat me rripa, të lidhura në 
qafë ose te lidhura nyje në bark. Gjatë viteve ‘70 e deri në fund të kësaj dekade xhinset tip 
kauboj mbetën të preferuara dhe në Britani quheshin si “Loon pantallona”. Me popullarizimin 
e diskove dhe disponueshmërinë në rritje të njeriut, pëlhura pësoi një ndryshim drastik në 
mënyra të përgjithshme, që nuk është parë që nga viti 1920. Të gjitha stilet e veshjeve u 
ndikuan nga stili disko, veçanërishtë ato të burrave. Kostumet elegantë, të përbërë nga tre 
copë u bënë shumë në modë. Flokët e vajzave dhe grave gjatë kësaj periudhe ishin të gjata, 
kujdesi ndaj tyre ishte në qëndër të vëmëndjes, ndërsa për djemtë u vu re përdorimi e 
barsetave. Kozmetika rreflektoi role kontradiktore, të atribuara për një grua moderne. Për 
herë të parë, që nga viti 1900, make-up-i është zgjedhur i përzier, në vënd të një tendence 
monolite. Dy anët e këtij vizioni ishin dita me look-natyral dhe shumë estetikë, joshje dhe 
sensualitet në mbrëmje. Industria e kozmetikës tentoi të bëjë një rikthim, duke përdorur 
marketingun dhe praktikat prodhuese. 
 
Çështja 2: Materialet dhe prerjet që janë përdorur për veshje gjatë viteve 70 
 
Moda gjatë viteve ‘70 ishte shumë konfuze dhe që shoqëroj gjithë dekadën e viteve ‘70 deri 
në fillim të viteve ‘80. Materialet që u përdorën për veshje, gjatë kësaj periudhe, ishin nga më 
të ndryshmet. Filmat luajtën një rol të rëndësishëm për reklamën e veshjeve të aktorëve, e cila 
u përkrah nga shtresat e ndryshme shoqërore. Veshjet kishin gjatësi të ndryshme, kryesisht 
fundet nga mini deri tek maxi, me materiale prej kamoshi. Pantallonat, për të dy gjinitë, ishin 
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në formën e kaubojve, por që me kalimin e viteve u shndëruan në shumë të ngushta, duke 
zbuluar format e kofshëve. Një tjetër tendencë, për të dy gjinite, ishin xhaketat sportive tip 
hip. Xhaketa erdhi në një shumëllojshmëri të pëlhurave, duke përfshire leshin , kamoshin, 
kadifen dhe lëkurën. Butonat u bënë shumë të përhapur dhe shumë të përdorshëm. Në Angli 
gratë kanë veshur pantallona me materiale saten, të shoqëruara sipër me veshje me materiale 
kadife.   Xhaketat me lesh, me imitime me qime lepuri, ishin një veshje e nxehtë, e modës, 
gjatë kësaj periudhe. Make-up-i ishte tepër i ndezur. Pantallonat e shkurtëra shpesh u 
shoqëruan poshtë tyre me geta sintetike, që u përdorën gjatë gjithë dekadës. Viti 1970 shënoi 
një tendencë në syzat e mëdha, të cilat u bënë mjaft popullore. . Një ndikim i modës ne vitet 
‘70 ishte përfshirja e veshjeve fshatare, të tilla si bluzat me jaka e tantella të ngritura, të 
ngjashme me veshjet e shek XVII.  Veshjet u bënë  shumë të strukturuara, të qëndisura vetë 
apo të importuara nga Meksika dhe India. Materialet shumëngjyrëshe, me shumë lule, të 
realizuara me anë të stampimit u bënë shumë në modë. Në vitin 1977 T-shirti, i shtrënguar 
pas trupit, u shoqërua me funde xhins, me gjatësi poshtë gjurit. Ngjyrat e modës ishin roza, 
bluja prusiane, jeshile, kafe e ngjyrë ndryshku. Në vitin 1978 ka pasur një mani për 
pantallona transparente plastike, të veshura me geta nën to. Pra koleksionet e veshjeve kanë 
një kompromis midis teknologjisë, artit dhe komoditetit. Me mëngë të shkurtra T- shirt-et, të 
ngjyrave të ndryshme, të personalizuar me hekur në ilustrime stampimi apo letrave  
drejtshkrimore një emër apo mesazh të ishin shumë të popullarizuara në mesin e adoleshentë 
dhe para- riu djemve në SHBA gjatë fund të 70. Ajo ishte gjithashtu prirje për të rinj dhe të 
rinjtë për të kryer një paketë cigare nën mëngë . Gjithashtu të njohura ishin jerseys baseball 
ose " sleeves baseball " ( këmisha e bardhë me mëngë ngjyrë veshur nën këmisha uniforme 
baseball ) . Këto ishin veshur thjeshtë apo me fotografi  ose fjalë , siç përshkruhet më sipër .  
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 10. MODA GJATЁ VITEVE ’80 – ‘90  

Çështja 1. Tiparet dalluese të modës në veshje gjatë viteve ‘80-‘90 

 
Gjatë  viteve ‘80 modës ju kushtua një rëndësi e veçantë, e diktuar nga stilistët e mëdhenj. 
Këto vite u konsideruan si vitet e markave. Duke u nisur nga veshja, nuk ka më dallime 
shoqërore, njerëzit përpiqeshin të kishin rroba cilësore, pra evidentonin veten e tyre me luksin 
e prodhimit në seri. Nuk ka më asnjë rregull në lojën e modës, e cila filloi të degëzohej. Një 
vizion ishte kthimi tek natyra ,artizanati, romantikja, duke sjellë një formë të re bukurie dhe 
një tjetër perceptim estetik. Parisi vazhdoi të kishte suksesin, por Italia krijoi stilistë të 
mëdhenj e me famë botërore, falë cilësisë së qepjes dhe pëlhurave shumë të mira, sa që 
eksportet italiane patën një sukses të madh. Stilistë të famshëm gjatë kësaj periudhe kanë bërë 
emër me koleksionet e tyre. Ngjyrat mbizotëruese të viteve ‘80 janë e kuqja me të zezë, e 
verdha me të zezë, jeshile me të zezë, etj. Kostumet e prodhuar nga stilistët janë me shpatulla 
katrore, stil uniformë i lojtarëvë të hokeit, e shoqëruar me bizhuteri (varëse me rruaza të 
mëdha, me ngjyra të kuqe e të zeza me shkëlqim). Koleksionet përzihen me referenca të 
periudhave të ndryshme historike, duke sjellë një estetike të thjeshtë të veshjeve 
bashkëkohore. Vitet ‘90 ishin vitet e ndryshimeve të mëdha. Një Evropë e Bashkuar është një 
shpresë për përfitime ekonomike, civilizuese dhe tregëtare. Oferta e teknologjisë kontribuon 
që moda të krijojë një person ndërkombëtar. Në Itali, stilistë si: Fendi, Armani, Valentino, 
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Versace, Moschino impresionojnë skenën ndërkombëtare. Kolektivizimi, në të gjitha fushat, 
kërkoi kujdes personal, njohjen, individualizmin dhe diferencizmin. Pasojat nga e kaluara, 
abuzimet me shëndetin personal kthen në ushqim gjimnastikën sistematike.  Jepet emfazë në 
atletikë dhe në trupin e mirëformuar, që është këndshëm brenda rrobave me prerje të 
tejdukëshme ose provokuese. Gruaja shrehet e lirë në garderopën e saj dhe shquhet dëshira e 
zjarrtë për dallim personal, me ndjenjën ‘Asnjë nuk është njësoj si unë’. Ngjyrat e ylberit në 
veshjet e regbiman (veshjet e sportit regbi) janë shumë të zakonshme gjatë kësaj periudhe. 
Aksesorët janë evituar, pra bëhen ‘të pastër’ në material, volum dhe model. Ngjyrat 
mbizotëruese janë e bardha, bezha, gështenja, kafe, si dhe përdorimi i materialeve natyrore 
(mëndafsh, pambuk, lino, lesh, etj). Në kundërshtim me vitet ‘80 veshjet bëhen me shpatulla 
të ngushta, bel i fshehur, pantallona të gjera, këpucë fine dhe të lehta. Veshjet sportive dalin 
nga stadiumet, për t’u përdorur nga stilistët. Pra gjatë kësaj dekade nuk e përcakton dot një 
stil të veçantë, pasi kemi përzierje të elementëve të ndryshëm të dekadave. 
 
Çështja 2: Evolucioni i veshjeve të femrave gjatë viteve ’80 - ‘90. 
 
Gratë visheshin me agresive, pasi ishin të përfshira në botën e punës dhe mënyra e tyre 
reflektohej edhe në veshje. Kostumet pantallona –xhaketë, që qëndruan gjatë gjithë dekadës, 
kishin shpatulla të mbushura dhe me kënd. Xhinset, minifundet dhe kostumet e gjatë 
visheshin shumë gjatë kësaj kohe. Gratë filluan që t’i jepnin rëndësi feminilitetit të tyre, duke 
e theksuar këtë me anë të veshjeve të brendëshme (si një rikthim tek zhartieret). Kostumet 
nxisnin luk-un total të femrës, të cilët ishin me një shumëllojshmëri kombinimesh në dyqanet 
e firmave të ndryshme prestigjoze, si Calvin Klein, Armani, etj. Aksesorët, si parfumet, u 
bënë elementë të rëndësishëm shoqërues të kostumeve. Blerjet u bënë një mjet dëfrimi për 
gratë. Gjatë kësaj periudhe veshjet e natës marrin një përdorim të gjerë tek femrat, nga 
pulovrat shumë të bukura nga Missoni dhe ato të Benetonit, të cilat ishin me çmime të 
arsyeshme. Gjithshtu u kthyen gëzofët me versionin sintetik, të krijuara për brezin e ri. 
Stilistë të ndryshëm kanë prezantuar koleksione veshjesh, nga më të ndryshmet. për femra 
dhe si të tilla mund të përmendim: Dolce-Gabbana. Në vitin 1985 Dolce Gabbana prezanton 
koleksionin e parë të gruas, duke bërë një reklamë të fuqishme. Karakteristikë të veshjeve të 
tyre janë përdorimi i materialeve të cilësisë së lartë për një publik të ri, për prerje të thjeshta 
dhe provokuese. Veshjet e femrave gjatë kësaj kohe janë shumë të sofistikuara dhe shumë 
shokuese. Të gjitha veshjet janë të shoqëruara me çanta dhe aksesorë të ndryshëm (lule, 
pendë, etj). Profesionalizmi në prerje dhe përzgjedhja e materialeve ishte kthyer gjatë kësaj 
dekade në një tabu të mirëfilltë. 
 
 
 
 
 
 
TEMA 11. MODA GJATË FILLIM SHEKULLIT XXI   
 
Çështj 1 : Tendenca tiparet karakteristike të modës gjatë fillim shekullit XXI 
 
Në shekullin që lamë pas  Franca dhe Italia mbajnë lidershipin ose super fuqinë e stilistëve, 
por sot mund të themi me bindje të plotë që spuntot e kërkimeve te reja “novatorizmi” vijnë 
nga Anglia, Japonica dhe pse jo dhe nga Belgjika. Moda karakterizohet nga 
shumëngjyrshmëria, sharmi misterioz, mbivendosja, superstrukturimi, asimetria dhe 
kryqëzimet, stile këto që alternohen me luksin, risinë apo nostalgjiënë për modelet e vjetëra. 
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Për herë e më shumë, veshjet po vihen në qëndër të vëmëndjes nëpërmjet revistave të modës, 
pasarelave të veshjeve, të cilat pasurojnë modën nga viti në vit. Lartësia e shpatullave mbetet 
e njëjtë, pa dhe me vata, pantallonat ngrenë lëhtësisht belin, fundet janë të gjata dhe të 
shkurtra, simetrike dhe asimetrike. Xhinsen pasurohen me perla, diku me qëndisje nën efektin 
hipi, duke bërë që herë herë të lulëzojë romanticizmi. Kjo mbështetet edhe në rishikimin 
modern të kohës së mësjetës. Sigurisht që mund të kemi dhe pak Dandy – imazhin etnik të 
Diva të Hollyëood-it, duke na dhuruar një pamje mashkullore, të ndërtuar mbi traditën 
efikase të shekujve në vitet ‘30. E zeza mbetet pre e stilistëve dhe tashmë është kthyer në 
konturin e të tashmes, të ardhmes dhe të shkuarës së modës. Nuk ka egzistuar kurrë një modë 
e re, që në fillimet e saj, nuk krijon entuziazëm në masë dhe mbeshtetje pranë saj, duke 
haruar lehtësisht që në realitet moda është pasqyra jetësore e shoqërisë, në të cilën jetojmë 
duke reflektuar përdorimet, shijet e botës në një periudhe të caktuar historike. Në fushën ë 
modës gjithçka është e kordinuar dhe zhvillohet gradualisht. Parashikimet për vitet e 
ardhshme u rezistojnë në mënyrë të pagabueshme politikave të përbashkëta botërore dhe 
realitetit  të ri ekonomik.  Tre janë elementët kryesor që ndikojnë në modën e sotme. Sjellja 
rigoroze që përfaqësojnë një shpërbërjë në mes të neoklasticizmit me lojra të përsëritura, 
dritë-hijet, si dhe destrukturimet. Linjat janë relativisht të holla dhe të rehatshme, luks i 
kërkuar por diskret. Stili barok aristokrat, romanticizmi, legjendat dhe misteret triunfojnë 
gjatë këtij shekulli. Dallohen copat e çmueshme, kontrasti i ndritshmën, shkëlqimet 
shumëngjyrshme, qëndrisjet, peliçet e të tjera. Takimi mes së resë dhe jetëgjatësisë janë një 
element tjeter i fantazizë, të shoqëruara me grisjet, provokimet dhe shpirtin rebel. Kodet 
etnike dhe tonalitetet që shoqërojnë, janë tepër të forta dhe bazohen tek e kuqja, roza antike, 
bordoja, jeshilja pastel, bizelja, bluja, e bardha në gri, e kuqja perlë. Këto ngjyra vijnë në 
tonalitet e metropoleve të restauruara.   
 

Çështja 2: Materialet tekstile që do të jenë në përdorim gjatë kësaj periudhe. 

Moda është një stil popullor apo praktik, veçanërisht në veshje, këpucë, aksesorë, kozmetikë, 
etj . Moda është një prirje e veçantë dhe shpesh e përherëshme në stilin në të cilin një person 
veshet. Edhe pse industria e modës është zhvilluar për herë të parë në Evropë dhe Amerikë, 
që nga vitin 2014 është një industri ndërkombëtare dhe shumë e globalizuar, me veshje të 
dizajnuara shpesh në një vend, të prodhuara në një tjetër, dhe të shitur në mbarë botën. Për 
shembull, një kompani amerikane e modës mund ta furnizohet me pëlhura në Kinë dhe kanë 
rroba të prodhuara në Vietnam, transportuar në Itali, dhe depozituar në një magazinë në 
Shtetet e Bashkuara, për shitje me pakicë në shumë shtete. Industria e modës ka qenë prej 
kohësh një nga punëdhënësit më të mëdhenj në Shtetet e Bashkuara. E tillë mbetet edhe sot 
në shekullin e XXI . Megjithatë, punësimi në industrinë e modës, në SHBA  ka rënë 
ndjeshëm, pasi krahu i punës është me kosto më të ulët në vendet në zhvillim, veçanërisht në 
Kinë . Për shkak se të dhënat për industrinë e modës në mënyrë tipike janë raportuar për 
ekonomitë kombëtare dhe shprehen për shumë sektorë të veçantë të industrisë, shifrat 
agregate për prodhimin botëror të tekstileve dhe të veshjeve janë të vështirë për t’u saktësuar. 
Megjithatë, industria e veshjeve është përgjegjëse për një pjesë të konsiderueshme të 
prodhimit ekonomik botëror. 
Revistat e modës përfshijnë fotografi të dizajneve të ndryshme të modës dhe u bënë edhe më 
me ndikim se sa në të kaluarën. Në qytete, në të gjithë botën, këto revista janë kërkuar shumë 
pasi dhe kishte një efekt të thellë në shijet e publikut në veshje. Ilustrues të talentuar tërhoqën 
vëmendjen e  modës për botimet, të cilat mbulonin zhvillimet më të fundit të modës dhe 
bukurisë 
Media luan një rol të rëndësishëm kur është fjala për modën. Për shembull, një pjesë e 
rëndësishme e modës është gazetaria e modës. Kritika editoriale, udhëzimet dhe komentet 
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mund të gjenden  në televizion dhe në revista, gazeta, faqet e internetit të modës, rrjetet 
sociale dhe blogg-et e modës. Në vitet e fundit, Blogg-et e modës dhe videot e YouTube janë 
bërë një frymëzim i madh për përhapjen e tendencave dhe këshillave të modës. Nëpërmjet 
këtyre mediave lexuesit dhe shikuesit në të gjithë botën mund të mësojnë rreth modës, duke e 
bërë atë shumë të arritshme.  
Gjatë këtij shekulli përdorimi i materialeve të veshjeve është shumë i madh. Këto materiale 
janë të tilla ,si ato me origjinë bimore (pambuku,liri ), me origjinë shtazore (leshi,mëndafshi), 
si dhe fibrat e prodhuara nga njeriu (artificial apo sintetike). Një e re që vihet në dukje është 
edhe përdorimi i materialeve të riciklushme.   
Industria e modës përbëhet nga katër nivele : 
 prodhimi i lëndëve të para, kryesisht fibrave dhe tekstileve, por edhe lëkurë dhe gëzof 
 prodhimi i mallrave të modës nga dizenjuesit, prodhuesit, kontraktorët dhe të tjerë 
 shitjet me pakicë 
 forma të ndryshme të reklamimit dhe promovimit 

Këto katër nivele përbëhen nga shumë sektorë të ndarë por të ndërvarur, të cilët janë 
përkushtuar ndaj qëllimit për të kënaqur kërkesën e konsumatorëve për veshje. 
 

 

 

TEMA 12. HISTORIA E KOSTUMEVE DHE E MODËS NЁ SHQIPËRI 

Çështja 1. Lindja e veshjeve popullore në Shqipëri 

 
Gjithmonë duhet ditur se zhvillimi i veshjeve ka ecur paralelisht me zhvillimin shoqëror, 
historik e kulturor të njeriut, duke patur si qëllim kryesor mbrojtjen e komoditetin e trupit dhe 
pastaj zbukurimin e pjesëve të veçanta. 
Gradualisht në proçesin e zhvillimit të shoqërisë njerzore u krijuan veshje në përshtatje me 
stinën, me seksin, me rastin kur përdorej, me moshën, profesionin si dhe shtresën shoqërore. 
Të gjitha këto kanë krijuar atë pasuri e larmi të madhe veshjesh. Ashtu si të gjithë popujt e 
botës edhe shqiptarët, ndonëse të vegjël në numër, e kanë këtë begati kulturore. Me kohë u 
krijuan edhe tipet etnike të veshjeve popullore shqiptare. Shijet estetike të përdorura për 
zbukurim, por edhe mënyra e stilimit janë ato që pasqyrojnë veçanti etnike. I gjithë zhvillimi 
i veshjeve, është i lidhur ngushtë me historinë e zhvillimit te kjo popullsi, për pasojë edhe me 
historinë  e popullit shqiptar. 
Elemente më të hershëm të veshjeve konsiderohen llojet e shalleve që hidheshin krahëve, 
brezat, përparjet, strukat (si kapuçonë), lëkurët e kafshëve të egra etj. Si dëshmi për mënyrën 
ë përgatitjes së tyre janë llojet e fibulave, boshtet e përdorura për tjerrje, peshat e 
avlëmendeve etj. Me kalimin e kohës pjesët e veshjeve dhe materialet e përdorura për 
përgatitjen e tyre u shtuan dhe u pasuruan më tej. 
Për veshjet popullore shqiptare mund të flitet pas formimit të kombësisë shqiptare. Siç dihet 
formimi i bashkësive ekonomike e kulturore tek shqiptarët filloi në shek. XII me Principatën 
e Arbërit. Më pas pasuan të tjera, e kështu gradualisht muarën zhvillim të fuqishëm te 
qëndrave. Në kohën e formimit të principatave feudale, filluan të marrin pamjen e tyre edhe 
veshjet popullore. Siç dihet këto principata ishin të ndara e të mbyllura në vetvehte, çka bëri 
të krijohej edhe ajo larmi e pasurisë së  kostumeve popullore, gjurmët e të cilave u ruajtën 
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deri në shek. XX. Por dallimet janë edhe rezultat i proçeseve kulturore, që ndodhën pas 
pushtimit turk. Një kategori popullsie e cila përqafoj fenë muslimane ra më shumë nën 
ndikimin e kësaj kulture. Nderkohë dallimet u krijuan edhe nga krijimi i shtresave të 
ndryshme shoqërore si dhe nga krijimi i profesioneve të ndryshme. Megjithatë duhet theksuar 
se pavarsisht nga ndikimet e kulturave përendimore e lindore (për shkak të pozicionit 
gjeografik të Shqipërisë dhe kushteve të zhvillimit historik) apo dallime klasore, tipologjia e 
hershme e veshjeve popullore shqiptare nuk ka asgjë të përbashkët me ato të huajat. 
Pjesën më të madhë të veshjeve masat e gjera fshatare i përgatisnin brenda ekonomisë 
familjare, pra të endura e të qepura me pëlhura liri, leshi, pambuku e më pak prej mëndafshi. 
Ndersa në qytet, krahas pjesëve të endura në avlëmend, shpesh një pjesë e mirë e veshjeve 
qepeshin e qëndiseshin nga mjeshtrit rrobaqepës e qëndistare të specializuar sipas shijeve e 
kerkesave të ndryshme të popullsisë. 
Koleksionet muzeale për veshjet popullore shqiptare kanë filluar të krijohen mbas  Luftës së 
Dytë Botërore. Para kësaj përiudhe kanë ekzistuar koleksione të vogla private, të 
grumbulluara nga priftërinjtë françeskanë (rreth 300 objekte), Aktualisht në fondet muzeale të 
Insitutit të Kulturës Popullore ruhen mbi 18 mijë pjesë veshjesh të marra nga krahina të 
ndryshme shqiptare brenda dhe jashtë Shqipërisë. 
Tipet kryesore të veshjeve popullore shqiptare për burra janë: kostumi me fustanellë, kostumi 
me këmishë të gjatë e dollamë (cibun), sipër kostumi me tirq dhe ai me poture (pantallona të 
shkurtra deri te gjuri). Pra, në Shqipëri, burrat kanë mbajtur si veshjet në formën e një fundi 
të gjerë, ashtu edhe ato në formë pantallonash, por të parat kanë dalë nga përdorimi më herët 
se të tjerat. Pjesët më të zbukuruara ishin jelekët  dhe xhamadanët e kostumit festiv. Burrat 
shqiptarë mbanin edhe stoli të ndryshme argjendi, si qostekë gjoksi, sumbulla dekorative tek 
jelekët, unaza, pipa e kuti cigaresh, por mbi të gjitha, armët e brezit e të krahut, që ishin 
gjithnjë të stolisura pasurisht. 
Për gra, tipet kryesore të veshjeve, ishin: kostumi me xhubletë (një fund në formë këmbane), 
kostumi më këmishë të gjatë e xhokë shajaku sipër, kostumi me dy futa të vendosura mbi 
këmishën e gjatë, njëra përpara e tjetra prapa dhe kostumi me mbështjellëse (një fund i hapur, 
i mbledhur tek beli me rrudha ose pala). 
Në veshje, ngjyrat e zbukurimet ndryshonin simbas moshës. Për të vegjëlit e të rinjtë, 
kostumi krahinor mund të ishte më i thjeshtë. Ndryshe nga popuj të tjerë të Ballkanit, në 
Shqipëri, vajza që kishte arritur moshën e martesës, duhet të vishej thjeshtë e pa stoli, flokët 
t’i mbulonte mirë me një shami dhe të mos vishte rrobë të kuqe. Kostumi i martesës ishte 
varianti më i pasur i veshjes së krahinës, si për nuset edhe për dhëndurët. Për nuset, stolitë 
metalike ishin të pamungueshme, madje, përdoreshin edhe me tepri, sepse këtu, me sa duket, 
kishte rendësi jo vetëm funksioni i tyre estetik, por edhe funksioni magjik që u atribuohej. Për 
nuset, rëndësi të veçantë kishte zbukurimi i kokës. Disa vjet pas martese, veshja fillonte të 
lehtësohej nga zbukurimet. 
Në veshjet popullore, shenjat e zisë ishin të pakta, gratë mund të vishnin praptas ndonjë nga 
pjesët më të zbukuruara të kostumit, psh. xhokën a përparjen.Studimet e deritanishme, kanë 
treguar se pjesët përbërese të veshjeve tradicionale, nuk kanë të gjitha të njëjtën moshë. Ka 
pjesë, që të kujtojnë veshjet mesjetare, me ndikime bizantine e orientale, të tjera që vijnë si 
një jehonë e kohës antike, por ka edhe elementë, që mund të lidhen me kulturën ilire. Mund të 
përmendim kështu analogjitë e verejtura midis linjës popullore dhe “dalmatikës” ilire, apo 
midis kapuçave, strukave (shalleve), opingave, etj. dhe elementeve respektivë, të përdorur 
nga ilirët. Falë këtyre elementeve të trashëguar nga kultura ilire dhe ajo e arbërve të mesjetës, 
gjatë zhvillimit të tyre historik, veshjet popullore kanë arritur të fitojnë një varg tiparesh 
origjinale, që marrin vlerat e një treguesi etnik, i cili i dallon veshjet shqiptare nga ato të 
popujve të tjerë.Ne klasifikimin e veshjeve popullore që paraqitëm më siper,nuk jane 
përfshirë veshjet e modës qytetare,të cilat patën hyrë në vendin tonë nga shtetet e tjera.  Këto 
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ndikime  hynin së pari në disa shtresa të caktuara te popullësisë qytetare, të cilat kishin 
takime të drejtëpërdrejta me kulturat e huaja dhe pastaj përhapeshin edhe në shtresa të tiera. 
Këto veshje kishin ndikime të dukshme të modës së huaj, kryesisht asaj orientale, që 
qarkullonte pothuaj në të gjithë qytetet kryesore të vendeve Ballkanike, gjatë 3-4 shekujve të 
pushtimit turk. Në veshjet e burave ky ndikim ka qënë më i kufizuar në krahasim me veshjet 
e grave. Një faktor që e ka penguar këtë ndikim në veshjet e burrave ka qënë kostumi me 
fustanellë, i cili me shkëlqimin dhe pamjen madhështore që kishte, arrinte të plotësonte 
kërkesat e burrave qytetarë edhe në shtresat më të larta. 
 

Çështja 2. Evolumi i modës në Shqipëri pas Luftës së II Botërore 

Pas luftës së dytë botërore kostymi qytetar për gra e burra ishte transformuar nën ndikimin e 
drejtëpërdrejtë të zhvillimit ekonomik e shoqëror. Ishte larguar nga veshjet popullore, të cilat 
vazhdonin të mbaheshin ende në zona të ndryshme të vendit, sigurisht në faza të evoluara, në 
përshtatje me mundësitë e tregut dhe me gjëndjen shoqërore të tyre. Gjatë periudhës 
postkomuniste veshjet janë realizuar nëpër N.P.V-të që ishin kryesisht për përdorim të 
brëndëshëm. Me ardhjen e demokracisë edhe veshjet pësuan ndryshime të mëdha. 
Rrobaqepësit u kthyen në stilistë, duke punuar në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri. Fillimisht 
u punua në shtëpi dhe më pas në atelje të mirëfillta shqipëtare. Në këto atelje punohej me 
porosi të klientëve e më vonë u ingranuan dhe në sfilata tëndryshme. Në vendin tonë njihen 
shumë stilistë me emër, që kanë bërë karierë në evolimin e modës në veshjet shqipëtare, si 
Mirela Nurçe, Ardi Asllani, Rezarta Skifteri, Denada At’Nikolla, Jona Muço, etj. 
Ka vite të tëra që realizojë veshje dhe stilime për klientët e tyre, mes të cilëve do të 
dalloheshin njerëzit e ekranit, të festivaleve apo këngëtarët më në zë të skenës shqiptare, por 
nuk do të veçoheshin absolutisht edhe njerëzit e thjeshtë, të cilët nuk kanë lidhje me jetën në 
skenë.  

Në industrinë e modës këta stilistë kanë arritur gjithmonë të knë sukses, edhe pse bëhet fjalë 
për një art të vështirë. E nëse do të flisnim për kushtet në Shqipëri, arti i modës do të bëhej 
akoma më i vështirë. Megjithatë këta ia kanë dalë mbanë. 
Falë përvojës shumëvjeçare si brenda dhe jashtë vendit kanë ditur të përshtasin idetë e 
larmishme të stilit europian dhe botëror, modës klasike italiane e të krijojnë suksesin e tyre 
personal, duke u rritur dita ditës profesionalisht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


