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Përmbledhje 
Prej Antikitetit grek e deri në ditët e sotme, letërsia ka trajtuar tema të ndryshme dhe njëra prej preokupimeve më të 

rëndësishme ka qenë ëndërra. Artemidori është interpretuesi më i njohur i ëndërrave në Antikitetin grek dhe shumë i 

famshëm gjatë gjithë periudhës së mesjetës. Më vonë edhe Frojdi ka pasë një konsideratë të veçantë për shkrimet e tij. 

Floberi e paraqet në mënyrë ironike ëndrrën e Ema Bovaris e cila e paknaqur me jetën e saj me Karlin, ëndërron për një 

"muaj mjalti". Mund të themi se të gjithë ne, sikurse Ema dhe personazhet tjerë ëndërrojmë për një jetë romantike, për një 

jetë më të hareshme, për një moment ideal që vetëm ëndërra i realizon. Në këtë punim do të shtjellojmë ëndrrën e 

personazhit më të njohur të letërsisë frënge të marrë nga romani Madam Bovari i Gystav Flober, ëndrrën e Ema Bovaris. 

 
Abstract 
From Greek antiquity until today, literature has treated various topics and one of the most important preoccupations has 

been the dream. Artemidori is the best known interpreter of dreams in Greek Antiquity and very famous throughout the 

Middle Ages. In his later work Freud has had a particular consideration for his writings. Flaubert ironically represents Emma 

Bovaris dream, which is unhappy with her life with Charles, dreams about "honeymoon". We can say that we all, as Emma 

and other characters dream for a romantic life, a more joyful life for ideal moment that only fulfil dreams. This paper will 

examine the dream of most famous character of French literature taken from the novel Madame Bovary of Flaubert Gystav 

dream of Emma Bovaris 

 

 

Hyrje 
Prej Antikitetit grek e deri në ditët e sotme, letërsia 

ka trajtuar tema të ndryshme dhe njëra prej 

preokupimeve më të rëndësishme ka qenë ëndërra. 

Artemidori është interpretuesi më i njohur i 

ëndërrave në Antikitetin grek dhe shumë i famshëm 

gjatë gjithë periudhës së mesjetës. Më vonë edhe 

Frojdi ka pasë një konsideratë të veçantë për 

shkrimet e tij. 

Edhe Floberi e paraqet në mënyrë ironike ëndrrën e 

Ema Bovaris e cila e paknaqur me jetën e saj me 

Karlin, ëndërron për një "muaj mjalti". Mund të 

themi se të gjithë ne, sikurse Ema dhe personazhet 

tjerë ëndërrojmë për një jetë romantike, për një 

jetë më të hareshme, për një moment ideal që 

vetëm ëndërra i realizon. 

Në këtë punim do të shtjellojmë ëndrrën e 

personazhit më të njohur të letërsisë frënge të 

marrë nga romani Madam Bovari i Gystav Flober, 

ëndrrën e Ema Bovaris. 

Interesimi për studimin e ëndrrës në kuptimin e 

plotë të fjalës gjindet në çështjen e domethënjes, e 

kuptimit të saj: domethënje sa i përket funksionit 

biologjik dhe psikik. Ëndrrat janë ndrydhja e 

dëshirave të shfrenuara që secili prej neve i mbyll 

në vetevete dhe në një mënyrë këto ëndrra 

realizohen në momentin kur funksioni i koshiencë 

sonë është i ngadaltë, gjatë gjumit, dhe atëherë 

mesazhet e shfrenuara kanë tendencën e 

z azjes .  Koshie a jo ë është gjith jë p eze te, 

edhe pse e gadalësua  gjatë gju it, ajo s pusho  
së funksionuari dhe formon ëndrrën duke na lënë 

për detyrë të zgjidhim enigmën. 

Fryma romaneske e shekullit te Floberit kishte marr 

hov shumë të madh dhe kishte domethënjen e vet 

se ishte shumë më mirë dikund tjetër, dikund në 

horizont, dikund larg se sa aty ku gjendemi. Kjo 

dukuri ishte tani më e njohur dhe ndikoj majft në 

frymën romaneske të Emës qysh në moshën 12 

vjeçare. Një vit më vonë ajo u vendos në manastir 

dhe në moshën 15 vjeçare, Ema pasionohet pas 

letërsisë e sidomos i adhuron veprat e Walter Scott. 

Mirëpo shumë shpejt, me kthimin e saj në shtëpi 

pasi që i kishte vdekur e ëma, jeta e saj ndryshon 

dhe nga jeta e saj ëndërrimtare kalon në jetën e saj 

reale.  

Jeta për Emën është një ëndërr dhe kjo ëndërr 

është e domosdoshme për mbijetesën e saj. Por, 

nga vjen kjo dëshirë që e tërheq Emën për të 

ëndërruar aventura të mrekullueshme për derisa 

ajo bën një jetë nga më të zakonshmet ? Përshkrimi 

i ndjenjave të saj është aq i drejtë, saqë një term 

është shpikur për të përshkruar të keqen që e bren 

: bovarizmi. 

Ëndrra dhe bovarizmi - E keqja e ashtuquajtur 
bovarizmi 
Fjala bovarizëm vjen prej romanit të Gustave 

Flaubert, Madame Bovary, të publikuar në vitin 

1856 dhe i pari që e përdor konceptin e bovarizmit 

është Jules de Gauthier (1911). Me këtë term 
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përshkruhet gjendja e paknaqshme afektive dhe 

shoqërore e një personi i cili e shtyn atë të ëndërroj 

në një lumturi të paarritshme. Fjalori Le Petit 

Larousse  jep këtë defi i io : sjellje e ila ka 
të bëjë me ikjen, shmangjen në ëndërr të 

pak a ësisë së pë jetua  ë jetë . 
Mirëpo kuptimi i termit bovarizëm dyfishohet : 

është ai i cili e ve në ironi ëndrrën dhe veqanërisht 

klishet romaneske dhe romantike që gjinden në të: 

kështu në romanin Madame Bovary, autori paraqet 

në mënyrë ironike ëndërrat e Emës, e cila fatkeqe 

në jetën bashkëshortore, ëndërron për një muaj 

mjalti. 

Floberi identifikohet me personazhin e Emma 

Bovaris dhe përshkrimi që autori i bënë është 

pothuajse një përshkrim i gjendjes në të cilën ai vet 

gjendet pasi që vuante nga ëndrrat, iluzionet dhe 

halucinacionet. 

Vetëm pas martesës së saj me Charles Bovary e 

kuptojmë se Ema është e zhgënjyer me jetën e saj 

reale.  

Dhe E a dëshi o te të dij se ç do të thotë e të 
vërtetë në jetë fjala lumturi, pasion dhe dehje, që 

i u kishi  duku  a  të uku a ë li a  f. .  
Fjalët a  të uku a ë li a  shp ehi  ë ë  e 
jetesës së veçantë të Emmës e cila mundohet të 

përjetoj në jetën aktuale atë që ka përjetuar në 

li a: lu tu i , pasio , dehje . Mi ëpo, 
përjetimi i tyre në realitet është pasojë e gjendjes 

së saj të dëshpërimit. 

  

Edhe dëshira e Emës ishte të gjindej në disa vende 

që "duhej ta krijonin lumturinë si ndonjë bimë të 

veçantë që del në një vend dhe s'bëhet dot askund 

tjetër". Ajo mendon se do të ishte e lumtur nëse do 

të shkonte diku në Skoci apo do të mund të kishte 

një vilë zviceriane dhe një burrë të veshur me frak 

dhe çiz e lëku e. • ê d at pë  këto vende të 

bukura janë prelud i zhgënjimit dhe tragjedisë në 

fund të romanit. Për Sharlin mendon se ai po të 

donte do ta kishte kuptuar dhe se Ema do ta 

zbraste zemrën nga gjithçka ndiente. Ajo mendonte 

se sa më shumë e lidhte jeta bashkëshortore aq më 

tepër shkëputej shpirtërisht prej Sharlit. Mendonte 

se po t'i përkushtohej qeverisjes së shtëpisë, në 

këtë mënyrë do të dilte disi nga monotonia që i 

ishte krijuar dhe nuk largohej dot. 

Ema martohet me Sharl Bovari, burri që nuk ka 

asgjë të përbashkët me burrat që ajo ëndërron. Ai e 

mërzit pa masë. Ajo zbulon tek ai, që në ditët e para 

të martesës, njeriun që jeton në të tashmen, kur ajo 

ende jeton në të ardhmen, atë i cili jeton në të 

tashmen, kur ajo ende jeton në imagjinatën. Ai 

është krejt ashtu siq ajo urren më së shumti në 

botë: ai është realiteti. E dijmë se Ema ka kaluar 

kohën e saj të fëmijërisë duke lexuar dhe se ajo 

është e lumtur vetëm në ëndërr. Madje edhe në 

ëndërr, edhe në momentet e lumturisë Ema 

përjeton mërzin:ajo nuk flen: ajo është në një 

gj s ë gju i « elle fait se la t » ajo shti et 
siku  po fle . Ajo e pa a et jetë  e et ë ske ë: 
jetën reale me jetën në ëndërr. 

Gjendja shpirtërore e Emës është mjaftë mirë e 

paraqitur në kthetratë e vizioneve të saj edhepse 

ndodh që disa herë, sidomos gjatë fillimit të jetës 

bashkëshortore, të ketë momente të pashlyeshme. 

Gjatë një feste në një kështjellë të pasur dhe fisnike 

ajo mahnitet me jetën luksoze që sheh dhe admiron 

burra të shquar që janë prezent. Ndjehet apo më 

mirë të themi mendon se ndjehet mirë në këtë 

atmosferë. Ema ka vallëzuar me viskontin vetëm 

një herë, në fillim të jetës bashkëshortore, mirëpo 

imazhi i tij ka mbetur në mendjen e Emës gjatë 

gjithë jetës. Kontakti i tyre i vetëm ka qenë gjatë 

vallëzimit në kështjellën e markizit Vaubyessard: 

Fillua  e gadalë, pastaj allëzua  ë e të 
shpejtë. Nisën të rrotulloheshin: gjithçka vinte 

vërdallë rreth tyre, llambat, mobiljet, muret e 

veshura me dru dhe parketi, si ndonjë disk mbi 

boshtin e vet. Kur kalonin pranë dyerve, cepi i 

fustanit të Emës fishkëllonte pantallonat e tij; 

këmbët e tyre plekseshin me njëra-tjetrën; ai ulte 

sytë drejt saj, ajo i ngrinte të sajtë drejt tij; këtë po 

e kapte një topitje dhe u ndal në vend. Ia nisën 

përsëri; dhe viskonti, duke lëvizur më shpejt, e 

tërhoqi dhe fluturuan që të dy deri në fund të 

gale isë, ku ajo duke gulçua , gati sa s a pë tokë, 
dhe, për një çast, mbështeti kokën te gjoksi i tij. 

Pastaj duke u rrotulluar vazhdimisht, por këtë 

radhë më ngadalë, ai e çoi në vendin e saj; ajo u 

mbështet pas mu it dhe uloi s të e dua  -

55). 

 Për Emën, viskonti ka pamjen e heronjëve të saj, 

duke marrë parasysh se edhe rrethi i tij është i 

ngjashëm me atë të ndonjë romani. Sa i përket 

shikimit, mund të themi se për viskontin është 

padyshim shikim i zakonshëm mirëpo për Emën ai 

shikim është një gjest që shpreh dëshirë për joshje. 

Gjatë kësaj kohe idetë e saj janë të fiksuara, ëndrra 

e saj merr një formë më konkrete. Mënyra nga më 

të ndryshme të ëndrrave janë ngulitur në kokën e 

saj, ëndërronte Parisin, bulevarde, teatro, opera. 

Për një kohë të caktuar Madam Bovari do të jetë 

një grua që do të jet pjesë e këtyre vendeve. Kjo 

botë e bën të ëndërroj. Dhe kjo ëndërr e nxit të 

shikojë jetën e saj të lënë pas dore, të ulët dhe të 

trishtuar, shtëpinë e saj dhe ajo më e keqja pamja e 

të shoqit: "Çfarë njeriu i shëmtuar ! O Zot! Çfarë 

njeriu i shëmtuar pëshpëriste ajo duke kafshuar 

buzët e saj.  

Dhe ja, tani autori e bën të pranishëm dashnorin. 

Ky është Leoni, i ri dhe i bukur dhe me paraqitje 

elegante. Kur Ema e sheh për herë të parë, ai nuk 

është edhe aq shumë tërheqës. Ai i pëlqen sepse 
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është një burrë sikurse që është Madam Bovar një 

grua. Ai ëndërron për Parisin, ka lexuar disa romane 

dhe ka mendime për muzikën italiane. Për te, Ema 

shpreh një simpati, por jo edhe dashuri. Ajo ka 

gjithashtu besim dhe mbështetje tek ai. Në 

gjendjen shpirtërore në të cilën ishte Madam 

Bovari, kjo miqësi sentimentale dhe vëllazërore do 

ti mjaftonin për një kohë të mjaftueshme. 

Emës i pëlqen fakti që Leoni është një djalë i ri me 

shpirt të lirë dhe ëndërrimtar. Mendon se ai ka 

shpirt të ndjeshëm ndaj artit dhe të bukurës në 

përgjithësi. 

Por ai largohet. Mërzitja e Emës dyfishohet, ditët 

janë të gjata dhe ëndërrat i sillen vërdall nëpër 

kokë. Realiteti ndjehet në pakënaqësinë e saj, 

gjithnjë e më shumë , përmes monotonisë së 

pamëshirshme, "Sa e trishtuar ishte ajo të dielave, 

kur këmbanat binin për lutjen e mbrëmjes ! " 

Pastaj Emma nuk ëndërron më, aq shumë ëndrrat 

janë bërë monotone sa që tani asaj i duken 

gjithmonë të njëjta, identike. Ajo është e gatshme 

për gjërat më tutje. Autori në këtë rast mund të 

sjellë Leonin, por nuk e bënë këtë. Sigurisht se 

Madam Bovari është e gatshme të vazhdoj gabimin 

e saj ; sigurisht se nëse Leoni kthehet, ajo do të 

ishte me të, në një kohë të caktuar, dhe se gabimi 

do të ndodhte. Por Leoni është i njejtë sikurse 

Madam Bovari, me një dallim të vogël se karakteri i 

tij është më i ulët se sa i saj. 

Rodolfi shfaqet atëherë kur Ema ka nevojë për 

dashuri në kuptimin e argëtimit dhe ka dëshirë për 

gjëra të papritura në jetën e saj. 

Takohet me të për dashuri dhe jo për Rodolfin si 

njeri, dhe fjalët e saj të para pas takimit me të nuk 

ja ë të zako sh e siku se  e dua !, po  : « Kam 

një të dashur ! Kam një të dashur ! » (167). Kjo na 

bën të kuptojmë se Ema nuk ka pasur marrdhënje 

jashtëmartesore deri në ato momente, pra deri kah 

mesi i romanit. Pastaj ndjenjat e saj shprehen me 

këto fjalë : "... duke u argëtuar me mendimin e një 

puberteti tjetër. Ajo më në fund do të ketë këto 

gëzime të dashurisë, këto ethe të lumturisë për të 

cilat ajo i kishte humbur shpresat. Ajo po përjetonte 

diçka të mrekullueshme ku çdo gjë do të jetë 

pasion, ekstazë, çmeduri, ëndërr." (f. 167) 

Pra, mund të themi se Madam Bovari është e dhënë 

më shumë pas dashurisë se sa pas Rodolfit, sikurse 

që do të jetë më vonë e dashuruar më shumë me 

Leonin se sa me ndjenjat për të dashurinë. Ky 

ndryshim në të kundërtën e të zakonshmes është 

një goditje e thellë për moralin e asaj kohe. Madam 

Bovari nuk është sensuale ; ajo mbi të gjitha është 

romantike. 

Dhe e gjithë lidhja e saj me Rodolfin është kryesisht 

një çështje e imagjinatës. Kjo lidhje e saj na len të 

kuptojmë mjaftë mirë se çfarë kërkonte në të 

vërtetë qe një dekadë, ëndrrën e përjetshme të 

vendeve të largëta, të Spanjës me kitara, të Italisë 

me valët e detit, të vendeve të Orientit me minare. 

Dhe të mos gabojmë, Rodolfi nuk është ai që Ema e 

ka dashur më së shumti ; por është ai që më së 

shumti ia ka plotësuar ëndërrat e saj. 

 Ndarja e saj me Rodolfin është një krizë tragjike 

për jetën e saj dhe vdekja më vonë e tregon 

mënyrën e vullnetshme që ajo vepron. 

Madam Bovari takohet prapë me Leonin. Ajo e ka 

dashur gjithmonë. Edhe pse ky nuk ishte njeri i 

ndritshëm dhe i fortë, të paktën në sytë e Emës, 

dhe i aftë për të plotësuar ëndrrën e bukur 

romantike; ai ishte njeri i butë dhe i dhembshur, 

pak i dobët, kështu që Ema e sheh se do të 

dominoj, robëroj atë, dhe do të depërtojë në 

shpirtin e tij. 

Dhe ndjenjat e saj aspak stabile, që duke dashur 

vetëm Leon, ajo ëndërron një tenor të opera-komik 

që ajo e sheh një natë duke luajtur në një rol, na 

tregojnë se ajo e adhuron. 

Këtu e shohim këtë progresion fatal me një 

këndvështrim tjetër. Të jetosh përtej horizontit , 

ishte krejt çka dëshironte Madam Bovari. Ajo ende 

jeton në të njëjtën mënyrë ; por ngushton 

horizontin e vet. Dikur Ema ëndërronte për 

udhëtimet e largëta, peisazhet ekzotike, gondolat 

dhe xhunglat. Më vonë ajo ëndërronte Parisin dhe 

shkëlqimet e tij. Tani " përtej horizontit " është 

qyteti Rouen dhe një dhomë te porti me një 

nëpunës noterie. 

Ëndrrat e E ës u d t i daj ë ë katë  pe iudha : 
periudhën e ëndrrave që ndalen dhe fiksohen mbi 

njeriun që besohet të jetë në gjendje të kuptoj dhe 

të realizoj këto ëndërra ; periudha çmenduri 

sensuale dhe argëtuese ; periudha që përzihet me 

poezinë e  papërshkrueshme dhe që jep ndjenjën se 

dashuria është ende gjallë në një roman, edhe pse 

më vulgare ; së fundi , periudha e ëndrrave thjeshtë 

fitimprurëse të cilat janë të ngjashme me atë të 

tregtisë të Monsieur Lheureux. 

Madam Bovari është gati për të hyrë në periudhën 

e fundit dhe nuk hyn. Ajo ndjen se aty nuk ka ajër 

dhe se ndjenja e ngulfatjes do ta mbyt dhe nuk do 

ta len të thith ajrin e librave që përmbajnë gjëra të 

shkëlqyera. 

Emma është protreti më i kompletuari prej të gjitha 

femrave në letërsi duke marrë parasysh evoluimin e 

karakterit të saj dhe ndryshimet e njëpasnjëshme 

që ndodhin gjatë tërë jetës së saj. Skenat e 

ëndrrave luhen para syve tanë, jeta e saj shpaloset 

aty : nga jeta ëndrrimtare në jetën reale dhe nga 

jeta reale në jetën ëndrrimtare.
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Përmbledhje 
Kandilat janë objektet kryesore që shërbenin për ndriçim gjatë periudhës së antikitetit. Qëllimi i kërkimit është 

identifikimi i tipave të ndryshme të kandilave që kanë qarkulluar në Apoloni gjatë periudhës romake. 

Identifikimi i lidhjeve ekonomike dhe tregtare që qyteti antik i Apolonisë ka pasur gjatë kësaj periudhe me 

qytetet e tjera. Identifikimi i punishteve lokale që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në Apoloni dhe në territorin 

përreth qytetit. Për këtë kërkim u mblodh materiali arkeologjik i dalë nga gërmimet e ndryshme që janë 

zhvilluar nga vitet 1920 deri në vitin 2014 në Apoloni. Grupi i kandilave gjetur në Apoloni mbulon të gjithë 

periudhën kohore nga shek. I para Kr., deri në shek. IV pas Kr. Nga ky studim arrijmë në përfundimin se 

Apolonia edhe në shek. II pas Kr. ruan marrëdhënie të forta ekonomike dhe tregtare me qytetin që e themeloj, 

Korintin.  
Fjalët çelës: Kandila, periudha romake, Apolonia, Shqipëri. 
 

Summary 
Lamps are key facilities that served to enlighten during antiquity. The aim of the research is to identify the 

different types of lamps that have circulated in Apollonia in the Roman period. Identification of economic and 

commercial ties of Apollonia with other cities during this period. Identification of local workshops that 

developed their activity in Apollonia and in the territory around the city. For this archaeological research the 

material is collected out of various excavations conducted from 1920 to 2014. The group of lamps found in 

Apollonia covers the entire period from 1st century BC – 4th century AD. From this study we conclude that 

even in the 2nd century AD Apollonia maintain strong economic and trade relations with the mother colony, 

Corinth. 
Key words: Lamps, Roman period, Apollonia, Albania. 

 
Hyrje 
Qyteti antik i Apolonisë ndodhet në  anën lindore të 

detit Adriatik. Në pjesën jugperëndimore të 

Republikës së Shqipërisë, pranë qytetit modern të 

Fierit. Apolonia u themelua si qytet nga kolonë grek 

të ardhur  nga Korinti dhe Korfuzi. Si datë e përafërt 

e themelimit të qytetit merret viti 588 para kr. 

Apolonia ishte një nga qytetet më të mëdha të 

tokës Ilire me rreth 60 000 banorë. Në shek I para 

k . Ci e o i e ilëso  Apolo i ë si Q tet të adh 
dhe hije ë dë . Okta ia  Augusti, perandori i parë 

romak ka studiuar oratori në shkollën Apoloniate. 

Kur bëhet perandor Augusti e shpall Apoloninë 

qytet të lirë dhe e përjashton nga taksat. Kjo i dha 

mundësi lulëzimit të tregtisë në këtë qytet. Zhvillimi 

i madh i këtij qyteti vjen edhe si pasojë e pozitës së 

tij gjeografike. Apolonia e humb rëndësinë e saj në 

shek. III-IV pas kr. duke i dhënë fund një qytetërimi 

1000 vjeçar. Arsyet e shkatërrimit të këtij qyteti 

janë të ndryshme dhe lidhen me problemet ekono-

mike, ndryshimet sociale dhe natyrore që pëson 

qyteti gjatë kësaj periudhe. Gërmimet e shumta 

arkeologjike që janë zhvilluar në këtë qytet prej 

viteve 20 të shekullit të kaluar kanë nxjerr në dritë 

një material arkeologjik të pasur e të larmishëm. 

Kandilat prej balte janë një pjesë e rëndësishme e 

këtij materiali. Kandilat janë ndër objektet kryesore 

që shërbenin për ndriçim gjatë periudhës së 

antikitetit. Ky material arkeologjik i cili gjendet  

pothuajse në çdo gërmim është shumë pak i 

studiuar nga arkeologët shqiptarë. Deri tani studimi 

i këtij materiali qëndron në suazën e prezantimit 

nëpër kontekste të ndryshme si dhe pak artikuj 

analizues. Disa artikuj mbi kandilat prej balte janë 

bërë nga profesorët: S. Anamali (Anamali, 1986), A. 

Mano (Mano, 2006), G. Hoxha (Hoxha, 2003), B. 

Vreka (Vreka, 2004). A. Mano ka kryer gërmime të 

shumta në territorin e Apolonisë për një periudhë 

të gjatë kohore dhe në zona të ndryshme të qytetit, 

duke zbuluar një pjesë të mirë të materialit të marr 

në studim. 

 
Materiali dhe metodat 
Për këtë studim u mblodh materiali arkeologjik i da-

lë nga gërmimet e ndryshme që janë zhvilluar në 

Apoloni nga vitet 1920 deri në vitin 2014. Gjithsej u 

grumbulluan 259 kandila që i përkasin periudhës 

romake. Studimi i kandilave është bërë mbi baza 

tipologjike sipas mënyrës bashkëkohore. Sipas tipit 

që i përkasin kandilat janë ndarë për lehtësi studimi 

në grupe më të mëdha. Për të diferencuar 
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prodhimet vendase u bë edhe një ndarje tjetër 

midis materialit të importuar dhe prodhimit lokal. 

Mbi bazën e metodologjisë krahasuese të gjithë 

kandilat e importit nga Apolonia u krahasuan me 

kandilat e dalë nga qendrat kryesore të Mesdheut 

në periudhën romake. Krahasimi na bënë të 

mundur identifikimin e qendrave të prodhimit të 

kandilave të gjetur në Apoloni. Identifikimi i këtyre 

qendrave na tregon edhe lidhjet tregtare që ka pa-

sur Apolonia me qytetet e tjera të botës antike.  

Rezultate dhe diskutime 
Më poshtë po paraqes grupet kryesore të kandilave 

që kanë qarkulluar në territorin e Apolonisë nga 

shek. I para kr. – fundin e shek. III pas kr.   

1. Kandilat e grupit me dekor radial floreal  
Ky grup përbën rreth 2% ( 5 objekte ) të kandilave 

të periudhës romake të marr në studim (foto 1). 

Kandilat janë të punuar me kallëp. Rezervuari me 

formë bikonike. Vegja vertikale. Disku i ngushtë. 

Sqepi i gjatë në formën e kudhrës. Mbi sqep 

formohet një kanal i cekët që nuk komunikon me 

diskun. Fundi unazor i ngritur, në formë ovale. Si 

periudhë e qarkullimit merret shek. I para Kr. 

 

Foto 1 

Kandilat e Apolonisë paraqesin ngjashmëri me 

kandila të gjetur në Efesos dhe Pulia (Fiorello, 2012: 

91). Efesos njihet si qendër prodhuese dhe 

eksportuese kandilash gjatë periudhës helenistike 

dhe romake. Nga ky qytet kanë origjinë disa tipa 

kandilash. Pulia në këtë rast mund të ketë shërbyer 

si qendër portuale për mallrat nga Efesos në 

Apoloni. Kandilat e këtij grupi kanë ndikime të forta 

nga tradita helenistike e prodhimit. Kjo gjë vërehet 

në formën e sqepi si dhe dekorimin e tij. Dekorimi 

në periudhën helenistike bëhej në pjesën e 

shpatullave të kandilit për shkak të formës së 

rezervuarit i cili krijonte një hapësirë të gjerë dhe të 

përshtatshme për aplikimin e dekorit.   

 

2. Kandilat me voluta 
Përbëjnë rreth 20% ( 43 objekte ) të kandilave të 

periudhës romake të marra në studim nga Apolonia 

(foto 2). Fillimet e këtij grupi kandilash i përkasin 

periudhës së sundimit të perandorit August. Ky 

grup paraqet disa karakteristika të reja në prodhim 

siç janë: shpatulla shumë e ngushtë, disku i gjerë 

dhe i dekoruar rrethohet nga disa rrathë 

koncentrik, rezervuari trung konik i përmbysur. 

Periudha e qarkullimit: fundi i shek. I para Kr., 

shtrirjen më të gjerë e kanë në gjysmën e dytë të 

shek I pas Kr. Prodhimi i këtyre kandilave vazhdon 

edhe për një pjesë të mirë të shek. II pas Kr.  

 

Foto 2 

Qendrat  kryesore të prodhimit të kandilave me 

voluta që kanë qarkulluar në Apoloni janë ato të 

Italisë Qendrore.  Me këtë grup kandilash kemi 

edhe shkëputjen nga tradita helenistike e 

prodhimit. Ndryshon forma e kandilit, shpatulla e 

kandilit zvogëlohet shumë ndërsa hapësira më e 

madhe i rezervohet diskut. Disku është edhe vendi 

ku tanimë aplikohet dekori. Hapësira e madhe e 

diskut i jep poçarit mundësinë e aplikimit të 

dekoreve komplekse.  Ndër temat kryesore të 

dekoreve në këtë grup kandilash janë: skenat me 

gladiatorë, skena me perëndi dhe heronj mitologjik, 

skena erotike, skena nga jeta e përditshme etj. 

Kandila të këtij grupi në territorin e Apolonisë 

përveç materialit të importit kemi edhe prodhime 

lokale. Këto kandila janë gjetur si inventar varresh 

që datojnë në fundin e shek. II pas kr.  

 

3. Kandilat e grupit me sqep të shkurtër e të 
rrumbullakët . 
Përbëjnë rreth 40% ( 114 objekte ) të kandilave të 

periudhës romake gjetur në Apoloni (foto 3). Pjesa 

më e madhe e gjetjeve vjen nga nekropoli i dystë i 

periudhës romake dhe teatri i Apolonisë. Ky grup 

kandilash përbën formën  më të përhapur të 

periudhës perandorake. Të ngjashëm me kandilat 

me voluta për nga forma e trupit dhe dekori i 

diskut. Në aspektin e përgjithshëm kandilat e këtij 

grupi përfaqësojnë një nga format më të thjeshta 

dhe karakterizohen nga një sqep i shkurtër e i 

rrumbullakët. Prodhimi i këtyre kandilave sipas disa 

autorëve ka filluar rreth vitit 40 pas Kr. në Italinë 

Qendrore. Përhapjen më të gjerë e arrin në 

gjysmën e dytë të shek I pas Kr. duke e vazhduar 

prodhimin por me dekadencë deri në shek. III-IV 

pas Kr. Shpërndarjen më të madhe ky grup e ka 

pasur në zonën e Mesdheut. Në territorin e 

Apolonisë nga ky grup kandilash ndeshim prodhime 

të qytetit të Korintit dhe të qendrave italike. 

Prodhimet e Korintit me ato italike kanë forma të 

njëjta por ndryshojnë në disa element. Kandilat 

korintik janë të pa lyer me vernik ndërsa ato italike 

po.  
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Foto 3 

 

Disku i kandilave Korintik është më konik dhe 

dekorohet kryesisht me kanelyra që dalin nga 

qendra në formën e rrezeve të diellit. Kandilat e 

Korintit kanë kopjuar nga prodhimet italike 

elementin e vrimës së ajrimit që shërben për 

ushqyerjen e flakës. Shpatulla është e gjerë dhe e 

sheshtë e dekoruar kryesisht me gjethe dhe vile 

rrushi. Shpesh në fundin e kandilave të prodhimit 

Korintik është shkruar me incizim, me shkronja 

greke emri i prodhuesit. Këta kandila kanë 

qarkulluar shumë në qytetet greke të Korintit, 

Athinës, Spartës, Korfuzit ejt.  Duhet theksuar se në 

Apoloni kandilat e prodhimit Korintik janë tipi më i 

përdorur gjatë shek. II pas Kr. Sipas Aleksandra 

Mano-s (Mano, 2006: 372) mbi 50 për qind e 

kandilave të shekullit II-III, pas Kr., që janë gjendur 

në nekropolin e dystë të Apolonisë, janë prodhime 

korintike dhe vetëm një pjesë e vogël e tyre, u 

përket kandilave të grupit me kanal. 

 

4. Ka dila të grupit ‟fir ala pe ˮ ose e ka al 
Përbëjnë rreth 20% ( 41 objekte ) të kandilave të 

periudhës romake të marr në studim (foto 4). 

E ë ti i fi ala pe  është pë do u  pë  he ë të 
parë në literaturë, në fund të shekullit XIX, nga 

studiuesi Fischbach (Fischbach, 1896: 11), më vonë 

ky term u adoptua nga Loeschcke (Loeschcke, 1919: 

255) në fillim të shekullit XX dhe pas tij nga shumë 

autorë të tjerë. Është fjala për kandila të prodhuar 

me kallëp, me rezervuar në formë trungu konik, të 

përmbysur. Vegja vertikale unazore është 

karakteristikë, por nuk është e pranishme 

gjithmonë, në varësi të prodhuesit. Shpatulla është 

e pjerrët nga jashtë dhe në të janë vendosur dy ose 

tre panele në formë piramide. Disku është i 

sheshtë, gjendet nën nivelin e shpatullave, ndërsa 

në qendër të tij ndodhet vrima e ushqimit. Në 

shumë raste, disku është dekoruar me maska 

teatrore apo maska skllavi, buste, kurora gjethesh 

në reliev etj. Një kreshtë e lartë që qarkon diskun, 

sqepin dhe vrimën e djegies krijon kanalin që i ka 

dhënë emrin këtij grupi. Kandilat e grupit 

fi ala pe  ka ë fillua  të p odhohe  diku ga 
mesi i shekullit I, pas Kr., në Ultësirën Padane (Italia 

e Veriut). Ky grup kandilash ka qenë në qarkullim 

deri në shekullin IV, pas Kr (Buchi, 1975: 29-33). 

Prodhimet e shekullit I-II kanë forma të rregullta të 

trupit, por duke filluar nga shekulli III, kandilat e 

këtij grupi pësuan disa modifikime, veçanërisht në 

formën e trupit, e cila bëhet më pak e rregullt, 

pothuajse ë fo ë da dhe  Gualandi-Genito, 

1977: 161). Kandilat kanë një cilësi të lartë, me një 

thjeshtësi që lejon prodhim të shpejtë, në sasi të 

madhe dhe që mund të transportohen lehtë.  

 

Foto 4 

 

Numrin më të madh të gjetjeve të këtij grupi në 

Apoloni e përbëjnë kandilat me prejardhje nga 

punishtet lokale, ku mbizotërojnë punishtet e 

prodhimit nga qyteti i Bylisit, me firmat FELIX 

BYLLIS, BYLIS FORTIS, CASSI B, L CASSVS. Ajo që 

duhet të theksohet është se të gjithë kandilat e 

p odhi it lokal të g upit fi ala pe  i itoj ë 
prodhimet e Italisë Qendrore edhe pse firmat e 

imituara janë me origjinë nga Italia Veriore, siç 

është rasti i firmës FORTIS. Kjo mund të ketë 

ndodhur për dy arsye: 1) kemi të bëjmë thjesht me 

plagjiaturë të emrit ose 2) prodhuesit e këtyre 

kandilave kanë qenë kolonë nga Italia Qendrore, të 

vendosur në Bylis. Nga burimet e shkruara dihet që 

qyteti i Bylisit u shndërrua në koloni romake, në 

vitin 30 para Kr. dhe me urdhër të Oktavian 

Augustit, aty u vendosën qytetarë italikë (Anamali, 

1986: 9). Në përfundim mund të thuhet se është 

përcaktuar hapësira kohore e qarkullimit të 

kandilave me kanal në Apoloni. Fundi i shekullit I - 

fillimi i shekullit II, pas Kr. duhet marrë si periudha 

fillestare e qarkullimit. Si fazë e fundit e qarkullimit 

është datuar fillimi i shekullit III, pas Kr. 

 

Përfundime 
Në përfundim të studimit mund të themi se 

kandilat e gjetur në Apoloni mbulojnë të gjithë 

periudhën kohore nga shek. I para kr.- fundi i shek. 

III pas kr. Qarkullimin më të madh ky material e ka 

pasur gjatë shek. II-III pas kr. Përqindjen më të 

madhe të kandilave në qarkullim gjatë periudhës 

romake e zë materiali i importuar nga qendrat 

greke të prodhimit e në veçanti Korinti. Kjo gjë 

nënkupton që edhe gjatë shek. II-III pas kr. Apolonia 

ruante marrëdhënie të mira tregtare me koloninë 

mëmë Korintin.  
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Përmbledhje 
Kostandin Kristoforidhi përbën nje nga figurat dhe personalitetet me kontribut të pamatë në gjuhësinë shqiptare. Tek ky 

gjuhëtar gjejmë  të mishëruar fonetikanin, gramatologun, dialektologun, leksikologun, por edhe përkthyesin. Qëllimi I këtij 

pu i i është të je ë ë pah le at e K istofo idhit si pë kth es. Pë kthi i i Dhiatës së e  ga g e ishtja ë sh ip p ej 
Kristoforidhit është bërë objekt studimi i gjuhëtarëve të ndryshëm, të cilët kanë spikatur aftësinë e tij në përkthimin e 

fjalëve nga një gjuhë në tjetrën, por edhe në përshtatjen me kuptimin e përgjithshëm të tekstit. Objekt i punimit janë edhe 

parimet e përkthimit të ndjekura nga Kristoforidhi.  Nëpërmjet metodës së analizës rezulton një përputhshmëri e dukshme 

me parimet e përkthimit të  ditëve të sotme, rezultat i cili i shkon për shtat përcaktimit të Kristoforidhit si mjeshtër në 

fushën e përkthimit. 

Fjalët çelës: përkthyes, mjeshtëri gjuhësore, përshtatje, parime, ngjashmëri. 

 
Hyrje  
Përkthimi, përbën një aspekt mjaft të rëndësishëm 

të veprimtarisë së Kristoforidhit. Veprat e 

përkthyera prej tij kërkojnë një vëmendje të 

veçantë, jo vetëm për vlerat që paraqesin në 

këndështrimin e parashtrimeve shkencore, në 

përshkrimin dhe interpretimin e të dhënave dhe 

dukurive, por edhe për vetë faktin se ato shërbejnë 

edhe si një dëshmi mjaft domethënëse për 

nxjerrjen në pah të koncepteve teoriko-shkencore 

të Kristoforidhit. Nismën e tij për të sjellë në shqip 

fjalë  e she jtë , gjuhëta i To o  Pla ga i a e 
shiko  si jë t egues jaft do ethë ës të 
vetëdijes së një shkencëtari që po hapte një etapë 

të e ë lë i i  e gjuhës së shk ua  sh ipe  
(Plangarica 2002: 147). 

Veprimtaria  e Kristoforidhit lidhur me përkthimin e 

“hk i e e të “he jta, shihet si dësh i e 
mprehtësisë së gjuhëtarit dhe filologut që 

përzgjedh realitetet më funksionale për të studiuar 

e kultivuar shqipen e shkruar. Autori përzgjedh 

Shkrimet e Shenjta, Biblën, që është konsideruar 

ga studiuesit si ep a ë duke pasu  jë hapësi ë 
të gjerë përmbajtësore, paraqet kodin e madh 

letrar të kulturës dhe civilizimit evropian, kod i cili, 

njëherazi, është dhe i atyre vlerave letrare dhe 

kulturore të popujve të ndryshëm, të atyre trevave 

të lëvizjeve të mëdha e të gërshetimeve të 

kulturave të ndryshme, por, njëkohësisht, edhe të 

atyre vlerave hyjnore të njeriut që komunikon me 

Zotin, natyrisht edhe me përdorimin e dendur të 

figurshmërisë letrare të simboleve, të parabolave 

dhe të figu a e të tje a  Pla garica 2002: 147-148). 

Ndoshta edhe vetë  Kristoforidhin mund ta 

shqetësonte mungesa e këtij kodi të  madh vlerash 

shpirtërore e kulturore  për shqiptarët. Para se të 

ndërmerrte punën për të përkthyer në shqip 

Dhiatë  e e , ai shp ehet: “h iptarët kurrë nuk e 

kanë dëgjuar fjalën e Zotit të thënë në gjuhën e 

tyre, ata nuk i njohin fare zbulesën hyjnore, 

profecitë e Perëndisë që i përmbajnë Shkrimet e 

she jta…  Lloshi : . 
Nëse do t i efe ohe i histo isë  ë  fjalë  dhe 

fakteve gjuhësore të  trashëguara, dimë  që  

Kristoforidhi nuk është  i pari që  bëri përkthimin e 

Dhiatës së  e  ë sh ip. Edhe ai etë  e di te 
shumë  mirë  këtë  gjë, e dinte se para tij ishte bërë  

një  përkthim nga Vangjel Meksi. Atëherë, si është  

e mundur që  ai shprehet më  lart rreth mosnjohjes 

së  fjalës së  shenjtë  nga shqiptarët? Përgjigjen na e 

sjell vetë  Kristoforidhi kur shprehet se ka një 

ishiki  të Dhitës së e  të pë kth e  ga V. 
Meksidhe të otua  ë Ko fuz ë , po  k  
është më tepër një parafrazim, sesa një përkthim 

fjalë për fjalë  dhe është shkruar në një dialekt kaq 

të prishur, të përzier me aq shumë fjalë të 

greqishtes së re dhe në shumë vende duke lënë 

jashtë fjali të tëra, saqë vështirë se mund të 

kuptohet nga vendësit e i ëfilltë të “h ipë isë  
(Lloshi 2005: 226). Sidoqoftë, Kristoforidhin nuk e 

shqetësonte vetëm fakti që ky botim nuk ishte i 

kuptueshëm. Atë  e rëndonte edhe një tjetër 

realitet të cilin e shpreh nëpërmjet kësaj fjalie: Ky 

version është shterruar kaq sa unë nuk kam parë 

asnjë kopje të vetme në ndonjë qytet ose fshat të 

Shqipërisë (unë kam udhëtuar shumë herë përmes 

gjithë vendit) dhe asnjë nga shqiptarët nuk e dinte 

nëse fjala e zotit kishte qenë përkthyer ndonjë herë 

në gjuhën e tyre apo jo (Lloshi 2005: 226).  Ishte, 

pikërisht, kjo mosdije që  u kthye në  një  shtysë  të  

fuqishme për Kristoforidhin për përkthimin e 

Dhiatës së  e . Ja si shp ehet etë  ai lidhu  e 
këtë  fakt: Pë kthi i i Dhiatës së e ë gjuhë  
shqipe, të cilën unë e ndërmora me shtytjen e 

misionarëve në Stamboll, do të bëhej në një gjuhë 

mailto:manola.myrta@yahoo.com
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të pastër e të përgjithshme, ashtu siç flitet në 

Shqipëri ose në pjesën më të madhe të saj, kështu 

që njerëzit ta kuptonin lehtë fjalën e Zotit kur ta 

lexonin. Më 1 mars 1875 fillova, në Stamboll, 

përkthimin nga originali në dialektin toskë, i cili 

është i përdorur më gjerësisht, pasi flitet nga afër 

1.000.000 njerëz, të cilët i përkasin kryesisht kishës 

greke. Më 1858  e kisha përkthyer Dhiatën e re në 

gjuhë  sh ipe  Lloshi : . 
Fillimisht, Kristoforidhi u mor me përkthimin në  

toskërisht, por me sa duket  kjo gjë nuk e justifikoi 

tërësisht punën e mundin e tij e, për më  tepër, 

synimin themelor që  të  gjithë  shqiptarët ta kishin 

në  duar e të  mund ta lexonin fjalën e shenjtë. 

Kështu, fill  pas mbarimit të këtij varianti, ai nis 

punën për variantin në gegërisht. Ja si paraqitet ky 

moment në mendimet e botëkuptimin e Kristofo-

ridhit ndër dokumentat e ardhura tek ne prej 

studiuesit Xhe at Lloshi: Ku  a o a ishikimin 

nisa menjëherë të kopjoja nga dorëshkrimet e 

përgatitura një Dhiatë të re shqipe në dialektin 

gegë, që flitet nga një gjysmë milioni njerëz në Veri 

të Shqipërisë, të cilët i përkasin kryesisht fesë 

sli a e . K  kali  uk pë ë te do jë 
vështirësi të madhe për të, pasi, duke qënë se 

kishte lindur në pjesën veriore të Shqipërisë, ku 

flitej dialekti geg, duke qenë se shkollën e kishte 

ndjekur në pjesën jugore, ku flitet dialekti tosk, 

duke shtuar edhe faktin që gjithë jetën e kishte  

kaluar herë në veri e herë në jug të Shqipërisë, këto 

d  dialekte, shp ehet K istofo idhi ja ë ë ë k ejt 
fa ilja e pë  ua  Lloshi : . 
Nëse përqendrohemi në mënyrën se si është 

pë kth e  Dhiata e e , ajo çka ie ë s  është 
mjeshtëria e Kristoforidhit për të bërë përshtatjen 

gjuhësore të fjalëve dhe idiomave të ndryshme nga 

greqishtja në gjuhën shqipe si dhe ndikimin e tyre 

në kuptimin e përgjithshëm të tekstit (Toska 2002: 

310). Në përkthimin e bërë prej tij vihet re, 

gjithashtu, përdorimi dhe përshtatja me mjaft 

natyrshmëri në gjuhën shqipe e një sërë  kalkesh 

frazeologjike dhe proverbash (Jashari 2002: 265). 

Teknika dhe dora mjeshtërore e këtij gjuhëtari e 

studiuesi bëjnë që kjo vepër, jo vetëm të zërë një 

vend me vlerë në tërësinë e përkthimeve në shqip, 

por edhe të spikatet për përçimin të idesë së 

përgjithshme mjaft natyrshëm tek lexuesi, nisur 

sidomos nga periudha në të cilën u bënë këto 

përkthime. 

Mbase në këtë pikë mund të vijojmë me këtë 

pyetje:  Çfarë  e bënte të  vlerë  përkthimin e bërë 

prej Kristiforidhi, krahasuar me përkthimet e bëra 

nga paraardhësit e tij në  këtë  fushë? Cilën praktikë  

pune ndiqte ai gjatë  procesit të përkthimit?  

Në  një  prej dokumentave të  tij ai shprehet se, pasi 

kishte pë fu dua  së  pë kth e i Dhiatë  e e  ë  
shqip, pa humbur kohë kishte filluar ta rishikonte 

duke e k ahasua  e o igji ali  g e isht dhe e 
botimet e fundit të përkthimeve anglisht, italisht, 

greqishte e re e turqisht dhe,- vijon Kristoforidhi-, 

kur gjeja ndonjë ndryshim midis këtyre versioneve, 

kërkoja në Komentaret anglisht për këto raste të 

vështira. Në këtë mënyrë e kam shqyrtuar herë pas 

here përkthimin tim shqip, duke u përpjekur që ta 

sillja në përsosurinë më të madhe që kisha 

u dësi  Lloshi : . 
Jo të  paktë  janë  studiuesit dhe gjuhëtarët të  cilët, 

jo vetëm e vlerësojnë  së  tepërmi punën e 

Kristoforidhit, por edhe e shohin atë  si përkthyesin 

e pazëvendësueshëm për kohën kur ai punoi. 

Lidhur me përkthimet e Kristoforidhit, Lumo 

“kë do shk ua : Nde i ë të pu ojë uku ë dhe 
me fjeshtësi të madhe gjuhënë shqip ish ruajturë te 

Kostandin Kristoforidhi nga Elbasani. Kur mejtohemi 

se gje  ahe e sh ipja kish etu  si jë gjuh  e 
egërë, pa shkronja, pa libra, pa literaturë, kur mej-

tohemi se shqipeja nukë përdoresh përveç se për të 

kuvënduarë dhe për ca këngë dhe vjersha, dhe për 

a let a të alla, s u t të aj ë ethe ë së 
çudituri për durinë dhe diturinë e thellë të 

K istofo idhit  Isto i : .  
Kristoforidhi ishte i mbrujtur me forcën, talentin 

dhe thellësinë e interpretimit, gjë e cila pasqyrohet 

në tërësinë e veprës së tij. Nëpërmjet saj ai na 

paraqet fakte, të dhëna, interpretime, vlera dhe 

kontribut shkencor. Rëndësinë e kësaj pune të 

madhe shumëvjeçare e kanë vënë në dukje shumë 

studiues, por më me interes për çështjen që po 

trajtojmë është teza e prof. Rexhep Qoses i cili 

është i e di it ë: Pë kthi i i li a e të she jtë, 
vetvetiu, e ngre dinjitetin e gjuhës shqipe si gjuhë e 

letërsisë, e shkencës dhe e kulturës, më në fund si 

gjuhë e mundësive të mëdha shprehëse, estetike 

dhe shke o e  Qosja : . 
Në këtë kontekst vlerash dhe paraqitjesh 

shkencore, një vend të rëndësishëm i duhet dhënë 

konceptit të Kristoforidhit për përkthimin, parimet 

dhe veçantitë që duhet të ndiqen gjatë këtij procesi, 

përmes të cilit gjuha mund të shfaqë vlera të 

pakufizuara. Mjeshtëria me të cilën Kristoforidhi ka 

përcaktuar parimet mbi të cilat ai do të përkthente 

Shkrimet e Shenjta dhe këndvështrimet e 

shkencore në përcaktimin e tyre, ka bërë që nga 

shumë studiues ky punim, të vlerësohet si një 

traktat që hedh themele të qëndrueshme në 

teorinë e përkthimit në mendimin shkencor 

shqiptar (Plangarica 2002: 155). 

Cilët ja ë, ë të ë tetë, pa i et ë të ilat është 
ështetu  K istofo idhi gjatë p o esit të 

përkthimit? 

Në një prej dokumenteve të shkruar në Maltë, më 

15 mars 1860, autori paraqet rregullat e përgjithsh-

me që ka patur parasysh gjatë përkthi it të  Dhia-

tës së  e  ga g e ishtja Lloshi : -228). 
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Duke bërë përkthimin nga gjuha origjinale në 

gjuhën shqipe autori shprehet që ka ndjekur këto 

rregulla të përgjithshme: 

1- Të jap një përkthim fjalë për fjalë vetëm duke e 

kthyer konstruktin grek në shqip (ashtu siç bëhet në 

të gjitha versionet për çdo gjuhë të huaj), pra duke 

zbatuar ato rregulla sintaksore të përshtatjes dhe të 

renditjes së fjalëve për të formuar fjali të plota, siç i 

përshtaten gjuhës shqipe. 

2- Të jap fjalët, të cilat në original janë lënë jashtë, 

mbasi kuptohen lehtë nga konteksti, duke përdorur 

fjalët e shkruara me kursiv ose të futura në kllapa, 

siç është rasti në versionet e tjera, me qëllim që të 

plotësohet kuptimi. 

3- Të mos përdor asnjë idiomë greke që nuk mund 

të kuptohet në gjuhën shqipe. 

4- Të shpjegoj ato fjalë greke ose hebraishte që në 

disa versione të tjera janë lënë ashtu siç janë në 

gjuhën originale (duke e futur shpjegimin në kllapa) 

5- Të zgjedh ato fjalë, që përdoren përgjithësisht 

ose kuptohen nga të gjithë në çdo qytet të 

Shqipërisë. 

6- Ato fjalë, të cilat nuk mund të përkthehen fjalë 

pë  fjalë ë gjuhë  sh ipe, t i shpjegoj duke 
përdorur një ose më shumë fjalë, që japin kuptimin 

e drejtë. 

7- Të shmang gjithë solicizmat ose fjalët e huaja. 

Këto janë disa prej kritereve të ndjekura prej tij, 

gjatë  pë kthi it të  Dhiatës së  e , dë kohë që 

më poshtë do të paraqesim tërësinë  e kritereve të 

djekura prej tij gjatë pë kthi it të të ë a se alit të 
tij të she jtë ,  ëse do të u d t i pë akto i  
kështu, Shkrimet e Shenjta: 

- Të përkthehet, duke përshtatur konstruktet e 

gjuhës prej nga përkthehet, me ato të gjuhës 

shqipe. 

- Të shqipërohet dhe jo vetëm të përkthehet, pra, 

të jepen edhe fjalët që në origjinal janë lënë jashtë. 

- Të përdoren ato idioma që kuptohen më lehtë 

dhe më mirë në gjuhën shqipe. 

- Të shpjegohen sa më qartë fjalët e huaja, kur 

është e nevojshme. 

- Të përdoren ato fjalë që kuptohen nga të gjithë, 

në çdo qytet të Shqipërisë. 

- Të gjenden togfjalësha përgjegjës, kur nuk 

gjenden fjalë përgjegjëse të drejtpërdrejta në 

gjuhën shqip. 

- Të shmangen fjalët e huaja. 

- Të zgjidhen problemet e ndryshme që lindin 

gjatë përkthimit, përmes një njohjeje të thelluar 

teorike të gjuhës amtare (përveç një formimi të 

plotë intelektual dhe arsimimi sistematik). 

- Të zotërohen mirë gjuhët e huaja, si: greqishtja 

e vjetër, latinishtja, greqishtja e re, italishtja, 

turqishtja, gjuhë me të cilat shqipja është në 

kontakt, në mënyrë që të përzgjidhen fjalët dhe 

idiomat e gjuhës shqipe, në mënyrë të vetëdijshme, 

për të shmangur gabimet në përzgjedhje. 

- Të përshtatet gjuha e përkthimit me veçoritë 

dhe karakteristikat e lexuesit dhe dëgjuesit, të cilit i 

drejtohet mesazhi (në varësi të të cilit Kristoforidhi 

përktheu toskërisht dhe gegërisht). 

           Nëse përqendrohemi në  njërën prej 

rregullave të sipërpërmendura (Të përdoren ato 

fjalë që kuptohen nga të gjithë, në çdo qytet të 

Shqipërisë) vëmë re që, Kristoforidhi, përveçse 

kishte si qëllim të sillte në shqip fjalën e shenjtë,  

dëshira e tij e madhe  ishte që të formësonte një 

punim i cili, mbi të gjitha, të kuptohej nga të gjithë 

shqiptarët ose, siç shprehet ai vetë, që fjalët të 

kuptoheshin  nga të gjithë në çdo qytet të 

Shqipërisë. 

Në këtë pikë të parashtrimit, mbështetur në 

tërësinë e parimeve të cilat qëndronin  në themel 

të botëkuptimit të Kristoforidhit si përkthyes, mund 

të fo ësoj ë p etje  se ë ç apo te ë d oj ë 
këto parime të përcaktuara para një dekade, me 

parimet të cilat qëndrojnë sot në themel të 

përkthimit të teksteve te ndryshme nga gjuhë të 

huaja. 

Në të vërtetë, nëse do të shfletonim një manual 

teorik për teorinë bashkëkohore të përkthimit, do 

të hasnim këtë tërësi  kriteresh shohim të cilat 

parashtrohen në trajtë pyetjesh: 

- A është globalisht e organikisht i saktë kuptimi i 

tekstit të përkthyer? 

- A është idiomatike dhe detyrimisht e saktë në 

përdorimin e fjalëve gjuha në të cilën 

            është përkthyer teksti original? 

- A respektohet ngjyrimi stilistikor i tekstit 

origjinal? 

- A janë ruajtur veçantitë e qytetërimit që 

përfaqëson teksti origjinal? 

- A janë trajtuar siç duhet aluzionet letrare e 

folklorike të tekstit origjinal? 

- A janë patur parasysh qëllimet e autorit që nuk 

shfaqen hapur në tekstin origjinal? 

- A i përshtatet teksti i përkthyer publikut të cilit i 

drejtohet? (Plangarica 2002: 156). 

Nëse do t i ë i  jë k ahasi  kët e k itereve që 

përcakton Kristoforidhi për një përkthim të 

suksesshëm me ato të cilat janë përvijuar dhe 

pranuar nga teoritë e sotme të përkthimit, ndonëse 

i përkasin dekadave të ndryshme,  vërejmë që ka 

një përputhje të dukshme. Këtë përputhje e ka 

vënë re, së pari, gjuhëtari elbasanas T. Plangarica i 

ili g e at shë  këtë p etje: E ç u d të the i 
më tej për Kristoforidhin i cili shfaqet kaq i ngja-

shëm me realitetin e ditëve të sotme në  të  cilin ai 

qëndron në mënyrë kaq dinjitoze? Dhe përgjigjen 

na sjell vetë gjuhëtari, i cili shkurtimisht shprehet: 

Faktet ë pë asje ja ë jaft do ethë ëse  
(Plangarica 2002: 155-156). 
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Më lart u orvatëm të paraqesim një përmbledhje të 

shkutër rreth përkthimve të bëra nga Kristoforidhi, 

parimet e ndjekura si dhe vlerat e veprave të 

përkthyera prej tij. Nga interpretimet e paraqitura 

nga studiues të ndryshëm ai mund të quhet, me të 

drejtë,  një përkthyes i mirëfilltë dhe mjaft i zoti.  

Po, le të mbetemi paksa në të qenit përkthyes. Në 

manuale të ndryshme të hartuara mbi teknikën e 

përkthimit na pasqyrohen edhe të ashtuquajturat 

cilësitë e një përkthyesi të mirëfilltë, cilësi të cilat 

kërkojnë që mbi të gjitha përkthyesi:  

- Të njohë shumë mirë gjuhën amtare në të cilën 

kërkon të përkthejë. 

- Të njohë shumë mirë gjuhën e huaj nga e cila 

kërkon të përkthejë. 

- Të dijë të analizojë e të kuptojë  një tekst a 

ligjëratë të dhënë në të tërë parametrat e tyre. 

- Të dijë të bëjë një përkthim jo vetëm gjuhësor, 

por edhe interpretativ. 

- Të ketë një bagazh njohurish që dalin jashtë 

kuadrit gjuhësor, domethënë, të ketë atë që quhet 

kultu ë e pë gjithsh e  e ë ështetet në një 

kureshtje të gjithanshme dhe në një kujtesë të 

fortë. Pra, një përkthyes duhet të njohë historinë, 

kulturën, jetën shoqërore e artistike të atij populli 

nga gjuha dhe në gjuhën e të cilit do të përkthehet, 

madje, në është e mundur edhe diçka nga mënyra e 

jetesës. 

- Të zotërojë njohuri mbi përkthimin si teknikë, 

art e profesion. 

- Të ketë pasionin e dhuntinë e të lexuarit, të 

kuptuarit, të folurit, të shkruarit dhe të të krijuarit si 

në gjuhën amtare, ashtu edhe në atë të huaj që e 

zotëron mirë. 

-  Të ketë një kureshtje të mprehtë intelektuale e të 

jetë i hapur ndaj botës që e rrethon (Tupja 200: 48-

49).  

Nëse do të realizojmë sërish një krahasim të këtyre 

cilësive, me aftësitë dhe cilësitë e përgjithshme të 

Kristoforidhit të vëna re edhe nga gjuhëtarë të 

ndryshëm, do të pohonim që me të vëtetë kemi të 

bëjmë me një përkthyes i cili mvesh e ndërthur në 

identitetin e formimin e tij të tëra cilësitë që duhet 

të ketë një përkthyes i mirëfilltë.  Në dorëshkrimet 

e lëna prej tij, mbëshetur gjithashtu edhe në 

tërësinë e veprimtarisë së tij letrare, si studiues i 

gjuhës, por edhe si përkthyes, takojmë dukshëm: 

njohësin mjaft të mirë e të thelluar të gjuhës 

amtare dhe të dy dialekteve të saj; studiuesin me 

aftësinë për të interpretuar ngjyrimet gjuhësore 

dhe karakteristikat e veçanta të dialekteve apo të 

folmeve të ndryshme; njohësin mjaft të mirë të disa 

gjuhëve të huaja, përkthyesin i cili kërkonte të sillte 

në gjuhën shqipe jo vetëm një tekst të përkthyer 

nga një gjuhë e huaj, por, mbi të gjitha, një tekst i 

cili të ishte qartësisht i kuptueshëm për të gjithë, 

etj.   

Pra, nëse na duhet  të  flasim për Kristoforidhin si 

përkthyes, tashmë e kemi më se të qartë faktin që 

ai nuk ishte thjesht një përkthyes, ai ishte një 

përkthyes në kuptimin e plotë të fjalës. Arsyen e 

suksesit të Kristiforidhit, natyrisht, duhet  ta 

kë koj ë ë pë gatitje  e plotë teo ike filologjike 
të Kristoforidhit, në talentin e tij të lindur si dhe në 

johje  e thellua  të p o esit të pë kthi it  
(Plangarica 2002: 155). 

Si përfundim, mund të themi që meritat për krijimin 

e këtij konteksti gjuhësor të gjerë e të pasur i 

qëndrojnë  në mënyrë të padiskutueshme, vetë 

Kosta di  K istofo idhit, pasi: Gu ët ë u i ai ë 
përkthimin e librave të shenjtë nuk janë mbijetoja, 

por gjedhe konkrete për të të gjithë ata që merren 

e pu ët e sh ipes  Jashari 2002: 265). 

Pra, nëse i hedhim një sy historisë së përgjithshme 

të tërësisë së përkthimeve të bëra në gjuhën shqipe 

që nga fillesat e saj, një vend të rëndësishem në 

këtë rrugëtin zë, natyrisht, edhe gjuhëtari, studiuesi 

i gjuhës dhe përkthyesi Kostandin Kristoforidhi. 

 

Përfundime 
Në tërësinë e veprimtarisë  së Kristoforidhit bien në 

sy dukshëm jo vetëm aspekte studimore me 

interes, por edhe risi të sjella nga autori në 

mendimin e përgjithshëm gjuhësor shqiptar. 

Përveçse është shquar si studiues i gjuhës, 

Kristoforidhi spikat edhe si përkthyes. Nga 

vlerësimet e bëra prej gjuhëtarëve shqiparë dhe të 

huaj, Kristoforidhi përcaktohet si: pë kth esi i 
shkëlqyer, i motivuar dhe me idetë fondamentale 

dhe u gjillo e , jë pë kth es i tale tua , 
shkrimtar i shquar, tregimtar, mësues i palodhur, 

shke ëta  i pe iudhës së ‘ili djes Ko ëta e , etj. 
Veprat e tij të përkthyera dallohen jo vetëm për 

stilin e përdorur, por edhe për veçori të veçanta 

gjuhësore. Duke marrë në konsideratë gjendjen e 

sotme të përkthimit biblik, përkthimi i Kristoforidhit 

është tejet i arrirë dhe mjeshtëror deri në detaje. Ky 

përkthim është dëshmi e një njohjeje më se të plotë 

të gjuhës shqipe, i një aftësie gjuhësore të 

admirueshme në përzgjedhjen e elementeve 

gjuhësore, si dhe në aftësinë për të përkthyer e 

përshtatur më së miri në gjuhën shqipe tërësinë e 

leksikut të besimit kristian.  

Nga një krahasim i parimeve të përkthimit të 

ndjekura nga Kristoforidhi në periudhën kur ai i 

realizoi përkthimet e tij, me parimet që ndiqen nga 

përkthyesit në ditët e sotme, është vënë re një 

ngjashmëri e dukshme. Kjo përputhshmëri vërteton 

edhe një herë faktin që tek Kristoforidhi janë të 

mishëruara natyrshëm qoftë talenti për të 

hulumtuar e për ta studiuar gjuhën shqipe, ashtu 

edhe talenti për të sjellë edhe në gjuhën shqipe, në 

mënyrën sa më të mirë e sa më originale  të 

mundshme, tekste të shkruara në gjuhë të tjera. 
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Përmbledhje 
Të mësuarit e një gjuhe padyshim se është një sfidë që kërkon përkushtim dhe nje sistemim procedurial  të të dhënave 

duke u bazuar në referencat e BE –së. Ne do të mundohemi ta paraqesim në këtë punim  tendencën për të gjetur mënyrën 

më të lehtë dhe më efikase për të thjeshtëzuar, harmonizuar, nivelizuar njohuritë gjuhësore . Do të theksojmë gjithashtu 

edhe rëndësin e të mësuarit të ndërsjelltë të gjuhëve në kontekstin ndërkulturor si mjet diverziteti, por edhe ndërveprimi 

që ka për qëllim edhe pranimin dhe respektimin e llojllojshmërisë gjuhësore dhe kulturore në të gjitha vendet e Evropës. 

Gjithnjë duke theksuar karakteristikat e përgjithshme, strategjitë dhe  objektivat e KE në fushën e politikave gjuhësore e  si 

dhe risitë në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja dhe veçanërisht prurjet e Kuadrit europian të përbashkët të 

referencës për gjuhët.  

Fjalët çelës: Kuadër, referencë, diverzitet, strategji, kontekst  

Abstract 
Learning a foreign language certainly is  a greater challenge that requires dedication and a procedural adjustment data, 

based on the EU references. We  will try to present in this paper work a tendency to find the easiest and most efficient way 

to simplify, harmonize and leveling out the language skills. We would like also, to  stress the importance of mutual learning 

of languages in the context of intercultural the diversity tool, as well as the interaction, which aim the recognition and 

respect of linguistic and cultural diversity in all, European countries. Always, stressing the general characteristics, EC 

strategies and objectives in the field of language policies, and  the innovations in the field of teaching foreign languages 

and especially the flow of the common European Framework of Reference for Languages. 

Key Words: Framework, reference, diversity, strategy, context 

 
Hyrje 
Duke u nisur nga ajo që komunikimi gjegjësisht të 

folurit apo më mirë të themi gjuha është një ndër 

elementet bazë të shprehjes së kulturës, traditës 

dhe identitetit të një populli, është ndier nevoja e 

një riformatizimi, një rimodelimi ,një ndryshimi të 

mënyrës së të mësuarit duke u mbështetur në 

Kornizën e Përbashkët  Evropiane për  gjuhët. E cila 

është fryt i një reflektimi dhe një pune shumë të 

gjatë të ekspertëve eminent, linguistëve  të shumtë 

në mënyrë që të gjindet një formë e përbashkët, të 

ketë një transparencë në llojllojshmërinë e 

sistemeve arsimore, edukative, në diverzitetin e 

sistemeve të vlerësimit e certifikimit në shtetet e 

ndryshme të Evropës. 

Qëllimi ishte të krijohej një identitet i përbashkët 

Evropian i mësimnxënies, mësimdhënies, vlerësimit 

të kompetencës gjuhësore i krijuar mbi vlerat e 

përbashkëta Evropiane. KPEGJ-ja paraqet një bazë 

të përbashkët për elaborimin e programeve të 

gjuhëve, provimeve, të referimeve, manualve në 

Evropë. 

Në të njejtën kohë ʺKorniza e Përbashkët Evropiane 

për gjuhët definon mjetet administrative, 

konceptet e programeve, formimin  e mësimdhënë-

sve, komisioneve të provimeve, trajnuesve ose 

moderatorëve etjʺ. 

Kështu që çështjet lingustike si plurilinguizmi, 

kompetencat linguistike, çasjet e të mësuarit e 

gjuhëve të huaja,  marrëdhëniet në klasë, mënyrat 

e të vlerësuarit ishin tejet të diskutueshme edhe 

pse me një vizion pozitiv dhe përshkrues të 

kompetencave, që ndërlidheshin  me evaluimin dhe 

njohjen e gjuhëve të huaja paraprakisht nuk kishte 

harmonizim të sistemeve arsimore ndaj njohja dhe 

vlerat nuk ishin ekuivalente në KE. Prandaj, edhe 

lindi ideja që të krijoheshin kritere të përbashkëta 

në mënyrë që edhe diplomat të ishin të 

barazvlefshme dhe të mbështeteshin në politikat 

dhe strategjitë e KE-së. 

Më 8 Prill 1994  Austria, Franca, Holanda, Lihten-

shtejni, Zvicra, Greqia, Malta dhe Sllovenia theme-

luan Qendrën Evropiane për Gjuhët Moderne. 

Krijuan në të vërtetë një   ʺMarrëveshje të 

pjesëshme të zgjeruarʺ të Këshillit të Evropës që 

kishte për qëllim bashkëpunimin, që mundëson 

ushtrimin e disa aktiviteteve, të cilat nuk kishin 

mbështëtjen e të gjitha shteteve anëtare të Këshillit 

të Evropës.  

Rrjedhimisht, vetëm disa nga shtetet anëtare të 

interesuara merrnin pjesë në Marrëveshje pë  t i  
përballuar shpenzimet e saja». 

Sot QEGJM-ja numëron 33 shtete anëtare. Marrë-

veshja e pjesësh e pë  ECML është e zgje ua , ë 

mailto:lenagjikolli@gmail.com
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do të thotë se shtete jo anëtare të Këshillit të 

Europës gjithashtu ka ë u dësi t i ashka gjite  
Qendrës.  

Më 8 Prill 1994 gjithashtu u vendos që  në bazë të 

Rezolutës (94)10,QEGJM të funksiononte 

përkohësisht, për një periudhë prove deri në 

dhjetor të vitit 1997 .  Rezoluta parashihte, që 

QEGJM -ja do të vlerësohej nga një grup i jashtëm 

evaluimi.Gjatë kësaj periudhe pasi që vlerësimi dhe 

rekomandimet ishin pozitive, në korrik të vitit 1998 

Komiteti i Ministrave me anë të Rezolutës (98) 11 

vendosi ta kthente Qendrën në një Institucion 

permanent. Rezoluta qartëson synimet dhe 

objektivat e Qendrës, përcakton strukturat,  

konturon përbërjen dhe detyrat e çdo organi. 

QEGJM-ja hyn në kompetencat e Drejtorisë së IV të 

Përgjithshme të Këshillit të Evropës  – Edukimi, 

Kultura  Trashëgimia, Rinia dhe Sporti. 

Politikat gjuhësore të Këshillit të Evropës sipas 

standardeve të vendosura me konsensus bazohen 

në dokumentet bazë të Këshillit të Evropës si Kuadri 

i përbashkët evropian i referencës dhe Portofoli 

evropian për gjuhët. 

Politikat gjuhësore të Këshillit të Evropës 

promovojnë mësimin e gjuhëve të huaja me 

programe dhe kualifikimeve të standardizuara të 

cilat mundësojnë shkëmbimet e kurrikulave dhe 

përvojave profesionale në Evropë. 

Në bazë të nenit 22 parashikohet që Bashkimi 

Evropian të respekton diversitetin gjuhësor, ndër-

kaq në nenin 21 ndalohet çdo diskriminim përsa u 

përket gjuhëve. Ajo promovon si në vijim: 

Respektimin e diversitetit gjuhësor. Promovimin e  

plurilinguizmit dhe plurikulturizmit;  

Bënë luftë kundër intolerancës dhe ksenofobisë 

nëpërmjet përmirësimit të komunikimit dhe të 

kuptushmërisë reciproke të individëve;  

Mbron dhe zhvillon trashigiminë gjuhësore dhe 

diversitetin kulturor të Evropës.  

Lehtëson lëvizjen përsonale dhe shkëmbimin e 

ideve.  

Promovon një plurilinguizmi të një shkalle sa më të 

gjërë. 

Duke u mbështetur në politikat Evropiane mbi 

gjuhët edhe Kosova fillon dhe vazhdon me 

implementimin e tyre mbështetur në Deklaratën e 

OKB-së, që përmban dispozita më të hollësishme, 

të cilat thuhet se: Shtetet duhet të mbrojnë 

identitetin kulturor dhe gjuhësor të komuniteteve 

brenda kufijve të tyre të njohur dhe të miratojnë 

asat e e ojsh e pë  të a itu  këto ezultate. 

Sipas Evelyne Rosen ʺ Ky program nuk ka mbetur 

një letër e vdekur por Këshilli i Evropës ka marrë me 

përgjegjësi gjetjen e përgjegjësve për analizimin e 

sistemeve edukative të vendeve të ndryshme 

evropiane për krijimin e një Kornize të tillë që bënë 

përshkrimin e mësimdhënies, mësimnxënies së 

gjuhëve në të gjitha niveletʺ 
. Në të vërtet që nga 

fillimi ideja ishte që ky mendim, reflektim me 

interesa të përbashkëta të lansohej në mënyrë apo 

ugë i stitu io ale e ç ast do të z atoheshi  
politikat gjuhësore të KE –së. 

KPEGJ-ja u  formua në Zvicër në Rüschlikon në një 

simpozium ndërqeveritar me temën: ʺTransparenca 

dhe koherenca në mësimin e gjuhëve në Evropëʺ që 

për synim kishte certifikimin,  nivelizimin e 

njohurive  vlerësimin mësimin e gjuhëve të huaja 

duke respektuar dallimet kulturore etj. 

KEPGJ- ja  dhe PEGJ- ja në  Kosovë 
Në Evrope kjo formë e vlerësimit ka filluar që nga 

vitet  e nëntëdhjeta për fat të keq në Kosovë  fillon 

me shumë vonesë për shkak të okupimit dhjetë 

vjeçar dhe luftës së fundit. Duhet cekur se pas 

luftës së vitit 1999 në vendin tonë instalohen një 

numër i konsiderueshëm i organizatave të 

ndryshme civile, humanitare si dhe ato të forcave 

paqëruajtse gjë që ndikoi në rritjen e nevojës  dhe 

interesimit  tek njerëzit për të njohur, zgjeruar dhe 

certifikuar njohuritë e tyre në një  ose më shumë 

gjuhë të huaja. 

 Duke u mbështetur në politikat Evropiane mbi 

gjuhët edhe Kosova bënë përpjekjet e saj dhe ende 

vazhdon me implementimin e tyre mbështetur në 

Deklaratën e OKB-së që përmban dispozita më të 

hollësishme, në të cilat thuhet se shtetet duhet të 

mbrojnë identitetin kulturor dhe gjuhësor të 

komuniteteve brenda kufijve të tyre të njohur dhe 

të miratojnë masat e nevojshme ʺpër të arritur këto 

rezultateʺ.  
 Rindërtimi i marrdhënieve, rivendosja e Zyrës  

Ndërlidhëse të Francës në Prishtinë dhe themelimi i 

Qendrës Kulturore Françeze në vitin 2001, kishte 

një rëndësi të veçantë për sesibilizimin e 

studentëve, si dhe të gjithë frankofonëve për 

rëndësinë e diplomave DELF dhe DALF si dhe për 

përgatitjen,  e mësimdhënësve vendës  në Francë të 

ilët ë pas do t i t a s eto i  johu it dhe 
përvojat e tyre me mësimdhënës të tjerë nga gjithë 

bota tek studentet. Stimuloheshin njëkohësisht, 

edhe studentët, u mundësoheshin apo ipeshin 

bursat për të avansuar gjuhën frënge gjë që 

vazhdon edhe në ditët e sotme.  

U licensua edhe kuadri për trajnimin e kuadrove 

kryesisht, mësimdhënës të shkollave fillore sipas 

Standardeve të përcaktuara në bazë të Kornizës 

dhe Qendrës Kombëtare të Studimeve Pedagogjike 

të Francës CIEP- ʺCe t e i te atio al d tudes 
pédagogiquesʺ- për të qenë pjesë e jurive gjatë 

provimeve. 

 Në iti   o ga izohet jë t aj i  e te ë  
Trajnimi i korrigjuesve të DELF-it dhe DALF- it 

ʺFormation de correcteur du DELF et DALFʺ. 
Parashihen edhe shumë aktivitete si trajnimi 

licencimi i mësimdhënsve etj. 
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Një ndër çështjet themelore pa dyshim mbetet 

çështja e vlerësimit  përmes këtyre 6 niveleve: 

 A1-A2, B1 -B2, C1- C2 të cilat paraqesin përparimin  

e nxënësit  në çdo etapë të të mësuarit dhe çdo 

çast e moment të jetës.ʺ Le dipl e d tudes de 
langue françaiseʺ dhe ʺDiplôme approfondi de 

langue française ʺmundësojnë pavarësinë e 

kandidatit të regjistohet sipas zgjedhjes së tij në 

provim ose ta vërtetoj njohurinë ose përceptimin e 

tij ga ko isio i gjegjës  e çˊ ast do të 
përcaktohej niveli që ai ka. 

Në secilin nivel janë 4 kompetenca:Të kuptuarit dhe 

të reprodukuarit me gojë dhe të kuptuarit dhe të 

reprodukuarit me shkrim. Ndërkaq sa i përket 

kompetencave të përgjithshme ato ndahen në tri 

pjesë nga themeluesit e CECR-së: Në kompetencë 

linguistike, përbërjen socio linguistike (gram, 

fonologji, orthografi dhe leksik) dhe atë pragmatike 

(të ligjeratës, funksionet etj dhe në konceptin 

semantik. 

 Pra, aktiviteti gjuhësor pothuajse mbështetet 

tërsisht dhe operon në vazhdimësi të aktiviteteve 

gjuhësore. Sa i përket kompetencës gramatikore 

asaj pothuajse nuk i kushtohet vëmendje  e veçant 

duke u nisur nga ajo që gramatika duhet të 

reduktohet, të memorohet dhe gjuha të mësohet 

nga konteksti d.m.th gjuha familjare, sociale 

komerciale ose profesionale. Qëllimi është që të 

mësohen mënyrat e komunikimit, kodet për të 

gjitha rastet dhe në nivel të aktiviteteve të 

ndryshme, në të vërtetë tentohet që të arrihet 

maksimumi përmes temave alternative ndonjëherë 

të propozuara edhe nga vet nxënësit. 

I i iohet  E alui i  jo e al ë ëshë e ëso  duke 
vlerësuar evaluimin e të reprodukuarit Që nga pas 

lufta është filluar me pilot projekte që janë realizuar 

në formë periodike ose në faza të ndryshme për të 

qenë pjesë e standardizuar në çdo aspekt me 

vendet tjera Evropiane.  

Në fund mund të konkludojmë se : Ideja evropiane 

është ngritur mbi dy kërkesa të pandashme në ate 

të universalitetit të  vlerave morale të përbashkëta 

dhe diversitetit kulturor. 

Duhet theksuar se përshkak të mosdefinimit, 

ndarjes dhe përshkrimit të saktë të niveleve janë 

bërë polimika të shumta rreth përcaktimit të 

niveleve dhe se ende është tejet e domosdoshme  

të elaborohen nivelet e Kornizës së Përbashkët 

Evropiane për Gjuhët me qëllim që të promovohen 

dhe të lehtësohet bashkëpunimi, respektimi i 

dallimeve kulturore sidomos në vendet në 

tranzicion e që ende nuk janë pranuar në BE  siç 

është rasti ynë Kosova, ku nuk ka lëvizje të lirë gjë 

që edhe më shumë ngadalson aftësimin, 

standardizimin dhe realizimin e objektivave  të BE-

së. Gjithashtu vihet në përfundim se: 

Mësimnxënia e gjuhëve duhet të prekë qëllimet e 

lartpërmendura për një kohë të gjatë dhe të 

promovojë të lehtësoj sistemin mes institucioneve 

të shteteve të ndryshme përderisa të krijohen 

kuadro të trajnuar sipas politikave gjuhësore të KE- 

së.Të mbështetën dhe promovohen  njohurit 

reciproke të gjuhës. Duhet të vazhdohet të 

intensifikohet, mësimdhënia dhe mësimnxënia e 

gjuhëve në shtetet anëtare për një mobilizim më të 

madhë, një komunikim ndërkombëtar më efikas që 

respekton identitetin dhe dallimet kulturore me një 

theks të veçantë informimin, bashkëbisedimin, 

përmirësimin e relacioneve të punës si dhe 

kuptueshmëri reciproke . 

 Mësimdhënia të bëhet sipas  standardeve 

evropiane duke filluar nga kopshti i fëmijëve e deri 

te të rriturit.Përkundër nevojës së madhe dhe 

pë pjekje e pë  t i ealizua  këto ëlli e ë Koso ë 
ende nuk është arritur implementimi i standardeve 

Evropiane por, mendohet se në sistemin 

parauniverzitar  në vitin 2016 të reformohet sistemi 

arsimor në tërësi. 

Megjithate,  mund të thuhet se ka pasur ndryshime 

periodike me anë të pilot projekteve, trajnimeve të 

mësimdhënsve etj... por është shkuar një formë 

graduale edhe pse sistemi arsimor në Kosovë para 

luftës kishte ngecur për dhjetë vite. 

Duhet pasur parasysh edhe ate se për të realizuar 

objektivat dhe politikat gjuhësore të BE-së duhen të 

krijohen kushtet materiale, objekte të reja shkollore 

( dihet fare mirë se në shkollat e Kosovës ende 

mësimi mbahet në dy ose tri ndërime), të sigurohen 

gjithashtu edhe  laboratorë të gjuhëve, laboratorë  

profesional për lëndë të ndryshme si fizikë, biologji, 

kimi, aftësim profesional nëpër shkolla të mesme 

profesionale etj.) salla të përtshtatshme mësimi, 

salla të edukatës fizike etj, të sigurohen mjete të 

ndryshme didaktike si kompjuter, portabël, 

projektor  si dhe mjete tjera ndihmëse. 
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Përmbledhje  
Botëkuptimin e vetë për hapësirën, njeriu arkaik e ka ndërtuar mbi distinksionin e hapësirës së njohur e të banuar dhe 

hapësirës së panjohur e të pabanuar që e ka rrethuar. Shpellat futen te të dytat. Në këtë studim nënvizohet se nëpër këto 

topose kanë jetuar e kanë pasur vendqëndrimin e tyre përfaqësues të ndryshëm e të llojllojshëm të së mirës e të keqes. Që 

këtu ka qenë edhe nevoja e krijimit të kultit për to. Lënda e shtruar rrihet në kontekst të ruajtjes së mbijetojave të kulteve 

të blatimit, gjithnjë duke e krahasuar me mitologjinë antike greke dhe areale të tjera mitike mesdhetare e botërore. 

Paraqitja e shpellave në shpjegimet mitologjike veçon dhe përpunon disa nga anët e faltores. Në secilën periudhë historike 

ka pasur të papriturat e tyre, të cilat kanë krijuar kushte të volitshme për lindjen e zhvillimin e fantazisë, të përcjellë 

përmes besimesh e legjendash të ndryshme dhe për dhënien e tipareve ktonike ose hyjnizuese. Shpjegimet që u jepen 

shpella e ja ë pjesë pë ë ëse e dëshi ës së je iut të he shë  t i shpjegojë fenomenet e natyrës në mënyrë naive, 

atëherë kur kanë munguar shpjegimet dhe interpretimet shkencore. Përveç kësaj, dëshmohet se shpellat shpesh kanë 

luajtur role të rëndësishme praktike për jetën e njeriut. Shpellat paraqiten si vendlindje dhe vendqëndrim i hyjnive e 

shenjtorëve (Hadi, Zeusi, Dionisi, pse jo edhe Krishti) vendblatim i shenjtorëve (Shpella e Spilesë, Shpellat e Panit nëpër 

Greqi; Shpella Halile – vendnderim i hyut të udhës), vendmitizim i personazheve të eposit heroik (aty fitojnë fuqinë e 

jashtëzakonshme Muji e Halili), vende të martesës së personazheve mitike (Jansoni me Medenë, Eneu me Didonën); 

vendstrehim i luftëtarëve dhe vendngritje e sundimit (Shpella e Gramës, Shpella Halile, Shpella e Haxhi Aliut), vendqëndrim 

i iniciantit për ta fituar statusin e ri shoqëror, por në to mbyllen përkohësisht edhe personazhet e eposit heroik pasi kanë 

pë fu dua  isio i  e t e pë  t u shfa u  ë o ë ku  të dihet e oja , e djetesë e pë i dsha e Lu ia, Kuçed a ë 
Palermo). Si përfundim, shpellat shihen si vendbanim mitologjik e topose blatimi. 

Fjalët çelës: shpellat, vendbanim, mitologjik, topos, blatim, krahasim, Bregdet.  

Summary  
The outlook for the space, the archaic man has built it on the distinction of known space and the inhabited and 

uninhabited unknown surrounded space. Caves are introduced to the second. In this study is noted that in these topos they 

had lived in their current residence of various representatives of diverse of good and evil. Since there has been the need of 

creating cult for them. Beaten paved content in the context of preserving the offering cults survive, always comparing 

ancient Greek mythology and other mythical realm Mediterranean world. Presentation of caves in mythological 

explanations separates and processes some of the sides of the shrine. In each historical period had their contingencies, 

which have created favorable conditions for the emergence and development of fantasy, followed by the legends of 

different faiths and providing ktonike or divinizing features. Explanations given to the caves are an integral part of early 

human desire to explain the phenomena of nature naively, when there were no scientific explanations and interpretations. 

In addition, it is proven that the caves have often played important roles in practical for human life. The caves are 

presented as the birthplace and residence of the deities of the saints ( Hadi, Zeus, Dionysus, why not Christ ) place for the 

saints ( SPILE Cave, Cave of Pan in Greece; Halil Cave – honorplace for the deity of way ), mythicplace for the characters of 

heroic epos ( there Muji gain extraordinary power of Halili ), marriage places for mythical characters ( Jansson with 

MEDENA , Eneu with Didona );  hidingplace for fighters shelter and rule ( Cave of Grama , Halil Cave , Cave of Haji Ali ), site 

of iniciantit to win new social status, but also to temporarily shut heroic epos characters after completing their mission ( to 

be shown later when a need), livingplace of monsters(Lubin, dragon Palermo). In conclusion, the caves are seen as the 

mythological abode of offering TOPOS. 

Keywords : caves, township, mythological, TOPOS, offering, comparison, Coast . 

 

 

SHPELLAT 
Megjithëse prezenca e shpellave është më pak 

dominuese në natyrën e Bregdetit të Jonit se ajo e 

maleve apo ujërave, ato (shpellat) janë një anë 

tjetër e gjeologjisë së kësaj zone. Mendohet se kanë 

luajtur një rol të rëndësishëm në lashtësi. 

Karakteristikë e tyre ishte fakti që ato gjendeshin 

afër bregut të detit, por njëkohësit ato dëshmojnë 

edhe lashtësinë e miteve,  jo vetëm të kësaj 

krahine, por edhe në traditën e përgjithshme 

shqiptare.  

Shpellat janë vende ndenjjeje, por ruajnë njëko-

hësisht edhe karakterin e egër të tyre – vends-

trehime për ata që kishin nevojë, larg nga 

vendbanimet njerëzore.  

Ashtu si dhe malet, shpellat krahasohen në mite me 

një periudhë të së kaluarës së largët. Paraqitja e 

mailto:gjoniirena@yahoo.com
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shpellave në shpjegimet mitologjike veçon dhe 

përpunon disa nga anët e faltores. 

Shpella paraqet parimin femëror, sepse i ka tiparet 

e barkut të Nënës Tokë. Si pjesë përbërëse e malit, 

shpella ka të ngjashme shumë nga simbolikat, por 

tek ajo dominojnë parimet e mbyllura të femërores, 

përballë malit që i përket të jashtmes, të dukshmes.  

Shpellat ishin të futura brenda në një perëndi, 

d.m.th. Gjean. Për këtë fakt, hyrja në një shpellë do 

të thoshte se dikush vinte në takim të afërt me 

shenjtin. Një destinacion në të cilin ofroi shteg një 

shpellë, ishte vetë mbretëria e Hadit. 

Lindja dhe ditët e para të disa prej perëndive u bënë 

në shpella. Zeusin, që foshnjë e mbajtën në një 

shpellë, megjithëse kishin mëdyshje se në cilën prej 

tyre. Nuk është shumë çudi që shumë vende si në 

Kretë dhe në Arkadi  kërkonin këtë nder. Dionisin, 

gjithashtu e mbajtën në një shpellë. Një çast i 

bukur, i vizatuar paraqet Ermin të dorëzojë fëmijën 

e sapolindur të saj tek nimfat për ta rritur (Larson 

2001: 54). 

Në shpellë, si simbol i botës nëntokësore dhe e 

varrit, më shpesh janë bërë ritet e iniciacionit. Hyrja 

në shpellë është hyrje e dytë në barkun e Nënës 

Tokë. Kalimi nëpër të paraqet ndryshimin e pozitës 

shoqërore (Lampic 1999: 107-108). Besohet se kur 

lindin fëmijët, vijnë nga shpellat ose nga humnera 

të ngjashme.  

Eliade përmend një besim që ka të bëjë me 

shtatzaninë. Sipas tij, gratë mbeten shtatzanë kur i 

afrohen vendeve të ndryshme: shkallëve, shpellave, 

drunjve, lumenjve (Elijade 1992: 185). Kjo më tej 

interpretohet sipas besimit në pavdekshmërinë e 

shpirtit, sikur në vende të këtilla kanë bërë roje 

shpirtërat e të parëve dhe për fekondim ata kanë 

pritur nëpër këto vende sekrete të Tokës – Mëmë.  

Pra edhe shpella, si personifikim i lindjes së jetës, 

shpesh është ndërlidhur me blatimin. Nëpër shpella 

janë bërë edhe martesat mitike, siç është martesa 

midis Jasonit e Medesë në mitologjinë greke, ose i 

Eneut me Didonën te Eneida e Virgjilit.  

Kjo ndërlidhje e shpellës me blatimin vërehet në 

Bregdetin e Jonit te shpella e Spilesë. Është 

konsideruar si një ndër shpellat më të hershme të 

kësaj krahine dhe jo vetëm kaq. Arkeologu italian 

L.Kardini, në vitin 1939 bën gërmimin e parë në 

shpellën e Spilesë (Himarë), (botuar nga D. Mustili). 

Ai provoi se shpella ishte banuar në Epokën e 

Neolitit te Ri (3000 – 2100 p. l. K.). Sipas 

gojëdhënave, thuhet se në  shpellën e Spilesë në 

Himarë jetojnë zanat e detit dhe njerëzit e 

konsideronin si vendkult ku i adhuronin këto zana. 

Kjo vërtetohet akoma më tepër gjatë gërmimeve 

arkeologjike në këtë shpellë, ku, sipas Ilir Gjipalit, 

shpella nuk ka shërbyer si vendbanim i përhershëm, 

sepse nuk janë gjetur mbetje të strukturave të 

qëndrueshme. Por kjo shpellë është përdorur si 

vend kulti, ku janë ngritur struktura druri të futura 

në tabanin e shpellës nëpërmjet gropave të hapura 

për fiksimin e shtyllëzave (Gjipali 2004: 43). 

Për vetë lashtësinë e saj, shpella e Spilesë 

përmendet sipas gojëdhënës popullore si vendi ku 

gjeti strehim Odisea i Homerit, që përjetoi me 

shokët e tij peripecitë me ciklopin Polifem. 
Edhe në Greqi shpellat ishin një vend për adhurimin 

e nimfave. Dy nga shembujt më të njohura janë: 

shpella Vari në Imito të Atikës dhe Korrikio në Delfi 

të Parnasos (Brewster 1997: 97). Perëndia Pan ishte 

i lidhur gjithashtu me shpellat, kryesisht pas fillimit 

të adhurimit të tij në Atikë në shek. V p. l. K.. 

Megjithëse shumica e shpellave të Panit gjendeshin 

në vend të hapur, kishte dhe përjashtime. Kur 

athinasit e vendosën faltoren e tij në një shpellë në 

pjerrësinë jugore të Akropolit, i bashkangjitën 

qytetit një pjesë të egërsisë bujqësore. 

Ka dhe një lidhje simbolike më të qartë në sistemin 

e ideve që e lidhin një perëndi nga e quajtura 

p otokultu ë , A kadia prehistorike, me një pjesë 

të natyrës-shpellën, që ndihej se i përkiste të 

kaluarës së largët. Me një simbolikë të tillë, Eriniet 

nderoheshin në një shpellë të shenjtë afër Areo 

Pago. Pamja e jashtme e frikshme e këtyre 

perëndive dhe roli i tyre në ndjekjen e vrasësve, solli 

një zgjidhje logjike në veçimin e tyre në një vend të 

egër të natyrës.  

Në këtë kontekst, në Bregdetin e Jonit është edhe 

shpella e Palermos. Sipas traditës gojore në Palermo 

(pranë kështjellës sot) ishte një gropë e thellë ku 

mendohej se rronte Lubia (Arkivi vetjak i familjes 

Gjoni. Mblodhi Irena Gjoni nga Maro Kodhima, 84 

vjeçe, Qeparo 1996). Qeniet gjysmë kafshë e gjysmë 

njeri popullonin edhe shpellat buzë detit. Ato ishin 

ti za e e të fu ish e dhe lësho i  klith a. Po t u 
afrohej ndokush, ato dilnin te gryka e shpellës dhe 

njerëzit iknin të lemerisur. Nuk rrëmbenin as fëmijë, 

as agëti. Po t i shihje këta pë i dësha, ishte ogu  i 
keq për të dalë në det (Papleka 2004: 445).  

Gryka e Shpellës (Hidronim buzë detit Jon në 

Lukovë). që e ka marrë emrin nga shpella që gjendet 

u ë uzë të detit Jo , është jë tjetë  e d i 
rëndësishëm në këtë kategori. Aty përfundojnë 

ujërat e Përroit të Hundecovës bashkë me Xhindet, 

që mendohet se jetojnë në to. 

Në eposin heroik shqiptar dhe në mbijetojat e 

mitologjisë së Bregdetit të Jonit, hasen gjurmë të 

atributeve të mësipërme që u vishen shpellave.  

Shpella në Bregdetin e Jonit zakonisht është e 

p a ish e si e dst ehi  i pe so azhe e pë  t iu 
shmangur rrezikut: 

a.  si një vendstrehim dhe stacion i detyrueshëm, 

b.  si jë e d ë d i  i pë zgjedhu  pë  t iu sh a-

ngur një rreziku evident; dhe 

c.  si e dtë he je, pë  t u pa a itu  pë së i. 
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Rastin e parë e gjejmë te Shpella e Gramës, një 

ndër shpellat më të rëndësishme në Bregdetin 

Jonian (mund ta gjejmë të emërtuar edhe shpella e 

Gramatës). Kjo shpellë është krijuar nga shfrytëzimi 

i gurores më të madhe të vendit tonë me një 

hapësirë prej 200000m³ me faqe vertikale deri në 

50m. I ndodhur në një pozicion të favorizuar, midis 

ngushticave të Korkyrës dhe Otrantos ku kalonin 

rrugët e rëndësishme, bregdeti Kaon e pikërisht 

Grama rrihet edhe prej detarëve të antikitetit (si 

stacion i detyruar). 

 

 
Gjiri i Gramës 
 

Në shek. III p. l. K., në faqet shkëmbore të saj ka 

filluar gdhendja prej detarëve e mbishkrimeve që 

zgjaten gjatë gjithë anës lindore të Gjirit. Siç e ka 

vënë në dukje Paçi, mbishkrimet u takojnë kohëve 

të ndryshme. Duke bërë një klasifikim të tyre, do të 

dallojmë mbishkrime të shkruara drejtpërsëdrejti në 

shkëmb dhe të tjera të vendosura brenda një 

sipërfaqeje katërkëndëshe të thelluar në shkëmb.        

Mbishkrimet e Gramës 

 

Gjithashtu, nga mënyra e të shkruarit dallohen 

mbishkrime të skalitura dhe një grup më i vogël të 

shkruara me bojë të kuqe. Një pjesë e 

mbishkrimeve i përkasin periudhës shek. III – I p. l. 

K.. Përgjithësisht janë lutje kushtuar Dioskurëve, 

perëndive mbrojtëse të tyre. Një vend të veçantë 

zënë edhe figurat e gdhendura në shkëmb ku 

dallohen anije, një skenë me një kasolle dhe një 

grua pranë saj, amfora dhe shenja të tjera.  

Periudhës së dytë të mbishkrimeve në Gramë i 

përkasin ato të shekujve VI – XI pas Krishtit. Gjithsej 

janë rreth 500 mbishkrime (Ceka/ Zeqo 1984/2: 

131). Një vizatim na jep një kompozim, një anije e 

pranë saj figura amforash të mëdha. Njëri vizatim 

është bërë në një sipërfaqe vertikale të shkëmbit, 

me një përpunim të bazamentit të poshtëm tamam 

si për vendqëndrim (Zeqo 1986: 135). Mendoj se 

kemi të bëjmë me nderimin e kultit të ujit të 

pijshëm të paraqitur simbolikisht me figurën e 

amforës, enës ujëmbajtëse. 

Në atributin, si një stacion i detyrueshëm, është 

edhe Shpella e Halile. Horaci na dëshmon se 

“hkë i jtë Ak oke au ia ë ja ë shu ë të 
fa shë  pë  shkatë i i  e a ije e  shek. I p. e. 
s.) (Pukëvil 1999: 66). Në tabelën  e Pentigerit, një 

hartë rrugore e shek. III – IV, Acrocceraunia 

përmendet si një stacion i rëndësishëm në rrugën 

nga Aulona në Foinike, për në Nikopol. Traseja e 

kësaj rruge dhe mure mbështetëse të saj, ruhen në 

Shpellën e Halile, në të vetmin shteg natyror, midis 

fushës së Qeparoit dhe të Borshit (Koçi 2006: 5). 

Sipas gojëdhënës, në këtë shpellë duhej bërë një 

pushim si një nderim ndaj hyut të udhës. 

“hpella, si jë e dst ehi  i pë zgjedhu  pë  t iu 
shmangur një rreziku evident, është ajo e Haxhi 
Aliut. Konsiderohet si një ndër shpellat më të 

mëdha në bregun e Jonit e legjendarizuar në 

folklorin detar shqiptar. Kënga popullore e quan 

këtë deta  р i të detit  është fjala pë  jë figu ë 
mitologjike femër që përfaqëson detin, një 

Posejdon femër). Shpella e Haxhi Aliut, nga 

arkitektura e saj shkëmbore, të kujton përshkrimin 

që i bën Homeri shpellës së Polifemit. Brenda 

shpella i ngjan mjedisit të një katedraleje gotike që 

kulmohet deri në 60m. Në hyrjen e shpellës, në 

thellësi 40m,  janë gjetur amfora të shekujve V – II 

p. l. K.. Në thellësi 8 – 9m duke zbritur, duket një 

grykë tjetër nën ujë, një shpellë e cila quhet me 

kate. (Zeqo 1986: 67-68).   

Emërtimi i myslimanizuar tregon për mbishtre-

sëzimet fetare dhe për përdorimin funksional të 

këtyre shpellave edhe në kohë më të vona. Sipas M. 

Zeqos, Haxhi Aliu te kjo shpellë fuste anijen e tij, 

derisa u vra nga venecianët:   

Ha hi áliu e të i i  

Po si eti e të i i . 
Këto dy vargje, të mbledhura nga Thimi Mitko, 

tregojnë se mbretëria e këtij detari me të birin, 

ishte deti e brigjet e tij. (Mund të jetë shpella e 

vendstrehimit të detarit ulqinak Haxhi Alia, me çka 

përkon edhe emri i të vrarit nga vencianët rreth vitit 

1710). (Shuteriqi 1959: 93).  
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Shpella e Haxhi Aliut 
 

Heronjtë e eposit heroik strehohen nëpër shpella, 

njësoj si Haxhi Aliu i mitologjisë bregdetase të Jonit. 

Gati edhe konteksti i strehimit është i njëjtë: Muji e 

Halili të mos e paguajnë haraçin, kurse Haxhi Aliu të 

mbetet gjallë.  

Shpella është konsideruar edhe vendstrehim i 

dashnorëve (Haxhihasani/ Sako 1966: 283), si është 

rasti i strehimit të Halilit me të dashurën e tij 

Tanushën, që të mos zbulohet nga ndjekësit:  

Met e foli usja pej o haku: 
- Mos ki dert, thotë, Sokole Halili! 

Kam ndi babën, tha, dert-e tu e ba: 

"Me ba mreti ndojherë me na ra, 

ën qet bjeshk-e ni shpellë qi e kam, 

për tri vjet-e myhemat qi ka, 

topi as pushka s'kanë ca me na ba. 

Ms je shpellë , Halil! i ka tha ë  

 (Çetta 1974: 6). 

Sipas teorisë së iniciacionit, me këtë rast do të flitej 

për iniciacionin e dasmës, me hyrjen e iniciantëve 

në botën e kaosit, vdekjen e përkohshme, si 

konsiderohet ky akt, dëshirohet të rilindet në një 

status social tjetër.  

Në këtë kontekst shpella është vendburgosja e të 

Bukurës së Dheut nga Kuçedra, për shpëtimin e të 

cilës do të angazhohet i Bukuri i Dheut, personazhe 

të shpeshta të përrallave shqiptare dhe jo vetëm 

shqiptare, por edhe të popujve të tjerë.  

Shpella në folklor, zakonisht është e pranishme jo 

etë  si e dst ehi  i pe so azhe e pë  t iu sh a-

ngur rrezikut, por ka edhe atributin ritual të 

transformimit të statusit të njeriut, kur bëhet fjalë 

për teorinë e iniciacionit, si dhe të mbretërisë së 

ndonjë luftëtari. Në eposin heroik ajo zë një vend të 

rëndësishëm, ka një rol të veçantë dhe ndërlidhet 

me jetën dhe veprimet e personazheve. Paraqitet 

edhe si e dë  e otës dhe si ol i koz osit.  Po  
edhe vendtakim i individuales me hyjnoren, pra i 

takimit të botës njerëzore me atë qiellore.  

Shpella në eposin heroik shqiptar shërben edhe si 

vendburim i forcës fizike. Në shpellë Mujin e kojnë 

o ët e ta ël gji i  ose e lë g lulesh dhe e 
transfromojnë nga një qenie njerëzore, në një kolos 

mitik:  

La g i shpellë sa i d itë e ki pa; 
shkoi pas drite e shpelln e ki gjetë, 

at  ajke ko ak pë  e fjetë   
(Çetta 1974/1:  2). 

Këto vargje mund të interpretohen edhe si faza e 

dekjes së pë kohsh e , po  këtu uk ëhet fjalë 

për fazën e iniciacionit të Mujit, edhe pse pas daljes 

nga shpella ky ndryshon statusin e tij: fiton forcë 

kolosale, në sajë të qumështit që i kishin dhënë 

zanat si shenjë falenderimi për kujdesin që tregoi 

për foshnjat e tyre. Muji tani fiton një status të ri 

dhe me këtë rast ndërron edhe emrin, sepse ia 

kërkonte pozita e re shoqërore:  

E te oi ai e i  e a s t' et, 
ja ka ngjitë as posestrima e vet – 

"Mujë" i tha, e Mujë, besa i ka petë, 

me qat emen ka rrnua 'iqin vjet. 

E ka joftë, po, esa, k ajl e et   
(Çetta 1974/1:3) 

Shpella ka edhe atributet e ringjalljes: heronjtë e 

eposit heroik shqiptar, kur u kalon koha, tërhiqen 

ë shpellë, pë  t u ikth e  pë së i ku  të pa aqitet 

nevoja.  

Po kështu në Bregdetin e Jonit e përmendur dhe e 

rëndësishme është edhe Shpella e Piratëve me 

gojëdhënat e saj. Apo Shpella e Pëllumbave, një 

vepër arti e natyrës, simbiozë pasionante e 

skulpturore e detit dhe e gurit. Emërtimi i saj e fut 

te kategoria e shpellave që kanë një lidhje mitike, si 

dhe Shpella e Dukë Gjonit me shumë mbishkrime të 

lashta (Zeqo 1986: 67-68, 160).  

 
Shpella e Duk Gjonit Karaburun 

Përfundim 
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Pra siç e shohim, shpellat janë të pranishme si në 

mitologjinë e Bregdetit të Jonit, ashtu edhe tek 

areale të tjera mitike. Mes tyre vërehen pika të 

përbashkëta, por edhe dallime. Ndër të 

përbashkëtat veçojmë: 

1. Tek të dyja mitologjitë, shpellat ruajnë karakterin 

e tyre të egër. 

2. Paraqitja e tyre veçon dhe përpunon disa nga 

anët e vendkultit e faltores. 

3. Kryesisht popullohen nga shumë hyjni që i 

përkasin së njëjtës kategori (zanat, xhindet, nimfat, 

eriniet). 

4. Hyjnitë që i popullojnë, përgjithësisht mbartin një 

konotacion frike. 

5. Tek të dyja mitologjitë, shpellat shërbejnë si 

rrugë lidhëse drejt Hadit. 

Ndërsa përsa u përket prioriteteve përmes 

dallimeve, mendoj se: 

1. Shpellat e Bregdetit të Jonit janë shpella në buzë 

të detit dhe mund të jenë më të hershme si 

vendkulte, sesa shpellat e arealeve të tjera mitike. 

2. Këto të fundit, mendoj se kanë një prioritet përsa 

i përket popullimit të tyre nga disa prej hyjnive që 

janë ndër më të rëndësishmet në mitologji si: Zeusi, 

Dionisi, Pani (paçka se mund të ishte një popullim 

momental). 

3. Shpella në Bregdetin e Jonit zakonisht është e 

p a ish e si e dst ehi  i pe so azhe e pë  t iu 
shmangur rrezikut: 

a. si një vendstrehim dhe stacion i detyrueshëm, 

b. si jë e dst ehi  i pë zgjedhu  pë  t iu 
shmangur një rreziku evident. 

c. si e dtë he je, pë  t u pa a itu  pë së i. 
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Përmbledhje 
Kultura e etnografisë së të folurit në Eposin e Kreshnikëve në Nikaj - Mërtur është model ligjërimi. Vlerat e thënies, dallimet 

e të folurit gjinor, zgjedhja e fjalëve, stili poetik, rendi kumtues, sidomos në kuvende, mes kreshnikëve, janë norma juridike 

kanunore, që reflektojnë pasuri të jashtëzakonshme etnolinguistike të trevës nikajmërturase. Etika e komunikimit në 

kuvende ligjërimore dhe në Epos, format e shprehjeve, dëshmojnë për modele arkaike të lashtësisë gjuhësore, si: kreshtë, 

rrekem, shpatë, heshtë, ashtë, drum, zanë, orë, fiskajë, breshtë etj. 

 Etnografia e të folurit në kuvende, në këndvështrimin fonetik, shfaqet e lëmuar, e rrafshuar si standard, në evoluimin 

dialektor, jo në shumë variante fonetike, por që kërkon një studim më të imët, në përshtatje me arealin gjuhësor. Stili i të 

folurit në Eposin e trevës është elitar, me fjalor të zgjedhur, duke mbartur në vetvete një model poetik të një niveli shumë 

të lartë.  

Fjalë çelës: Epos, etnografi të foluri, sociolinguistikë, kuvend, odë, ligjërim.  

Abstract 
Ethnographical culture of speaking of the Knights Epos in Nikaj - Mërtur is a model  based speaking. The values of quotes, 

differences in gender speaking, the word choosing, poetic style, its order of comprehending, especially in Kresh ik s courts 

are loyal canun norms that reflect extraordinary ethnolinguistical values of the range in Nikaj - Mërtur. The ethic of 

communication in spechess assembly and in the Epos, forms of phrases, it declerate about archaic models of the ancient 

literature such, as: kreshtë, rrekem, shpatë, heshtë, ashtë, drum, zanë, orë, fiskajë, breshtë etc.  

The ethnography of speaking in courts in a phonetical way of perception, is softly appeared, lined like a standart in dialect 

evolution in not more than a lot of phonetical varieties, but it required a hard study that fits with the literature divided into 

districts. The style of speaking in the Epos of these places is essential with a chosen vocabulary inheriting itself  a poetry 

model of a high level. 

Key words: Epos, ethnographical of speaking, sociolinguistic, assembly, room, lecture. 

 

 

  Hyrje 
Me këtë Epos jam mëkuar që fëmijë, por edhe nga 

studimet filologjike, ku një pjesë janë marrë në 

e dli dje  ti e Cu aj i Epë , si: Fu ia e Mujit , 
Ma tesa e рalilit , Gje gj Elez Alia , Ajku a kjá  
O e i  dhe O e i p ej Mujit  Visa et II , të 
cilat kanë edhe etnografinë ligjërimore të kësaj 

treve, rapsodëve të tyre, edhe pse shihet dora e 

mbledhësve jezuitë, për çka kemi përdorur edhe 

kompetencën gjuhësore të folësit. 
Në këtë studim bëjmë me dije se do të shprishim 

disa veçori sociolinguistike të traditës kuvendore në 

ligjërim, veçantë, nga Eposi i kësaj treve, si pjesa më 

elitare e etnografisë së të folurit. Kuvendet në Nikaj - 

Mërtur kanë qenë një traditë e hershme, sepse ishin 

një parlament popullor, ku merreshin vendime të 

rëndësishme komunitare, si pjesë e Pultit mesjetar. 

E drejta kuvendore si etnografi të foluri 
Sipas Kanunit ka qenë e përcaktuar: kuvendet 

ëheshi  tu Kisha e Nikaj et  Ka u i : , 
me tri vendime (Kanuni 2010: 119-121) e më pas më 

1905, 1907, 1908, 1910 dhe 1911 etj. e më vonë. 

Bile, këtë e dëshmon një dokument i shkruar shqip, 

që i përket vitit 1689, në verilindje të Shqipërisë, i 

nënshkruar nga krerët e Gashit, i gjetur në arkivat e 

Romës (Maloku 1969: 2). 

Vetë fjala ku e d  k ijo  jë fa ilje të të ë fjalësh, 
si: kuvendoj, me kuvêndë, bâj kuvend, nxâm kuvend, 

h  ku e d, e lidh ku e d, e sht ue ku e d, e 
i bâ temél kuvêndit, me çel kuvend, kuvêndçar, 

kuvendâmbël, kuvêndvogël etj (Shkurtaj 2004: 89 - 

90). Askush nuk ia priste fjalën tjetrit. Madje 

ekzisto  edhe sot shp ehja e p e ku di  
kie p e djali . Lidhu  e fjalë  ku e d  pë do-

ren edhe shprehje të ndryshme, si: I ka grat fjala; I 

ka g at ku e di; I p et hollë ku e di; Di e d edh 
kuvendin; Ja bâ hullinë kuvendit; Ia di rendin 

kuvendit; Burri fol me rend e me mend; Gjej vêndin e 

bâ kuvendin. 

Pra, shprehjet ishin të përcjella si togje të gatshme 

nga përvoja e të tjerëve ose ishin kompetencë 

gjuhësore e folësit që i shkonin atij kuvendi burrash, 

si etnografi të foluri. Ja disa prej tyre, që unë i kam 

dëgjuar shpesh apo i kam qëmtuar ndër të tjerë, apo 

në literaturën e botuar nga krahina: 

A. Tu
n
gatjeta burra! Mirë se u gjeta burra! Mos, bre, 

os lue i u a, os u ço i t t  k ! 

B. Mirë se vjen burri i burrit apo burri i dheut! Burri 

erdh. Paj luejnë edhe zojt e jo burri per burrin;  

A. á je P. Nika? á je C. Qe i i? á je K. Ndou? á i i 
burrat e katundit? 

B. T pa i  sh dosh a je si jie M. “adiku? 

B e da shtëpisë auto iteti k eso  i ku e dit ishi  i 
zoti i shpīs  dhe e zoja e shpīs , ë ishi  ple a ët 
kryesorë për çdo problem, por secili brenda tagrave 

të vet administrativë. Etnografia e të folurit me ta 

ishte shumë e kujdesshme, mirënjohëse dhe e 

përcaktuar në formulat e saj të komunikimit, edhe 

sipas pozicionit dhe shtresave moshore, si: Â ka je  
i zoti i shpīs. P le i pusho i , se  ka je ký e po u 
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gj  ka i zhu . ái  kul i i shpīs e duhet e u 
ue k  te t  pe  t . Pa t  s ke a t gjall . ái  

o a e shpīs etj.  
Për këtë, zonja e shqiptarëve, Edith Durham, vinte 

ë dukje se ata ka ë jë fo ë të ekulluesh e 
bindjeje, kur besojnë se bindja është e nevojshme 

dhe zakonisht i binden të zotit të shtëpisë 

a solutisht  Du ha  990: 164). 

Auto iteti i d të ë shtëpi ishte e zoja e shpīs . 
Ekzistojnë shprehje të ndrysh e pë  zoja shpie , si: 
Ajo â grue e përté burrit. Asaj i bâ edhe kângji (gjeli) 

oe. ájo g ue di e i llë t a i at e shpīs. Për 

këtë janë dhënë edhe opinione të ndryshme për 

gratë, si: - Ka pase gra i ka da ple i e ka  pajtue 
gjaqe! - Permenden gra kuvendtare e qi u ndihej 

fjala kuvend t burrave. - Grueja e meçme mban 

nji ship rob - Nji g ue e ī  ka ji k li p e pe  shpi 
t o it! - Burri e mban shpī , grueja e ku da īs 
(administron), (Tahiri 2009: 185-187).  

Në kuvende të tilla diskutohej për rregullat themelore 

të bashkëjetesës në katund. Shprehjet më 

karakteristike që përdoreshin në raste të tilla ishin: 

A. Tu
ngatjeta juej e i  se i i u a!  

B. Mi se e dhe u i i katu dit. Bu i e dh. 
A. Jo i gjeta ktu burrat. 

B. P de t lu t goja fila i, ça kie e u th  kt e 
burrave? 

Fjala e burrave në kuvend ishte më e hekurt se çdo 

dispozitë ligjore në kohët moderne. Ishte tërësisht 

produkt mençurie dhe diplomacie të hollë, ndaj ka 

ekzistuar edhe mallkimi: T u p eft  fjala ku e d 
u ash! , por edhe urimet: - T lu t goja i  po thue!  

- T lu t  goja, o Gjelosh ‘a a, se e sa e u a e, i 
madh e i vogël, jena me tý! - Tu p eft  e jaltë!  - Ia 

laq djalit! - T pje óft  djali! .  
Sociolinguistika në Eposin nikajmërturas 

Në Epos etnografia e të folurit është më e zgjedhur.  

Modelet e komunikimit janë të sistemuara, si në një 

kod rregullash të bëra nga juristë me përvojë. Gjuha 

është brenda një standardi të saktë, si: fonetik, 

morfologjik, sintaksor, por edhe leksikor. 
Ne do të spikatim, vetëm disa veçori që lidhen me 

etnografinë e të folurit kuvendor (Gjurmime 9/2009, 

2010: 80). Ajo çka të bie në sy është se kreshnikët janë 

zbatues të përpiktë të normave kanunore, si në rend 

kuvendi a muhabeti me njëri - tjetrin, në etikë 

komunikimi, e cila ruan format standarde të 

shp ehje e ë etje , pë shë detje, ë dalli e es 
të folurit mashkullor dhe femëror, në stilin e tyre 

komunikues etj.  Por logu i kuvendit ishte parlamenti 

ku vendosej për fate të pastajme, vendime të cilave 

gjithkush u rrinte në mënyrë të barabartë, në atë 

odë  u ash ku peshohej fjala e ndahej drejtësia, 

kë kohej: kujto e e do, fol e os ga o  K as i i 
2012: 49-50). 
Në Epos k  pa la e t  i fjalës fu ksiononte më mirë 

se askund, ku më i madhi, kryesori, në shtëpi, në oda 

burrash, në log kuvendi, merrte fjalën dhe të tjerët 

respektonin mendimin e tij. Fjala e tij ishte ligj, si më i 

madhi, në shenjë respekti, si etikë komuni-kimi: Kanë 

isë t i at Muji  p e pëvetin: - Q sh Halili  s e 
martove?! – Faqe - bardhë, more shokë, ju kjoshi/ Se 

i ë halli  po a dik i u a! (Palaj & Kurti 2005: 26).  

Formulat kryesore në nisje të kuvendit, muhabetit, të 

zënies së fjalës, janë pothajse standarde, si rregull dhe 

disiplinë për ta dëgjuar tjetrin: Aty plaku u paska folë: 

Pa digjo i, o k ush  da smorë!/ Pa ndigioni ju 

gjahëtarë!/ Se kuvend burrash djali paska shtrue: Pa 

ndigjo, more ti djalë!/- Ka folë plaku Osman Aga; - Pa 

nigjo, more krajle kapedane! (Visaret 2005: 2, 8, 27, 

39).  

‘e di i të folu it, di i ku dit, shtegu i fjalës  ja ë 
etikë e veçantë e etnografisë së të folurit në ciklin 

nikajmërturas, si: Rend me rend, Mujo, po flasim!/ Ka 

itë t adhe plaku Basho Jo a… (Visaret 2005: 27).  

Mençuria në kuvend, sintagmat etnografike të të 

folurit  e di:t se ku et fjala; e a:t fjalë , athe ë 
e fol; e u at dhet he ë e ë folë i he ë , gjejnë 

përdorim të shpeshtë në Epos, nën shprehjen:  Fjal  e 
a e e paska folë: ) a ji i e z a kjoshi!/ Besa 

esë, e fjala fjalë…!  Visa et : .   
Përcjellja e fjalëve në kuvend, replikat mes aktorëve 

janë një model tjetër etnografik i të folurit, ku dhe 

fraza … jë plak i u të..  del shpesh. Frazat janë 

ndërtuar sipas sintaksës popullore, në ujdi me rendin e 

shqipes. Ka natyrshmëri dhe nuk gjen klishé të hua-

zua a, siç dodh ë stili  li o : At-herë djali Mujit te i 

ka tha ë: Çetash gjogu , Mujë, ti e a dha ë!/ 
Atëherë ká çitë krajli e i ka thânë: - Ti hoshgjeltën, Ali 

aga i ri,/ Atëherë foli Gjeto Basho Muja: - Fjalë të keqe 

dë  edi s po j ë, /  K  itë Muja e u k  th ë: - 
Kângëtarë, kush mos këndo i   ose “hka k  itë k ajli 
e i ki  pë etë apo Atëherë foli Sokole Halili: - U  at 
çetë, K ajl, etë s jo k ë,/ Q sh k  folë ai Os a  ága i 
ri: - P sh ji )ot, k ajl, i t k  dh ë…/ Shka ká thanë 

një plak i urtë:   - E fort po tutem se krajli na njeh;  

Atëherë foli Arnaut Osmani: - Për ket punë hiç me u 

ngushtue  Palaj & Kurti 2005).  

Në të drejtën zakonore herë - herë, gruaja merr pamje 

e pozitë burri, liri që e gjejmë në të drejtën e 

pashkruar në shumë shtëpi, por gjykimet e tyre je-

peshin tërthorazi, bile shumë herë kanë ndarë edhe 

ple ësi, po  duke ua delegua  e çu i ë  u ave 

(Tahiri 2009: 185 - 187). Ja një rast: Mblidheshin burrat 

shpesh për një ndodhi në fshat dhe nuk e zgjidhnin dot 

marrëveshjen me të dëmtuarin. Një të diel, kur gruaja 

mendonte se i shoqi duhej të qëndronte në shtëpi, e 

sheh të bëhet gati për në Kuvend. E habitur dhe e 

nevrikosur, me malin e punëve që kishte, i drejtohet të 

shoqit:  

Gruaja - Ka je ka shko, more ti nieri?  

Burri – Po at pje  si uk e ke a zgīdh edhe.  
Gruaja – Po pse a p ap  uk e ki i zgidh-a?  

Burri – Jo, ē g ue uk p a do  i d tue i.  
Gruaja – Po si âsht puna, more ti nieri?  

Burri – Q i i fil it ki  pa kapshue kojshī  e apa ki  
pa  dēk. Ndoshta ni â kânë i térbue. I dâmtuemi nuk 

i p a do pa et, po k ko e a dik .  
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Gruaja - Uuuu! Po a p  et pu ë ki i dæj  e gjasht  
muej-a? á s ju je  a e t  at e u a e?  
Burri –Po ti si thue me bâ, mori grue?- thotë burri me 

ironi.  

Gruaja – Atij kini me i thanë: O merri paret pér deké si 

t ka dōdh, o aj gjaksi !  
Habitet burri e shkon duke përsëritur me vetveten 

pleqërinë e gruas. Hapet kuvendi dhe, në debat e 

sipër, jep mendimin që i dha gruaja duke habitur 

pleqtë. Një nga burrat pleqnarë të kuvendit i thotë në 

vesh: - Pse æ a læ tash gjāsht uej pe g e s a kie 
tregue zgidhjen? - M ka sue g ueja, ē u , se as û 
s e ka  dīt (Vukaj 2006: 132-133) dhe të dy shkrihen 

së qeshuri.      

Është me interes pozita e gruas, sidomos Ajkuna apo 

nana e motnueme , usja, fjalët e peshë të t e ë 
këshilla, udhëzime, vendimmarrje, ku dalin krah i 

kreshnikëve.  

Në cikël kemi: Mi ë po i flet a a e ot ue e: Po ti 
ç e, o e i , /Gjogu  djalit i s ia dhae?; átëhe ë 
foli nusja prej oxhakut: - Amanet, Gjeto Basho Muji,/ 

Zo kush âsht ai njeri, qi bërtet/ E ká qitë e âma e i kâ 

thânë: - á t ka dekë ik a p o ati ?  (Visaret 2005: 29, 

121, 141). 

Përfundim 
Për nga veshja poetike, sidomos Ma tesa e Halilit  

(Visaret 2005: 27), zgjedhja e fjalëve, leksiku i lashtë 

dhe frazeologjizmat e përdorur, ky Epos, me 

epiqendër artistike Mirash Gjonin e rapsodë të tjerë të 

Currajve të Epërm e deri në anën më skajore të Nikaj - 

Mërturit, me Sokol Martinin e Brisës, që zotëronte mbi 

dhjetë mijë vargje, është krenaria folklorike dhe 

gjuhësore e popullit shqiptar (Haxhihasani 1962). 
Në lëmin fonetik, veshja gjuhësore e ligjërimit të ciklit, 

është e lëmuar, afër standardit letrar, me elemente 

arkaike të një shqipeje të vjetër, në vokalizëm, 

konsonantizëm, si areal gjuhësor, me elemente edhe 

verilindore, edhe veriperëndimore, por edhe me 

evoluime të reja dialektore (Lafe 3/1964: 135-136).  

Hulumtimet sociolinguistike, në kundrime të 

ndryshme, në tërë hapësirën e arealit, në ligjërim dhe 

artin poetik, onomastikë, si pjesë gjenerale e një 

monografie shkencore, do sjellë risi përmes një 

arsyetimi silogjik, si pengu im profesional.  
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Hyrje 
Miti i gjuhës në traditën shqiptare lidhet me disa nga 

kategoritë themelore të teorisë së nacionalizmit dhe 

të ndërtimit të identiteteve në kohën e Rilindjes 

kombëtare, të cilat dukshëm kanë ndikuar në 

ndërtimin e kombit dhe, në të njëjtën kohë kanë 

kushtëzuar dhe kanë ndihmuar ndërtimin e sistemit 

të simboleve dhe të miteve në kohën moderne. 

Kështu, ndërgjegjësimi e vetëdijesimi kombëtar, 

bashkë me ndërtimin e strumbullarit të identitetit ka 

luajtur një rol vendimtar në një moment shumë të 

rëndësishëm për historinë e popullit shqiptar. 

Miti i gjuhës është jë ga sht esat e „ ellos së is-
te sh e , pë aktooj ë Althusse  e )hizhek. Fu -

ksioni i ideologjikritikës nuk është vetëm për të parë 

ose perceptuar gjera, siç janë në të vërtetë, por, në 

fakt për të parë se si realiteti nuk mund të qëdrojë i 

vetëm pa këtë mistifikim. Ky mistifikim riprodhon 

kushte për të manipuluar me ideologjinë sunduese 

(Zhizhek 2013: 94). Ndërkaq nëse ndjekim Benedikt 

Andersonin (Anderson 1997: 9-12) do të kishim 

pikëpamjen se rrëfimi i bashkësisë së imagjinuar e 

përforcon unitetin e bashkësisë ose unitetin e një 

grupi. 

Eric Hobsbawmi, thekson se me këtë temë ballafa-

qohen format e identifikimit popullor në dimensione 

gjithëhapësinore, që kanë lidhje të ngushta politike si 

me shtetin dhe institucionet e tij, ashtu edhe me 

gjuhët e grupeve, që, në momente të caktuara mund 

të quhen lidhje universale dhe të përshtatshme 

(Hobsbawm 1990: 101–130).  

Në këtë studim do ta analizojmë zhvillimin e mendi-

meve të autorëve të Pararilindjes Kombëtare rreth 

çështjes së gjuhës shqipe dhe vlerësimin e saj në 

kontekstin të ndërtimit të identitetit kombëtar. 

(1) Miti i gjuhës si faktori dallues të origjinës të 
përkatësisë teritoriale 
Mitin në këtë perpektivë do ta trajtojmë, sipas 

Barthesit, si mistifikim dhe elementin shenjues 

(signifiant) do ta kuptojmë si formë, ndërsa 

shenjuesit (signifié) si koncept, dmth. definicion i cili 

mund ta shpjegojë këtë imazh. 

Pranimin vullnetar të mitit, sidoqoftë mund ta 

përcaktojë e gjithë literaturë jonë tradicionale: kjo 

letërsi – e paraqitur në mënyrën normative – është 

një sistem i shenjuar mitik: ka një kuptim – kuptimi i 

ligjërimit; ka një signifiant, i cili si një formë apo 

mënyrë e shkrimit është ligjërimi vetë; ka një signifié, 

i cili krijon konceptin e letërsisë dhe ka një kuptim, i 

cili e krijon ligjërimin letrar (Barthes 2000: 267). 

Rrëfimet mitike flasin për dallimet e origjinës, si dhe 

ë ç ë ë g upet ka ë dikuar dhe kanë luftuar 

me njëri-tjetrin në të shkuarën dhe në vijimësi. Ato 

mund të funksionojnë si zëvendësuese apo 

nënshtresa të dallimeve të vërteta. Mitet u mundë-

soj ë a ëta ë e të g upe e t i asgjësojnë dhe 

injorojnë ngjashmëritë e dukshme duke i ulur 

proporcionet e dallimeve midis unit dhe tjetrit 

(Kolstø 2005: 3-4). 

Këtu duhet të përmenden disa burrime të hershme, 

të cilat, në traditën shqiptare e kanë ndërtuar str-

ukturën dalluese mes Unit dhe Tjetrit dhe kanë ndi-

kuar në proçesin e krijimit të identitetit shqiptar me 

themelin gjuhësor.  

Një nga materialet e para që i referohen gjuhës 

sh ipe është „Legje da e kohës së Ca  “a oilit i 
p ëja dhje  e ko e e  e filli it të shekullit XI, e 
regjistruar në punimin e Radoslav Grujiqit në revistën 

jugosllave (Glasnik Skopskog Naucnog Drustva, 

Skopje, 13 (1934), p. 198- 200) në vitin 1934 në të 

cilën lexojmë: Thuhet se ka gjuhë të ndryshme në 

botë. Midis tyre ka pesë gjuhë ortodokse: bullgare, 

greke, siriane, iberiane (gjeorgjiane) dhe ruse. Tri 

prej këtyre gjuhëve e përdorin alfabetin ortodoks: 

greqishtja, bullgarishtja dhe iberishtja. Janë 

dymbedhjetë gjuhë të etnikumeve gjysmë besimtare: 

gote, franke, ungare, indiane, jakobine, armene, 

saksone, lehe (polake), arbanase (shqiptare), kroate, 

hize, gjermane. 

Gjuha shqipe paraqitet këtu midis gjuhëve të tjera 

dhe me këtë vertetohet një traditë e fortë kulturore 

dhe e implementuar në botën mesjetare. Në këtë 

formë – miti i gjuhës – është përdorur shumë herë, jo 

vetëm në traditën shqiptare, por edhe në kultura të 

ndryshme, si bazë e mitit të origjinës, i cili, në këtë 

rast është shumë i lidhur ngushtë me strukturën 

gjuhësor, duke e trajtuar si artefakt kulturor. 

Hasim edhe tregime të tjera, më vonshme, të cilët, 

zakonisht janë gjetur te udhëpërshkrues të huaj. Te 

këta gjuha shqipe paraqitet si signifiant d.m.th. një 

formë e esencës dhe origjinës së traditës. Në këtë 

rast: shqiptare, duke shënuar hapësirën simbolike 

dhe fizike (teritoriale). Në dokumentin latinisht nga 

Raguza të vitit 1285 gjejmë fragmentin në vijim: 

„Dëgjo a jë zë ë al, ë thërriste në gjuhën 

sh ipe  Doku e t lati isht ga ‘aguza, .  
Më tej te udhëpërshkruesi francez i vitit 1308 haset 

informata shumë e rëndësishme mbi studimet etno-

gjuhësore dhe etnologjike: „“h ipta ët e la të-
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përmendur kanë një gjuhë të ndryshme nga ajo e 

latinëve, grekëve e sllavëve, prandaj aspak nuk me-

e  esh e popujt e tje ë  Një udhëta  f ancez 

anonim, 1308). Mendimi i këtij udhëtar anonim 

francez ishte konfirmuar 30 vjet më vonë nga prifti 

francez Gulielmus Adae (1332), i cili mbretit francez i 

ka apo tua  e këto fjalë: „“ado ë sh iptarët kanë 

një gjuhë krejt të ndryshme nga latinët, përsëri kanë 

në përdorim dhe në të gjitha librat e tyre shkronjat 

lati e  De eg o Rassie, quomodo faciliter sit 

capiendum, f. 485).  

Argumente të këtilla kishin nxitur Frang Bardhi në 

vitin 1635, gjithashtu të ë izojë: „vetë gjuha e 
popullit epirot ose gjuha shqipe ndryshon kryekëput 

në mënyrën e të folurit nga ajo greke dhe ajo ilirike 

ose sllave, megjithëse vendi ynë është në kufi 

dë jet kët e d  popuj e 1
. 

Këtu flitet drejtëpërdrejt mbi prejardhjen e veçantë 

të popullit shqiptar, mbi të cilën është ngritur 

origjina e tij, në periudhat e mëvonshme ishte 

rikonstruktuar miti i origjinës dhe i prejardhjes së 

lashtë të gjuhës së tyre, që ka përbërë strumbullarin 

e ideologjisë nacionaliste, herën e parë në kohën e 

Rilindjes Kombëtare, më pastaj, me vallën e dytë të 

nacionalizmit shqiptar në kohën e diktaturës. Po 

edhe kështu thekson Kolstø, miti i gjuhës shqipe 

fillimisht ka të bëjë me mitin e origjinës, si element 

dallues, midis unit dhe tjetrit. Megjithatë rrënjët e 

këtij miti janë trasuar që në kohën e Humanizmit 

Evropian dhe ka luajtur rol kryesor në konstruimin e 

identitetit shqiptar. 

(2) Gjuha si faktor të ndërtimit të identitetit  
(Gjuha – komunikimi në grup = signifiant (shenjimi), 

ndërtimi i kombit) 

Po të flitet në një mënyrë jospecifike, lidhur me ra-

portet midis gjuhës dhe kombit (shtetit) shpesh nde-

shen dy qëndrime të kundërta: qëndrimi sipas të cilit 

„ko i ekzisto  sepse ka jë gjuhë , p a identiteti i 

kombit e derivohet nga gjuha, në të kundërtën e 

ë d i it tjetë , sipas të ilit „ko i ekzisto , p a 
duhet t i k ijoj ë jë gjuhë , ë do ethë ë se 
identiteti kombëtar paraekziston, ndërsa gjuha vjen 

si element që e shoqëron atë (Ismajli 2005: 251).  

Elementi politik dhe ideologjik është shumë i duk-

shëm në proçesin e konstruimit të gjuhës. Ai mund të 

zh illohet ga „ko igji i  dhe sta dardizimi i 

gjuhëve letrare e kulturore, përmes formimit të 

gjuhëve të tilla prej tërësisë së mbivendosjes së 

formave dialektore, deri në ringjalljen e gjuhëve të 

vdekura ose pothuajse të shuara, që arrin në 

zbulimin e të rejave (Hobsbawm 1990: 111). Sipas 

                                                           
1
 Frang Bardhi 1635 fol. VIv: „Proprium Epiroticæ 

gentis idioma, feù Albanefia lingua à Græca, & 

Illyrica, seù Slauonica loquendi ratione planè diuerfa 

eft, licèt inter utriusq; gentis confinia veluti media 

conftituta confpicitur (në përkthimin shqip e kemi 

mbështetur te Kolë Ashta, Leksiku historik i gjuhës 

shqipe, bl. III, Shkodër 2000, 65). 

mitit nacionalist gjuha është baza e vetëdijes së 

ko it, pë de isa ë aspekti  tjetë  u d t i 
referohemi çështjes së artefaktit kulturor (Haugen 

1966, 1968: 267 – 84).  

Mbështetur në konstatimin e Wittgensteinit (Wittge-

nstein 1972: 16) se gjuha është një trashëgimi, edhe 

ne, në analizën tonë gjuhën do ta trajtojmë si 

artefakt kulturor dhe jo vetëm si formë të shprehjes 

apo si mjet komunikimi. Gjuha si vlerë kryesore është 

një njësi simbolike brenda sistemit të simboleve. 

Gjuha nuk është kuptuar si lëndë e hulumtimit 

gjuhësor, por në aspektin funksional të përafrimit 

k ahasoj ë  e ko epti  e „atdheut , i ili, k  i 
fundit në vetvete përmbledh një dimension simbolik 

të ekzistimit të një teritori të veçantë.  

Fjala shqip, që lidhet me zhvillimet të etnonimit 

shqiptar, me vlerë ndajfoljore, ndeshet pastaj katër 

herë në veprat e Budit (1618 dhe 1622), tek i cili, 

ashtu si te Buzuku, nuk ndeshet fare ndajfolja 

arbënisht. Kurse Bardhi në Fjalorin latinisht-shqip të 

vitit 1635 përdor vetëm ndajfoljen arbënisht. 

Ndajfoljen shqip e gjejmë të përdorur (dy herë) edhe 

në veprën e Bogdanit të vitit 1685. Por te Budi, 

Bardhi e Bogdani gjejmë të përdorur rregullisht 

(dheu) i Arbën-it dhe (gjuha) e arbëneshe. 

Nga këto më herët dokumentohet fjala e parme 

shqip, të cilën e ndeshim një herë të vetme qysh në 

Mesha i  e Gjo  Buzukut , fa e XXVa² : 
„M asa daj thuo, p ift, Pate  oste , qi vjen me 

thashunë shqip: Ati ynë qi je mbë qiellt, u festoftë 
e ë itë tat , e cila është vendosur në pjesën ku 

përshkruhet riti i pagëzimit (Çabej 1988: 77 kolona 

b).  
Figura e Buzukut dhe roli i tij në ndërtimin e mitit të 

gjuhës ka edhe domethënie tjetër. Ai, si kronisti, të 

thuash dëshmitari i kohës së tij ka vërejtur një 

çështje të rëndësishme për lashtësinë e gjuhës 

shqipe dhe traditën e saj duke shkruar: 

U Donih Gjoni, biri hi Bdek Buzukut, tue u kujtuom 

shumë herë se gluha jonëh nukë kish gjaa të 

endigluom ensëh shkruomit shenjtë, ensëh dashunit, 

sëh botësë sanëh, desha me u fëdigunëh për saa 

mujtah meh ditunëh, meh zdritunë pak mendetë e 

at eh i t eh e diglonjinëh, për  seh ata tëh 

mundëh mernëh saa hi naltë e hi mujtunë e hi 

përmishëriershim anshtë Zotynë atyneh qi tah duonë 

em gjithëh zemërë. 

Në këtë rast nga fjalët e Buzukut nënkuptojmë se 

kishte libra të shkruara, por këto nuk ishin të kësaj 

natyre dhe të këtij niveli si ky i Buzukut. Veçse Me-

shari i Buzukut mbetet në analiza shkencore, sipas të 

dhënave të disponueshme, libri më i vjetër i botuar 

në gjuhën shqipe. Konstatimi i Buzukut, ku flitet për 

botime të tjera ka rëndësi më shumë mitike 

(mitologjizuese), se sa historike dhe përforcon jo 

vetëm mitizimin e gjuhës shqipe, por edhe rrëfimet 

origjinës së popullit ose ta quajmë në gjuhën 

nacionaliste të kombit shqiptar.  
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Gjuha është një mjet komunikimi për anëtarët e një 

grupi të caktuar. Gjithsesi bashkë me atdheun, i cili 

është përcaktuar si një territor specifik, ku në të dyja 

aspektet gjuha zhvillohet në nivelin e saj të 

përdorimit utilitar dhe të funksionimit të simboleve, 

të cilat kanë rëndësi Mołas : . Pa ja 
gjuhësore është interpretim i realitetit, përfshirë 

këtu edhe gjuhën me variantet e saj të ndryshme, të 

cilat mund të përcaktohen si përmbledhje e 

gj ki e e pë  otë . “ipas Toka skit: „çdo gjuhë 
mund ta konceptualizojë realitetin e njeriut në më-

nyra të ndryshme, për shkak të nxitjes, lehtësimit 

dhe sugjerimit të interpretimit tipik të botës për një 

kultu ë të pë aktua  Ka ka : -10).  

Fjalori latinisht-shqip (1635) i Frang Bardhit përveç 

parathënies, në të cilën shtjellon qëllimin e botimit – 

për ruajtjen e gjuhës shqipe nga asimilimi dhe për 

ësi i  e sh ipes ga kle ikët e huaj: „Tue pasu ë 
ditë e përditë, të dashunitë e mij, mbassi hina ndë 

Kolexhë, kujtuem me qish copë librë keshë me 

ndihmuem mbënjaanë gjuhënë tanë, qi po bdaretë e 

po asta dhohetë saa aa pa ë të e , let a e dhe 
vjershave përshëndetëse, të cilat vijnë menjëherë 

pas parathënies, fjalori dygjuhësor me radhitje 

fjalësh sipas latinishtes ka rëndësi të madhe edhe për 

pjesën e dytë, shtojcën, në të cilën jepen shënimet e 

para gramatikore të shqipes dhe regjistrimet e para 

të letërsisë gojore shqiptare (Neziri 1997: 137). 

Bogdanit iu desh të bëjë një përpjekje të re, për ta 

bërë shqipen një gjuhë më të zhvilluar kulture. Ai, me 

ndërgjegje përpiqet që gjuha e tij të tingëllojë bukur 

si gjuha e pu ua  italishte: „dëshi o a irëfilli qish 

po flasëmë italianisht, bukurë të kumbon e të 

kallëzo  a ë isht  “hute i i : . 
Me frujtit të shpirtit vet ende të popullit, të mos lane 

dijenë e gjuhën’e dheut me u dvarunë. 

Ky zot fort i urtë më dha fort zemërë me votë paret 

ndë këtë vepërë, ende tue më ndihmuem pa kuer 

fort ndë shumë fjalë t’arbënesha, të siatë i kish udob 

e për duer, tue pasunë bamë-ende aj nji gramatikë 
fort të godiçime latin e shqip (Pjetër Bogdani, Të 

primitë përpara letërarit, Parathania e Çetës së 

profetëve, 1685). 

Kështu Auerbachu (Auerbach 1968, v. II, 67-68), në 

mënyrë të shkëlqyer e përshkruan ndikimin e 

Humanizmit mbi ndërtimin e identitetit në momentin 

kur nis zanafilla e humanizmit në vetëdijen 

shoqërore. Në këtë kohë është përhapur edhe ideja e 

mitologjisë dhe e historisë antike, bashkë me 

predikimet biblike, të cilat ishin kufizuar gjatë asaj 

kohe jo vetëm nga shkaku i kohës së shkuar, por 

edhe nga shkaku i kushteve të ndryshme jetësore. 

Humanizmi traditën antike e ka parë si korrigjim të 

historisë në perspektivën kohore. Zhvillimi i 

ashtuquajtur histori krahasimtare ka bërë që më 

o ë k iji i i ko eptit të „ ode iz it  të je ë ë 
kundërshtim me traditë  e „a tikitetit . 
(3) Sakralizimi i gjuhës shqipe = i atdheut  

Epoka e Humanizmit dhe Barokut ka sjellë interesi-

min mbi gjuhët kombëtare dhe shkrimet e para në 

gjuhë të ndryshme, të cilat kanë theksuar kërkimin e 

identiteteve dhe ndërtimin e traditave të ndryshme. 

Megjithatë ndikimi i traditave universale: Latinitas 

dhe Ortodoxa akoma ka qenë shumë i fortë. Me 

saktësi këtu u d t i kë koj ë u i et e itit të 
gjuhës. Këto dy periudha kanë rëndësi të madhe në 

ndërtimin e traditave kombëtare, aty ku gjuha, 

sidomos në shembullin shqiptar ka luajtur një rol 

parësor. Kjo është koha e Humanizmit me shkrimet e 

para në gjuhën shqipe dhe kërkimet mbi vendin e 

gjuhës kombëtare në traditën universale. Pastaj koha 

e Rilindjes Kombëtare, e cila ka pasur mendime të 

vetëdijshme mbi çështjen e identitetit me anë të 

gjuhën si dalluese kryesore në ndëtimin e tij. 

Në lavdin drejtuar Zotit (kënga e 16 – të) për ta falur, 

në Pjetër Budi ka bërë mëkate pse ka shkruar shqip, i 

lutet t`i japë fuqi, ta ndihmojë, ta miratojë e ta 

përkrahë idenë e tij për ta thënë veprën e Kreatorit 

në gjuhën kombëtare: 

Shqip të mundem me rrëfyem 

Ndonjë kankë të re, 

Qi mbë qiellt t`ish pëlqyem 

Përpara ty ke je.  

(Budi, Poezi, Prishtinë, 2006: 245).  

Në këtë këngë dhe në tri këngët në vijim tregohet se 

ngjarjet e rrëfyera janë strukturuar si përjetim i 

brendshëm. Budi ngjarjet e rrëfyera të së kaluarës së 

largët i sjell në bashkëkohësi dhe në Atdhe. Në rrë-

fimin e kësaj kënge, në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

inkuadrohet vetë Budi, i cili duke u ankuar për fatin e 

vet e të bashkatdhetarëve shpalos ndjenjën e 

dashurisë së tij kombëtare. Tema e krijimit të njeriut, 

e inferiorit të tij ndaj Zotit e nisur në këngën e parë e 

të dytë, fiton funksionalitet praktik me vendosjen, në 

këtë këngë, të narratorit përballë krijuesit. Vendosja 

paralele e dy qenieve dhe sjellja pranë e pranë, por 

në proporcion të kundërt: njëri në shkallën e krijuesit 

e tjetri në shkallën e të krijuarit, bëhet për ta 

ndërlidhur narracionin e veprës nga fillimi deri në 

fund dhe për ta funksionalizuar ndërlidhjen e 

njëanshme të këtyre dy qenieve. Duke u zhvendosur 

veprimin nga historia biblike në realitetin shqiptar, 

Budi i kthehet modelit të veprave të ngjashme të 

kohës, të Barokut religjioz, në të cilat konkretizimi 

historik bëhet me aktualizmin bashkëkohor, sidomos 

bashkëkombëtar (Neziri 1995: 69-70). 

Vjershërimi mbyllet me lutjen drejtuar Zotit (kënga e 

19 – të) ta ndjejë për mëkatet e bëra e ta bekojë për 

veprën që ka bërë për Arbërinë. 

Me këto vargje lokalizohet përkatësia kombëtare dhe 

vendosja hapësinore e rrëfimit. Ato janë ndërfutur 

për ta shprehur shqetësimin për bashkëkombasit se 

të dhënë pas jetës fizike, harrojnë jetën qiellore dhe 

nuk bejnë kurrfarë përpjekjesh për ta fituar atë. 

Ky shqetësim i Budit është një argument historik i 

depërtimit, në mënyra të ndryshme, të kulturës së 

re: islame. Kështu, rrëfimtari i veprës së tij, nga një 



99 

poet i shqetësuar dhe i angazhuar i Përtëritjes për 

fatin e Krishterimit papnor, që është dukuri dhe 

kërkesë e përgjithshme e kohës, kthehet në një 

rrëfimtar, poet i krishterë shqiptar, i shqetësuar dhe i 

angazhuar për fatin e kombit (Neziri 1995: 72). 

Nga ana tjetër për herë të parë në traditën Pararili-

ndjes Kombëtare, brenda kulturës shqiptare hasim 

traditën tjetër. Kjo është trashëgimia myslimane, prej 

të cilës kaq shumë u frikësua Budi. Me shkrime të tij 

në alfabetin arab, me dashurinë mbi gjuhën dhe 

vendin Ibrahim Nezimi e nis këtë traditë të re. Ai ka 

krijuar një mit të vetin, duke shtuar se ishte i pari që 

shkruante shqip. Përpara tij, thotë ai, shqipja paska 

e ë jë gjuhë e lë ë pasdo e, e ë ë „ha ap , e 
dëmtuar. Vetë Nezimi shprehet: 

Divan kush pat folurë shqip? 

Ajan e bëri Nezimi, (e nxorri në shesh)! 

Bejan kush pat folurë shqip? (poezi), 

Insan e bëri Nezimi! (për të qenë) 

Sakralizimi i gjuhës i cili nga perspektiva e tashme 

mund të konsiderohet si paralajmërim i kohës vijuese 

(Rilindja Kombëtare) u krijua në poezinë e Jul 

Varibobës te vepra Gjella e Shën Mërisë Virgjër 

(1762). Këtu nga veprimtaria fetare letërsia shqipe 

del në një epokë të re, e cila i ishte dedikuar mendi-

meve politike dhe kombëtare. Variboba jo vetëm 

këndoi dhe u frymëzua në gjuhën shqipe, por duke 

shkruar në këtë gjuhë nxitohet të theksojë se është 

shumë e ngritur: „Esht gjuha arbërisht aqë 

fruskulorea (pastër), aqë çiota, aqë e përbëtaljëmea 

saa me të duket se jo jatër fjalë mund thuhen, mose 

allki e, ë , të sha a o e a e te pë  tu p  Jul 
Variboba, Oj e ndeermja rexhin, 1762). Ai, gjithashtu 

personifikoi figurën e Shën Mërsië me nënën 

arbëreshe. Me këtë akt artistik mund të arrijmë në 

përfundim se me këtë poezi autori iu afrua konceptit 

kombëtar, duke e harruar epokën e mëparshme. 

Këtu kemi të bëjmë me dy koncepte: sakralizimin e 

gjuhës shqipe si gjuhë e dedikuar Zotit, si gjuhë e 

shënjtë që u kanonizua në përdorimin fetar dhe në 

personifikimin e Atdheut me figurën e Shën Mërisë.  

Përfundim 
Do të përfundojmë me fjalët e Andersonit se gjuhët e 

shkruara kanë ndihmuar në ngritjen e ndërgjegjes 

dhe krijimin e vetëdijes kombëtare në tre nivele:  

(a) Së pari e kanë formuar fushën e komunikimit 

midis latinishtes dhe gjuhëve të folura amtare. 

Folësit të cilët nuk kishin mundësi komunikimi në 

gjuhën e tyre kombëtare mund ta gjenin kuptimin 

përmes shtypit dhe letrës. Kjo i ka bindur se ka 

miliona përdorues të së njëjtës gjuhë dhe se të gjithë 

i përkasin një hapësire gjuhësore. Këta folës kanë 

krijuar bërthamën e bashkësisë kombëtare, si një 

bërthamë e imagjinuar dhe një padukshmëri e 

dukshme.  

(b) Së dyti shtypi e ka thelluar njohjen e gjuhëve 

dhe ka zhvilluar vizionin e lashtësisë që ka qenë me 

shumë rëndësi për idenë subjektive kombëtare.  

(c) Së treti ka krijuar një gjuhë të pushtetit, e 

cila është dalluar prej gjuhëve të vjetra të adminis-

tratës (Anderson 1997: 54-55). 

Bibliografia 
ANDERSON, Benedict (1997), Wspól ot  o ażo e. ‘oz aża ia o ź dła h i ozp zest ze ia iu się 
nacjonalizmu, Kraków. 

AUERBACH, Erich (1968), Mimesis, vëll. II, Warszawa. 

BOGDANI, Pjetër (1990), Të primitë përpara letërarit, Parathania e Çetës së profetëve, 1685: }eta e profetëve 

1, Rilindja, Prishtinë.  
BORDIEU, Pierre (1975), Language and Symbolic Power, Harvard University Press. 

ÇABEJ, Eqrem (1988), Meshari i Gjon Buzukut 2, Rilindja, Prishtinë. 

ÇABEJ, Eqrem (1976), Studime Gjuhësore, vëll. III, Prishtinë. 

DEMIRAJ, Shaban (1988), Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë. 

HAUGEN, Einar (1966), Language Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwegian, Harvard 

University Press. 

HERDER, Johann Gottfried (2013), Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Berlin.  

HOBSBAWM, Eric (1990), Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge 

University Press. 

ISMAJLI, Rexhep (2005), Gjuhë standarde dhe histori identitetesh, Tiranë. 

KAWKA, Maciej , Jęz ko  o az Ma edoń z ka  aj o szej: „рisto ii a odu a edońskiego : 
Tożsa ość a odo a  społe zeńst ie ultietnicznym Macedonii, Kraków. 

KOLSTØ, Pål (2005), Assessing the role of historical myths in modern society: Myths and Boundaries in South-

Eastern Europe, ed. Pål Kolstø, London. 

MALINOWSKI, Bronislaw (1996), Myth in Primitive Psychology, ribotuar: Robert A. Segal, Theories of Myths, 

New York, vëllim 2. 

MITKO,Thimi (1981), Vepra, përgatitur nga Qemal Haxhihasani, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i 

Kulturës Popullore, Tiranë. 

MOLAS, Jerzy (2007), Language and territory as core values in serbian, croatian and bosnian tradition: Sprawy 

Na odo oś io e. Te to ializ  i Tożsa ość. Bałka  sło iańskie i iesło iańskie, Seria nowa, r. 2007, z. 31, 

ed. Jola ta “uje ka, Poz ań – Warszawa. 

NEZIRI, Zeqirja (1997), Historia e letërsisë shqiptare I, Shkup. 



100 

NEZIRI, Zeqirja (1995), Poezia e Budit 1, Ekoritmi, Shkup. 

PUNTSCHER, Riekmann, Sonja (1997), The Myth of European Unity: Myths and Nationhood, ed. Geoffrey 

Hosking, George Schöpflin, London. 

SINANI, Shaban (2011), Mitologji në eposin e kreshnikëve, Tiranë. 

SMITH, Anthony D. (2007), Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa. 

SCHWANDER-SIEVERS, Stephanie, FISCHER, Bernard J. (ed.) (2002), Albanian identities. Myth and history, ed., 

Indiana University Press. 



101 

NDIKIMI I MUZIKËS BLUZ NË PROZËN E ELIS UOKERIT 
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Përmbledhje 
Kritikë të shumtë kanë theksuar rëndësinë e lidhjes midis letërsisë dhe muzikës afro-amerikane. Shkrimtarët 

afro-amerikanë, të vetëdijshëm për rëndësinë e trashëgimisë kulturore që mbart muzika bluz, shpesh 

përfshinin në veprat e tyre elemente të bluzit. Një shkrimtare e tillë është Elis Uokeri. Qëllimi i punimit është të 

analizojë lidhjen midis bluzit dhe prozës së Uokerit dhe të nxjerrë në pah se si Uokeri përdor karakteristikat, 

gjuhën, strukturën dhe pikëvështrimin e bluzit për të artikuluar kompleksitetin e përvojave të grave zezake në 

Amerikë. Analiza është mbështetur në studime kritike-letrare të mëparshme të veprës së Uokerit si dhe në 

studime kritike të muzikës afro-amerikane. Përdoret qasja përshkruese dhe krahasuese. Improvizimi, përsëritja 

dhe ndryshimi ishin karakteristika të bluzit që gjetën shprehje edhe në prozën e Uokerit. Uokeri na paraqet 

vitalitetin, kreativitetin dhe spiritualitetin e grave afro-amerikane dhe analizon faktorët që kanë qenë 

vendimtarë për mbijetesën e tyre në një shoqëri patriarkale dhe raciste. 

Fjalët çelës: bluzi, letërsia afro-amerikane, përvoja femërore, improvizimi. 

 
Summary 
African American writers have often drawn on the heritage of blues, transforming music into the written word. 

In the literary world, the blues has long been a topic of interest because it is considered an important influence 

on the writers of the Harlem Renaissance. Both blues and literature challenge the audience to consider 

everyday life as an improvisational challenge. The aim of this paper is to analyze the link between blues and 

Ali e Walke s fi tio . Walke  uses the ha acteristics, language and structure of blues to point out the 

complexity of African-A e i a  o e s e pe ie es. ‘esea h fo  this pape  is ased o  lite a  iti is  o  
Walke s fi tio . Theo eti al studies of lues ha e also ee  used as sou es fo  a alysis throughout the paper. 

Walker exposes the vitality, creativity and spirituality of African-American women and highlights those factors 

which have helped them survive in a patriarchal and racist society. 

Key words: blues, African-American literature, wo e s e pe ie es, i p o isatio . 
 

 

Hyrje  
Shkrimtaret afro-amerikane femra, të vetëdijshme 

për rëndësinë e trashëgimisë kulturore që mbart 

muzika bluz, shpesh përfshinin në veprat e tyre 

tekstet dhe ritmet e bluzit. Për më tepër, portrete 

të këngëtareve bluz hasen në shumë prej veprave 

të shkrimtareve afro-amerikane si: Toni Keid 

Bambara, Geil Xhons, Shërli En Uilliams, Zora Nil 

Hërstën, Toni Morison dhe Elis Uoker. Duke cituar 

studiuesen Dafne Djuval Herison, Anxhela Deivis 

(13) na jep një listë me temat më të zakonshme në 

tekstet e këngëtareve bluz si: braktisja, tradhëtia, 

largimi, padrejtësitë, homoseksualiteti, varfëria, 

keqtrajtimi, zhgënjimi, e mbinatyrshmja, hakmarrja. 

Pavarësisht se tema e dhunës së burrave ndaj grave 

të tyre është e përsëritur, testet bluz flasin për gra 

të ilat uk hezitoj ë ë t i pë gjigje  dhu ës e të 
njëjtën egërsi. 

Siç thekson Hjuston A. Beikër (Baker 1987: 3), bluzi 

duhet të pë eptohet si jë jet dhe k  jet është 
një pikë inputi dhe outputi pafund, rrjet impulsesh 

që ndërpriten, që kryqëzohen deri në atë pikë sa të 

përbëjnë tekstin e shumëfishtë në të cilin është 

shkruar ligjërimi afro-amerikan. Pra tekstet e 

shkruara dhe ato gojore, letërsia dhe këngët 

ndërpresin njëri-tjetrin dhe ndikojnë tek njëri-tjetri. 

Këngët bluz kanë një element folklorik që 

ndërthuret me tregimet gojore dhe letrat dhe 

pavarësisht nga forma, secila prej tyre paraqet 

përvojat e përbashkëta të grave afro-amerikane. E 

shkuara dhe e tashmja shkrihen për të formuar një 

përvojë të përbashkët. Këngët e tekstet këndohen e 

shkruhen, dëgjohen dhe lexohen nga një komunitet 

grash që me zërat e tyre kontribuojnë për formimin 

e përvojës jetësore të grave afro-amerikane. 

Mund të themi se këngët bluz të këngëtareve femra 

sfidonin bindjet ekzistuese të kohës për një 

inferioritet gjinor të femrave. Duke shprehur 

pikëpamjet e tyre të ndryshme në lidhje me 

politikat seksuale, këngëtaret e bluzit ripërcaktuan 

dhe riafirmuan identitetin e gruas afro –amerikane. 

Siç shprehet Anxhela Deivis (Davis 1999: 41), 

tekstet luz k ijua  i azhe të grave të forta e të 

pavarura të cilat nuk kishin frikë të mbronin të 

mailto:entelabilali@yahoo.com
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d ejtë  e t e pë  t u t ajtua  si ë ie je ëzo e të 
pa a u a . G adualisht përvojat e grave afro-

amerikane të pasqyruara në këngët bluz gjetën 

shprehje edhe në forma të tjera të artit siç është 

letërsia.  

 

Shug Eivëri si mishëruese e shpirtit bluz 
Temat e sipërpërmendura të pranishme në tekstet 

e Besi Smithit përshkojnë edhe romanet e Uokerit. 

Shumë shkrimtare afro-amerikane i mveshën 

personazheve të tyre femra tiparet dhe përvojat e 

këngëtareve bluz. Një ndikim të tillë e gjejmë edhe 

në krijimtarinë e Elis Uokerit e cila kur flet për 

muzikën afro-amerikane shprehet se: "Muzika 

është a ti të ili  e ka  ë shu ë zili …a tistët janë 

njësh me nënvetëdijen e tyre historike dhe 

kulturore. Unë po përpiqem të mbërrij tek ai vend 

ku është tashmë muzika e zezakëve; të mbërrij tek 

ajo ndjenjë e pavetëdijshme e të qenit njësh me 

bashkësinë; tek ajo natyrshmëri; tek ajo hijeshi 

(edhe kur është e përvuajtur)" (Walker 1983: 259). 

Maria Xhonson (Johnson, 1996) pohon se romani i 

)o a Nil рë stë it  “ të e t e po shih i  )oti  
(Their Eyes Were Watching God, 1937) dhe muzika 

bluz e këngëtareve si Besi Smith dhe Billi Hollidei 

kanë pasur një ndikim të madh në veprën e Elis 

Uokerit. Zora Nil Hërstën, Besi Smith dhe Billi 

Hollidei formojnë një treshe të shenjtë. Ato ndoqën 

rrugën e tyre, besonin në zotat e tyre, ndoqën 

ëndrrat e tyre dhe nuk pranuan të veçohen nga 

je ëzit e zako shë  Walker 1983: 91).  

Xhonson vë në dukje dinamikat që kanë të 

përbashkëta vepra e Uokerit dhe tekstet e bluzit 

duke u përqend ua  k esisht tek o a i Ngj a e 
purpu t" The Colo  Pu ple, ,  ku Uoke i flet  
me muzikantët e bluzit dhe me shkrimtarët e tjerë 

sipas stilit që përdor Zora Nil Hërstëni në romanin e 

saj “ të e t e po shih i  )oti . “ipas Henri Luis 

Geitsit (Gates 1988: xxii- iii, ii , Uoke i e 
përsërit duke e ndryshuar" materialin tradicional, 

duke e përpunuar dhe personalizuar atë, duke i 

dhë ë jë pë gjigje të e jë pë shk i i t adi io al 
të jë situate t adi io ale . 
 Ajo [Shugu] e transformon jetën e Silit, 

protagonistes së romanit, përmes një shndërrimi si 

ai i tipit të përfaqësuar nga Besi Smithi në këngën 

Duke predikuar bluzi . “hugu, ashtu si Besi 
Smithi, krijon një lidhje të ngushtë me dëgjuesit e 

saj dhe i jep zë shpi tit të luzit  ë ë ë ë t i 
sjellë lehtësim të përvuajturve që kanë më pak 

aftësi shprehëse. Por më e rëndësishmja është se 

ajo e nxit Silin dhe gratë e tjera të abuzuara në 

roman që të shprehin vetveten dhe të mbrojnë të 

drejtat e tyre. 

Maria Xhonson diskuton gjithashtu mbi rëndësinë e 

Shugut në roman si personifikim i bluzit femëror 

duke theksuar se ajo nxit ndërgjegjësimin seksual të 

Silit. Xhonson i sheh Shugun dhe Besi Smithin si 

katalizatorë që ndërmjetësojnë kufijtë e laikes dhe 

feta es. Ajo shp ehet se G uaja luz, kë ga e të 
cilës i ka rrënjët në vlerat dhe bindjet e bashkësisë, i 

jep forcë atyre që e duan dhe sjell ndryshim tek ata 

që e rrethojnë (Johnson 1996: 222). Ndërsa Çeril 

Uoll e sheh personazhin e Shugut si të ndikuar nga 

ashkësia e g a e luz të ite e . Uoll Wall, 
:  shp ehet se: “hugu it sh dërrimin e 

Silit dhe të Albertit sepse ajo është faktor moral i 

romanit, edhe pse, nëse gjykohet sipas standardeve 

tradicionale, Shugu është tërësisht imorale (siç ishin 

Besi “ ith, Ida Koks, Ma ‘aj i dhe të tje a . Në 
studimin e tyre për gratë bluz Anxhela Deivis dhe 

Heizel Karbi e përmendin Shugun si një arketip 

letrar të këtyre këngëtareve. Ma Rajni dhe Besi 

Smith, ashtu si Shugu, e shprehnin seksualitetin e 

tyre në mënyrë të dukshme përmes stilit të tyre 

personal dhe përmes këngëve që pasqyronin 

përvojat e grave zezake në Jug. 

Uokeri fillon të analizojë ndikimin që ka këngëtarja 

bluz dhe muzika që ajo bën tek artistë si vetë 

Uokeri, tek të tjerët në shoqëri dhe tek komuniteti 

në tërësi. Një analizë e tillë vazhdon tek romani 

Ngj a e pu pu t  ku Uoke i e sh to  ë ë 
detaje rolin e këngëtares bluz si katalizator 

ndryshimi në shoqëri. Këngëtarja e bluzit kënga e të 

cilës pasqyron vlerat dhe idetë e bashkësisë i 

ndryshon ato që ka përreth. Përpjekjet e saj të 

jashtme dhe konfliktet e saj të brendshme 

pasqyrojnë vlerat që bashkësia i ka bërë të vetat. 

Dafne Djuval Herison shpjegon se gratë zezake 

kishin shumë arsye për të kënduar bluz: 

 

Jeta për gratë zezake të klasës punëtore kishte 

qenë shumë e vështirë për shkak të statusit të tyre 

të ulët si pasojë e seksiz it dhe a iz it…. 
Përpjekja e grave zezake për pavarësi është e 

kufizuar nga pengesa raciale dhe seksuale dhe 

nganjëherë çon në sjellje që duket arrogante, e 

shthurur ose e dhunshme, por që në fakt është 

shfaqje e një tërësie mekanizmash mbrojtës të për-

dorur për të fituar respekt në një mjedis 

a i ëso … рa iso  :  

Uokeri vë theksin tek muzika bluz origjinale duke 

lartësuar vitalitetin, ekspresivitetin dhe shpirtin e 

paepur krijues të artistes bluz. Ashtu si edhe 

рë stë i ë o a i  “ të e t e po shih i  )oti , 
Uokeri përdor karakteristikat, gjuhën, strukturën 

dhe pikëvështrimin e bluzit për të himnizuar jetën 

dhe veprën e këngëtareve bluz, për të artikuluar 

kompleksitetin e përpjekjeve të tyre dhe për të 

vënë në dukje faktorët shtypës që ndikojnë në jetën 

e grave zezake në Amerikë. Uokeri na paraqet vitali-

tetin, aftësinë ripërtëritëse, kreativitetin dhe spiri-

tualitetin e grave afro-amerikane duke hedhur dritë 

mbi ato faktorë që kanë qenë vendimtarë për 
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mbijetesën e tyre në një shoqëri shfrytëzuese dhe 

abuzuese ndaj grave në përgjithësi dhe ndaj atyre 

afro-amerikane në veçanti. 

Tomas Marvin është i mendimit se shumë prej 

kritikëve janë përqëndruar në procesin transfo-

rmues të Silit dhe në rolin e Shug Eivërit si 

katalizator. Ata kritikë të cilët e konsiderojnë 

o a i  si jë pë allë  e pë shk uaj ë “hug 
Ei ë i  si jë za ë ë je  e askua  si sht igë  
(Walsh, 1987: 94). Të tjerë përpiqen ta klasifikojnë 

romanin si realist. Sipas Marvin, secili prej këtyre 

interpretimeve që thekson formën europiane të 

romanit, largon vëmendjen nga përmbajtja e tij 

afro-amerikane. Në kritikën e tij ndaj qasjeve të 

cilat anashkalojnë përmbajtjen afro-amerikane të 

romanit Tomas Marvin shprehet se: 

Disa kritikë psikoanalitikë e shohin Shugun si 

zë e dësuese të ë ës  pë  “ili  P oudfit 24),  

dhe të tje ë  si she ull e katalizato .  Edhe pse 
secila nga këto qasje hedh dritë mbi aspekte të 

rëndësishme të rolit të Shugut në roman, asnjëra 

prej tyre nuk merr në konsideratë origjinën afrikane 

të teologjisë së Shug Eivërit.  Të dyja, Besi Smith 

dhe Shug Eivëri mund të konsiderohe   fë ijë  të 
Legbas, një shpirt afrikan që është i lidhur ngushtë 

me muzikantët dhe hap dyert drejt botës 

shpirtërore dhe siguron mundësi për rritjen 

psikologjike dhe shoqërore të individëve. (Marvin 

1994: 420) 

Ashtu si Besi Smith, këngëtarja e bluzit, Shug Eivëri, 

përmes forcës së personalitetit të saj e transformon 

rrënjësisht jetën e Silit. Siç thekson edhe Marvin, 

edhe përshkrimi i Shugut shpesh sjell në mend 

imazhin e Besi Smithit. Sili e përshkruan kështu: 

"Shug Eivëri ishte një grua. Gruaja më e bukur që 

kam parë ndonjëherë. Më e bukur se nëna 

ime.Rreth dhjetë mijë herë më e pashme se unë. E 

shoh atë me gëzof. Fytyra e saj e kuqe. Flokët e saj 

si bisht. Ajo qesh me këmbën e vënë në 

motorçikletën e dikujt. Megjithatë sytë seriozë. Të 

trishtuar." (Walker 1982: 8) Sili shprehet se është 

fotoja e pa ë e jë je iu të ë tetë  ë ka pa ë 
ndonjëherë. Megjithëse të dyja duket se jetojnë në 

botë të ndryshme, shprehja e melankolisë në sytë e 

Shug Eivërit i bashkon ato dhe i jep Silit forcën që të 

durojë e më pas edhe të reagojë kur burrat e 

t ajtoj ë si kafshë. U ë je  foton e Shug Eivërit. 

Shoh sytë e saj. Ata thonë 'Po kështu ka ndodhur 

ga jëhe ë.'  Walke  : ) 

Si mishëruese e shpirtit të bluzit, Shugu e nxit Silin 

që të njohë vlerën e përvojave që e kanë formuar 

atë, që të çlirojë veten nga ata që e kanë shtypur 

dhe të kuptojë vlerën e saj si individ. Këto bindje 

Shugu i përforcon duke kompozuar e kënduar në 

publik një këngë për Silin. Kënga (një nga shumë 

pasqyra, metaforike dhe jo metaforike në roman), 

ashtu si pasqyra të cilën Shugu ia jep për të 

eksploruar për herë të parë trupin e saj, gradualisht 

krijon tek Sili një sens të fortë të individualitetit. 

рe a e pa ë ë dikush ë  diçka dhe i ë e i  
ti ,  shp ehet “ili e ha i Walke  : . Keit 
Bajërmen (Byerman 1986: 65) sugjeron që 

kombinimi i këngës dhe seksualitetit të Shugut 

nënkupton për Silin mundësinë e kreativitetit në një 

kontekst tjetër, të ndryshëm nga ai i riprodhimit. 

Në lidhjet me Silin, Sofian dhe Skuikun, Shugu bëhet 

një nga këto gra bluz e cila flet në emër të grave të 

tjera zezake. Shugu ndryshon jetën e Silit duke 

nxitur krijimin e qëndrimeve pozitive ndaj seksit, 

racës dhe fesë. Dashuria e Shugut për këngën e 

kërcimin, sjellja e saj e guximshme, dashuria e saj 

për burrat e gratë janë në përputhje të plotë me 

përkufizimin që jep Uokeri për graristen. Duke e 

shkrirë bluzin e Shugut me ideologjinë e grarizmit 

Uokeri krijon një figurë grariste bluz dhe një 

bashkësi zezake pa kufizime seksiste, raciste dhe 

fetare. Sofia e cila gjithashtu mishëron shpirtin e 

bluzit është shembull i rezistencës dhe forcës 

shpirtërore për Silin. Nga Shugu dhe Sofia, Sili merr 

dy parimet bazë të bluzit - ago i ë e jetës, edhe 
mundësinë për ta kapërcyer këtë agoni përmes 

fo ës së shpi tit  Elliso  : . Besi i utopik 
që karakterizon strofat e fundit të teksteve bluz e 

zbut atmosferën e trishtë të këtyre këngëve dhe të 

njëjtën gjë shohim edhe në fundin e lumtur për të 

cilin janë kritikuar shpesh romanet e Uokerit. Në 

fund të romanit Uokeri e quan veten jo vetëm 

auto e, po  edhe jet  pë  pe sonazhet e saj. Si 

mjet, Uokeri i bën personazhet e saj të ngjashme 

me këngëtaret bluz Besi Smith e Ma Rejni. Uokeri e 

shtrin mesazhin e bluzit edhe tek dhuna e 

personazheve të saj gra që përfaqëson dhunën e të 

gjitha grave në Jugun racist e seksit. 

 
Konkluzione 
Me natyrën e tij revolucionare, shkrirjen e fantazisë 

me dëshirën, bluzi krijon nevojën e madhe për liri. 

Lorens Levin (Levine 1977: 270) e përshkruan bluzin 

si jë uzikë e ila gul kë ë tek kupti i i jetës 
së zezakë e . Li dja e luzit ishte p o ë estetike e 
një realiteti të ri psiko-so ial ë ashkësi ë zezake  
që gjeti shprehje edhe në letërsi. Për Levin rëndësia 

që mori bluzi në shekullin e 20të në kulturën afro-

amerikane kishte të bënte me faktin që i jepte vlerë 

jetës së brendshme të individëve të zhvlerësuar: 

bluzi këmbëngul se fati i individit burrë apo grua 

zezake, ajo që ndodhte në jetën e tyre të 

përditshme, problemet, zhgënjimet, ëndrrat e tyre 

ishi  të ë dësish e pë  t u shë ua  ë kë gë. Të 
njëjtën ide gjejmë edhe në romanet e Uokerit ku 

artikulohet një vlerësim i ri i ndjenjave dhe 

nevojave të gruas afro-amerikane si individ. 

Shembull i kësaj është Shug Eivëri e cila me 
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personalitetin e saj të fortë dhe të pavarur është një sintezë e shpirtit grarist dhe atij bluz.  
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NJË RILEXIM I PA“QYRAVE TË NARÇI)IT  TË E. KOLIQIT 
REREADING OF PA“QYRAT E NARÇI)IT  NARCI“’“ MIRROR“  OF E. KOLIQI 

 
MIRLINDA KRIFCA BEQIRI 

Univesrsiteti Sh. Cirili dhe Metodi 

Fakulteti i Filologjisë Blazhe Ko eski  

Shkup, Maqedoni 

Përmbledhje 
Punimi, duke u mbështetur në studimet nga fusha e imagologjisë, mëton të paraqesë një lexim ndryshe të kry-

eveprës së Ernest Koliqit, duke u ndalur në raportin e veprës me hipotekstin e saj mitologjik si dhe në dialogun 

mes Vetes dhe Tjetrit brenda vetes në këtë margaritar të letë sisë so ë, duke u u dua  t i shf tëzoj ë 
përparësitë që ofron teoria e Zhak Lakanit. Përfundimi te i cili arrihet në këtë studim është se në këtë vepër 

vjen në shprehje fenomeni i ndarjes, dyzimit të personalitetit me qëllim të bashkimit të sërishëm, bashkim ky 

gjatë të cilit vjen deri te bashkimi midis Unë dhe Ne, pra një simbiozë mes identitetit personal dhe kombëtar, 

duke arritur në këtë mënyrë atë që gjakohet – vetëzbulimin dhe vetënjohjen, si dhe identifikimin dhe 

sakrifikimin e krijuesit për veprën, kreacionin. 

Fjlë çelës: imagologjia, vetja, tjetri, komunikim, ego, alter ego. 

Abstract 
The work, based upon studies from the field of imagology, tents to present an alternaive way of reading 

Koli i s aste pie e,  e ai i g i  the elatio  of the work with its mythological hypotext as well as in the 

dialogue between Myself and the Other one inside me of this jewel of our literature, by trying to use the 

advantages offered by the theory of Jacques Lacan. The conclusion to whith we arrive study is that in this work 

is expressed the division phenomena, duality of the personality in order to be reunited, during which unity is 

achievend unification of Me and We, i.e. symbiosis between the personal and national identity, by achieving 

this way the one that is strivind – self as well as identification and sacrificing of the author for the work, its 

creation. 

Key words: imagology, self, the ather, ego, alter ego. 

 

 
Hyrje 
K e ep a e Koli it Pasqyrat e Narçizit  ë, siç 
shprehet vetë autori, paraqet iografi poetike , 
është një vepër që i takon një zhanri kufitar që 

gjendet mes poezisë dhe prozës dhe  është shkruar 

nën ndikimin e poetikës së simbolizmit. Ajo paraqet 

veprën e parë me proza poetike të Koliqit, por jo 

dhe të fundit e as të parën në letërsinë shqipe në 

përgjithësi. 

Vepër që tejkalon kornizat e letërsisë shqiptare  të 
kohës  

Pas at e Na çizit  paraqet një vepër të veçantë 

të Koliqit, që shënon një kthesë të rëndësishme në 

letërsinë shqiptare të kohës. Derisa e Hijen e 

male e  dhe Tregtar fla ujsh , Koliqi nuk arrin të 

shkëputet nga tradicionalja, me këtë vepër ai bën 

një kthesë të madhe. Vepra paraqet kulmin letrar të 

Koliqit dhe të kohës kur u shkrua. Bëhet fjalë për 

një vepër që dallon nga veprat që shkruheshin në 

atë kohë. Vepra nuk ka ndonjë ngjarje konkrete, në 

kuptimin tradicional të fjalës.  

Pozicionin e ndërmjetëm të veprës së Koliqit, mes 

tradicionales e modernes e kanë vrojtuar studiuesit 

e saj, ë ja ë shp ehu  se ë ep ë  ë fjalë: . . . 
në rastin e kërkimit mes traditës dhe novatores, 

tregimi psikospektiv është ai që nxjerr kryet. Nga 

njëra anë, si i pari eksperimentim i tillë në prozën 

tonë, dhe nga ana tjetër, për periudhën kur u 

shkrua, si një tregim që përfshihet në një rrymë të 

njohur narrative në letërsinë evropiane  Plasa i 
1991: 102).  

Vepra mbështetet në një mit të njohur, siç është 

miti i Narcizit, me të cilin vendos një dialog të 

veçantë letrar. E kemi te njohur faktin se thelbin e 

mitit antik të Narcizit e përbën tema e mohimit, 

gjegjësisht refuzimit të dashurisë së të tjerëve duke 

preferuar dashurinë ndaj vetvetes, dashuri kjo që 

çon deri në asgjësim. 

Në dy versionet e veprës në fjalë, gjegjësisht në 

proza të caktuara të saj, autori më shumë afrohet 

apo largohet nga miti fillestar, duke u mundur që 

prej tij të thithë vetëm atë dhe vetëm aq sa i duhet 

për krijimin e tij. Titulli i veprës, si element i 

paratekstit (Genette, Paratexts 1997), pos mitin 

antik mbi Narcizin, na kujton edhe teorinë e Frojdit, 

ku konceptit të narcizmit i kushtohet mjaft kujdes. 

Koliqi e shfrytëzon mitin e Narcizit, të cilin e kanë 

shfrytëzuar në forma dhe mënyra të ndryshme 

autorë nga mbarë bota. Vepra paraqet gjakimin për 

të gjetur identitetin, sa individual aq edhe 

kombëtar.   

Zëri i narratorit në shërbim të vetënjohjes  
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Vepra përbëhet prej shtatë pjesëve, që paraqiten si: 

a ia te të etë johjes së auto it para procesit të 

k iji it dhe gjatë këtij p o esi  (Hamiti 2003: 453). 

Në të paraqitet një shëtitje e imagjinuar e autorit 

në atdheun e tij dhe jashtë tij. 

Vepra njeh dy botime. Botimi i parë i saj (për të cilin 

vetë autori shprehet se është i vitit 1936) dihet se i 

tako  itit  otua  ë Gazetë  “h ipta e  të 
Barit të Italisë), kurse botimi i dytë, i realizuar po 

ashtu në Itali, i takon vitit 1963. Pra, vepra pati fatin 

e keq që të dy botimet e saj të bëhen jashtë 

atdheut duke vështirësuar kështu krijimin e urave 

të forta të komunikimit me lexuesin mbarëshqiptar. 

Vepra është e shkruar në një zhanr që qëndron diku 

mes prozës dhe poezisë, një zhanr letrar që në 

letërsinë evropiane ishte kultivuar bukur mirë, 

kurse në letërsinë shqiptare, pavarësisht se s`mund 

të konsiderohet model i arketipit, gjithsesi paraqet 

një zhanr të trajtuar pak. 

Në parathënien me të cilën shoqëroi botimin e dy-

të, Koliqi pranon se vepra është shkruar nën ndiki-

min e poetikës së simbolizmit, poetikë kjo që e 

kishte bërë Koliqin për vete dhe në veprat e së cilës 

shihte një art, që dallonte prej atij që krijohej në 

letërsinë shqiptare të kohës. Tani më, kur e kemi të 

njohur kohën e botimit të parë të veprës (vitin 

1934), e kemi të qartë se Koliqi filloi ta shkruajë 

këtë vepër shpejt pasi kishte përkthyer prozat poe-

tike të Bodlerit.  

Vepra është e shkruar në formë të dialogut mes 

autorit dhe alter egos së tij, Narcizit. Ku  i 
drejtohet Narçizit, (alteregos së tij) autori ka krijuar 

atë procedim që në teorinë narratologjike njihet si 

iluzion tregimtar i vetës së dytë  (Shehri 2006: 21). 

Ky zë në vetën e dytë, siç shprehet studiuesja 

Shehri, nuk është zëri i tregimtarit, por ai paraqitet 

si një instancë në tekst, si personazh i rrëfimit dhe 

shfaqet me fytyrën e Narcizit. Pra kemi zërin e 

narratorit, të paraqitur në vetën e parë dhe zërin e 

Narcizit. Thënë ndryshe, e gjithë struktu a e Pas-

qy a e të Na çizit  është dë tua  i dialogimin e 

dy zërave: zërit të poetit, që rrëfen për poezinë dhe 

zërit të Narçizit (zëri i brendshëm i poetit), që e 

modelon poetikisht ligjëratë  (Shehri 2006: 24). 

Këto dy zëra herë janë bashkë, e herë të ndarë. 

Vepra është e veçantë për shumëçka, sa për 

zhanrin që i takon, aq edhe për faktin se në të i 

këndohet poezisë, gjegjësisht sakrifikimit dhe 

gjakimit për të, sado që mënyra që autori para-

zgjodhi për të rrëfyer këtë vetëflijim i takon modelit 

prozaik.  

Mendojmë se vepra Pas at e Na çizit  paraqet 

një model të mirë të veprës, në të cilën mund të 

aplikohet teoria e Zhak Lakanit. Në pjesët ku flitet 

për fëmijërinë, zëri i fëmijës (narratorit) dhe zëri i 

poetit (zëri i tij i brendshëm) janë të pandarë. Kjo 

na kujton fazën e parë nga teoria psikoanaliste e La-

kanit, fazë në të cilën fëmija e ndjen veten të 

pandarë nga nëna e tij.  

Në shtatë pasqyrat, aq sa ka vepra, Narcizit do t`i 

pasqyrohen fytyra të ndryshme në momente të 

ndryshme të jetës, derisa ta gjejë fytyrën e tij të 

vërtetë. Paraqiten këtu mënyra të ndryshme si 

përjetohet prania e tjetrit në zërin e tij. Në kërkim 

të fytyrës së tij të vërtetë, paraqitet edhe opozita 

vetanakja /e huaja: Eja midis nesh, o Narçiz, që 

mje sot dashunove mâ fort çezmet e mërmerta 

zbukuruese fytyrash, se sa krojet e epëra të 

bjeshkëvet qi fytyrat i pasqyrojnë besnikisht, ashtu 

si ja ë  (Koliqi 2003: 339). 

Në kërkim të fytyrës së tij të vërtetë, Narcizi takoi 

mjaft fytyra, disa prej të cilave e kishte të vështirë 

t`i njeh. Në fytyrën e tij ai gjen tiparet e të parëve, 

gjen rrënjet e tij, lidhjet me rrënjët e gjakut, gjë që 

na kujton lidhjen me nënën nga teoria e Lakanit. U 
përkula me pí në curril të kronit edhe më doli vetja e 

pasqyrueme n`új të lugut. Me at gazhup në shtat, 

dukeshem nji njerí tjetër, i panjoftun. Larg ishin 

pasqyrat me suaza t`arta të shtëpís s`eme në qytet. 

Po ishem unë e jo tjetër kush. Syt veçse ndritshin tue 

qitun do shkëndija të mysterëshme. Sigurisht në 

fytyrën t`ime aty përtrîteshin typaret e ndoj 

stë gj shi a  (Koliqi 2003: 338). 

Udhëtimi në horizontale dhe vertikale  
Narcizi i Koliqit pëson një transformim. E kemi të 

njohur faktin se karakteri i njeriut, shijet, men-

dimet, shprehitë ndryshojnë me kohë, ashtu siç 

ndryshon edhe protagonisti i veprës. Në teoritë ba-

shkëkohore mbi identitetin, faktorit kohë i kushto-

het kujdes i veçantë, meqë alteriteti rritet me 

kalimin e kohës, kështu që u ë  sot nuk jam ai që 

isha dje, por jam dryshe , pra tjetë .  
Në pjesë të ndryshme të veprës shihet gjakimi i 

Narcizit për të depërtuar në vertikale, për të 

depërtuar sa më thellë, atje ku e thërret zëri i tokës, 

rrënjët e të parëve, atje ku mund të ndjej gjakun e 

vet. Pra, në qendër të vëmendjes është gjakimi për 

të gjetur fytyrën e vërtetë, gjakim ky që kalon nëpër 

disa faza dhe që shoqërohet me një kronotop të 

veçantë. Ajo që është e përbashkët për të shtatë 

pasqyrat është prezenca e rrjedhës së ujit që, si 

personifikim i kohës që rrjedh, lidh ambiente dhe 

kohë të ndryshme.  

Në aspekt të hapësirës, vepra karakterizohet me 

udhëtim ciklik hapësinor. Udhëtimi fillon në pusin e 

shtëpisë së autorit, në qytetin e tij të lindjes, në 

Shkodër, për të vazhduar brenda qytetit, gjegjësisht 

në Shkodër (Pasqyrë e vjetër shkodrane). Udhëtimi 

vazhdon pastaj në rre thinën e Shkodrës, në 

Bardhanjorë, për të vazhduar pastaj jashta vendit 

dhe për t`u kthyer sërish në brigjet e detit shqiptar 

e për të mbyllur ciklin në shtëpinë shkodrane, te 

Xhami i d ito es s`i e .  
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Ikja jashta vendit është sfidë, meqë paraqet orien-

ti  d ejt të huajës , të pa johu ës e ila gjakohet. 
Interpretuar në gjuhën bashkëkohore, njeriu mëton 

ta ndërtojë identitetin e tij vetanak, nëpërmjet të 

dialogut të hapur me të ndryshmen, tjetrën, të 

huajën. Ky kontakt rrit fuqinë dhe dëshirën e njeriut 

për kthim, për njohje të rrënjëve, të vetes. Është i 

njohur fakti se ai që do të zbulojë veten, duhet të 

kthehet në të kaluarën, ta kujtojë atë, ta rifreskojë, 

natyrisht jo për të mbetur brenda saj, por për të 

ndërtuar të ardhmen. E kaluara e ndihmon individin 

ta zbulojë identitetin e tij të vërtetë.  

P a, ë epë : modeli hapësinor i botës bëhet ele-

ment organizues përreth të cilit ndërtohen edhe 

ka akte istikat jo hapsi o e.  (Shehri 2006: 77, 

cituar sipas Lotman 1991: 264). Rrugëtimi koliqian 

në këtë vepër fillon dhe mbaron në shtëpi. Duke 

rikujtuar opusin letrar të Koliqit e kemi parasysh se 

roli që luan shtëpia në vepër e Koliqit është shumë i 

madh. Për të shtëpia tipike qytetare shkodrane, me 

çardak të madh, me oborr e me avlli të mëdha, bre-

nda të cilave gjendet pusi, nuk është vetëm vend 

jetese dhe vend me të cilin e lidhin kujtimet nga e 

kaluara, por është edhe vend ku ai zbulon dhe njeh 

vetveten dhe raportet e tij me njerëzit që e 

rrethojnë dhe që i do. Vendlindja dhe shtëpia e 

parë, në veprën e Koliqit, mbetet një skutë e 

pazëvendësueshme, gjë kjo që na kujton një thënie 

të Paskalit sipas së ilit: Vetëm shprehitë ndikojnë 

që çdokush prej nesh të jetë i kënaqur nga vendi ku 

at a e ka ë josu   (Paskal 1965: 65). 

Në aspekt të kohës dominon koha e kryer, meqë 

prozat poetike paraqesin kujtime për faza të 

caktuara të jetës së heroit ose të të parëve të tij. E 

kujtimi ose memorja, siç e kemi të njohur, paraqet 

një shtytës të rëndësishëm letrar. Rrjedha e kohës 

në vepër nuk është rrjedhë kronologjike. Në tekste 

të ndryshme kemi kthim në kohë të ndryshme. Nuk 

është e vështirë këtu të hetohet kthimi në rini, 

kthimi në fëmijëri, madje deri në kohën e lindjes. 

Në nji natë maji të fali Zoti mun ke rrâja e 

drandofillit qi lulzon afër pusit. Nuk dij mirë kush të 

solli n`oborr t`onë. Ndoj engull i bardhë tue rrësh-

qitë gjatë njâj rrezje hâne a por Floçka e Pusit qi njef 

udhat e nëndhéshme dhe u a bjen nânave fmijt nga 

et t e la gta t`ági it  (Koliqi 2003: 318-319). 

Udhëtimi në kohë vazhdon edhe më tej, duke 

depërtuar edhe më thellë, në rrënjët e gjakut, në 

rrënjët e të parëve. Koliqi është ngushtë i lidhur me 

rrënjët, prej të cilave qe shkëputur, andaj këtë 

gjakim pas rrënjëve e gjejmë dendur në veprën e tij 

në përgjithësi dhe në kryeveprën në veçanti. 

Fundja, biografitë e shkrimtarëve të mëdhenj na 

njohtojnë se ata qenë, jo vetëm individualistë të 

mëdhenj, por edhe njerëz të lidhur me rrënjët. 

Lëshoju ë parzëm të tokës shqiptare, o 

camërdhok i shqetë e andërrtar, po deshte m`u 

fuqisue në trup e në shpírt për të rrahë nesër 

trimnisht udhat e vishtira të jetës /.../ Visare të 

panjehuna mshefen në gjí të kësaj toke dhe në jetën 

plot pámje të lashta qi ajo ushqen /.../ Kjo âsht 

fryma qi ushqei të Parët e lashtë, ky âsht zâni i 

Shqipnís. Pastroju n`at frymë dhe at zâ përpiqu m`e 

kuptue tue nxjerrë prej si trashigimet e përvojës 

s`atyne qi të dhuruen gjakun ndër dej. Këta lisa qi të 

ngushullojnë me hije të lehtë janë vëllazënt të tuej. 

Të j jtaj la gje ush ej ë ata edhe t .  (Koliqi 

2003: 337). 

Atë e thërret zëri i të parëve, me fytyrën e të cilëve 

nuk do të identifikohet, meqë ka nevojë për një 

fytyrë të re. Por, gjithsesi, zëri i të parëve i ndihmon 

në gjetjen e fytyrës së vërtetë. Kontakti me ta e bën 

të kuptojë se: U ë ka  deshi e  të gj a e  
të nalta /.../ Në kët breshnuer të marrun drite unë 

due me kundrue fytyrën t`ime të ré jo fytyrat e jueja 

të vjetra /.../  - Po fytyra jote âsht e jona. Ne jemi 

përtî në ty. Kët ngushullim falë jeta e brishtë njer-

zore: drita e gjakut sa fiket në prindin ndezet në 

djalin e, me tê, fisnikija e deshireve. Ti jé djali i ynë e 

në ty vlon gjaku që bâni me lulezue prandvernat 

t`ona. Mos na bje mohit /.../ Ti jé krejt i yni. Na të 

kemi gjinikue. Gojdhâna e jonë duhet të vazhdojë në 

t  e ë poez  t`a de.  (Koliqi 2003: 327). 

Hapërimi i tij Brenda dhe Jashtë për të gjetur fyty-

rën e tij të vërtetë dëshmon prezencën e një dileme 

identitate, dëshmon dilemën Ne / Të tjerët, 

dilemën Mal / Det. Njohja e Tjetrit na mundëson të 

gjemë atë që kërkojmë nga Vetja. Fytyrën e tij të 

ë tetë Na izi e gje  te Kroni i Bardha jo et .  

Për dallim prej hapësirës, e cila është hapësirë e 

tokës shqiptare ose tokë e huaj dhe si e tillë është 

reale, koha që është objekt trajtimi nuk është kohë 

konkrete, objektive, por është kohë subjektive, 

mitike, Qi d o a etë  dhetë dit ë Ba dha jo ë, 
por në kujtimin t`em ajo kohë e shkurtë zgjatohet e 

merr përpjestimet e nji stine së plotë, stinë e dendur 

me tronditje shpirtnore të nduer due ta  (Koliqi 

2003: 332). Është kjo një shëtitje, jo vetëm në faza 

të ndryshme të jetës së heroit, por edhe depërtim 

në rrënjët etnike, në rrënjët e të parëve, me të cilët 

identifikohet.  

Lidhja me rrënjët është e nevojshme për të gjetur 

atë që gjakohet –fytyrën e vërtetë. Duke nisur nga 

bindja se Pasqyrat e Narçizit  është jë ëfi  ku 
tregohet mënyra se si formëzohet poezia, kreacioni 

poetik, pranohet mendimi se këtë vepër duhet 

shqyrtuar si kë thizë të krijimtarisë së tij si në 

prozë, ashtu edhe në poezi  (Shehri 2006: 102).   

Rruga e vetëzbulimit 
Hapërimi i Koliqit në hapësirë dhe në kohë bëhet 

më qëllim që të njihet realiteti i thellë i botës që 

duhet zbuluar e bashkë me të duhet zbuluar edhe 

shpirtin vetanak, fytyrën e tij të vërtetë. Modelimi i 

botës bëhet nëpërmjet të dy zërave, atij të 



108 

narratorit dhe atij të Narcizit (vetes së tij të dytë). 

Pra kemi një botë të dualizuar, një botë që 

depërton brenda natyrës së njeriut, krijuesit. 

Rruga e mundimshme për të gjetur identitetin, qof-

të ai personal, krijues e kombëtar paraqet esencën 

e kryeveprës letrare të Koliqit, e veprës që shënon 

një hyrje të sigurtë drejt një drejtimi të ri letrar, 

drejt simbolizmit, duke ndikuar kështu në ngritjen e 

një horizonti të ri të pritjes në letërsinë shqiptare, 

në një kohë kur hapërimet drejt simbolizmit në 

poezi i bënte i madhi L. Poradeci, në një kohë kur 

në një zhanr miks letrar, siç qe proza poetike, sim-

bolistët e mëdhenj botërorë gjenin privelegjet që 

ofronte edhe njëri zhanr edhe tjetri. Mbase (s`)ësh-

të rastësi që kryevepra e Koliqit dhe ajo e lirikut më 

të madh të shek. XX, përfaqësuesit të parë të madh 

të simbolizmit në poezinë shqipe, Lasgush 

Poradecit, i kushtohet krijuesit, sakrificës së tij dhe 

atij: Mu d i  pa fu d pë  art magjie  (Poradeci 

1990: 351).  

Narcizi i Koliqit është një kërkues i vetes, i aftësive 

të tij krijuese, i kredos së tij. Ky gjakim për 

vetënjohje, shoqërohet me shumë përpjekje të 

mundimshme. Atij i duhet të endet brenda e jashtë, 

të ndalet nëpër pasqyra të shumta, ku gjen të 

pasqyruar veten dhe të parët, derisa gjen veten e 

tij. Në këtë rrugë të lodhshme, ai pëson shumë 

metamorfoza duke u shndërruar në një Antinarciz, 

pra pëson një transformim të madh, pavarësisht se 

ai i mbetet prore mirënjohës mitit burimor, në të 

cilin mbështetet dhe i cili i ndihmon në këtë rrugë 

të vetënjohjes. Atë e ftojnë kroje dhe pasqyra të 

ndryshme, ku sheh veten në faza të ndryshme të 

jetës dhe në gjendje të ndryshme. Sheh në ato pa-

sqyra edhe fytyrat e të parëve, që gjithashtu e 

ndihmojnë në gjetjen e identitetit vetanak. Bredhjet 

e tij në këtë lavirinth, fillojnë dhe mbarojnë në 

oborrin e shtëpisë, atje ku ai, pas vizitave që bëri në 

qytetin e tij të lindjes, në Alpet shqiptare e në 

Malësi, në vend të huaj e në bregdetin shqiptar, pas 

shumë kuvendimeve me rrënjët, prej të cilave 

s`mund të shkëputet, por te të cilat as nuk don të 

mbetet, meqë kërkon më shumë se ata, kërkon një 

fytyrë tjetërsoj, kërkon një kompromis mes malit e 

detit, duke ndjerë brenda vetes diçka si ji flatë  e 
ndrydhur qi donte m`u lirue e m`u çelë në fluturim. 

O atej kot e fitue li .  
Narcizi kupton se brenda tij ka diçka që kërkon liri-

në: E ji deshi  i the shëm më pushtoi me e hapë 

burgun mbrenda meje ku vuente flatra në përpjekje 

të pafuqishme lirimi edhe burgjet e panjehuna ku 

mshefet bukurija e vërtetë e sendeve të botës, me i 

këputë verigat qi mbajnë të ngujueme në heshtje e 

n`errsí fytyrën e vërtetë t`onë e të çdo njeriu, a 

gjâsendi qi na rrethon. Vetëm ajo flatër e kapër-

thyeme në mish, qi lëvitte në mue, vetëm ajo 

ndoshta mund të më ndihmonte me përhapun nji 

lajm të kulluet lirije e shpërblimi sipër shpirtit të 

mshefun të sendeve e sipër gjumit të palavdí të 

ëllaze e , për të vazhduar: E u d idh ë ue 
kureshtja e Udhtimit andej jetës, kureshtja e lirís 

mbas zgjidhjes ga e igat e ishit  (Koliqi 2003: 

358-359). 

Pasi e kishte gjetur fytyrën e tij të vërtetë, bukurinë 

e vërtetë, ai tani dëshiron që ta çlirojë atë bukuri 

nga verigat që e mbajnë të ngujuar. Flatra që 

ndjente në shpirt kërkonte lirinë.  Ai gjakon 

udhëtimin andej jetës, i prirur nga kureshtja për liri. 

Narcizi i Koliqit paraqet veten e dytë të rrëfimtarit, 

që herë bashkohet e herë është i ndarë prej tij. Në 

qendër të vëmendjes është fenomeni i dyzimit, 

fenomen ky që në këtë vepër, sipas bindjes sonë, 

ofron mundësi për aplikim të teorisë së Zhak 

Lakanit.  

Narcizi i Koliqit na kujton fëmijën nga teoria e 

Lakanit, i cili në fazën e parë të jetës e ndjen veten 

të pandarë nga nëna, nga matrica, ashtu siç e ndjen 

veten të pandarë Narcizi nga të parët e tij, nga 

stërgjyshërit, zëri i të cilëve e ndjek dhe fytyrat e të 

cilëve i pasqyrohen. Me kohë, në kërkim të 

vetvetes, ai fillon të kuptojë se ai i takon një kohe të 

re dhe identifikimi me të parët do të ishte humbje, 

prandaj ju drejtohet hijeve të të parëve me 

fjalët: U ë ka  deshire mâ të gjâna e mâ të nalta 

/.../ Në kët breshnues të marrun drite unë due me 

kundrue fytyrën  t`ime të ré jo fytyrat e jueja të 

jet a , diçka që na kujton fazën e dytë nga teoria e 

Lakanit, kur fëmija  fillon ta kuptojë vetën të ndarë 

nga mjedisi, sidomos nga nëna.  

Në këtë fazë, fëmija fillon ta sheh veten në pasqyrë. 

Në këtë fazë të dytë (gjithmonë sipas teorisë së 

Lakanit), vendin e Nevojës, që dominon në fazën e 

parë e ze Kërkesa. Kjo, sipas Lakanit është sfera e 

Imagjinares, që ndyshe emë tohet edhe si stadium 

i pas ës . Është kjo koha kur fëmija do ta sheh 

veten në pasqyrë duke filluar, në mënyrë të gabuar, 

ta njeh Veten, gjegjësisht ta njeh veten duke u 

identifikuar me pasqyrën, pra me të jashtmen e jo 

me ndjenjën, përjetimin e brendshëm të identitetit 

të veçantë e të plotë. Kjo fazë imagjinare  është 

faza e fotografive, pasqyrave që perceptohen 

vizualisht.  

Në këtë fazë, njeriu fillon ta kuptojë Tjetërshmërinë 

si koncept që ndikon në formimin e pasqyrës së 

Vetes. Kjo fazë e tejkalimit të identifikimit me 

mjedisin, si fazë e domosdoshme për krijimin e unit 

vetanak është fazë mjaft e vështirë. Kështu ndodh 

edhe me Narcizin e Koliqit, i cili në këtë gjakim 

ë e  se: në fytyrën t`ime aty përtrîteshin typaret e 

ndoj stërgjyshi ba  (Koliqi 2003: 338). Aty ai gjen 

rrënjët, njohja me të cilët i ndihmon në rrugën e 

vetënjohjes, por nuk i mjafton. Endja e tij vazhdon 

edhe jashta vendit, ku ai gjen lirinë që mungonte në 

mjedisin e tij, duke zbuluar privelegjet që ofronte 
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deti (oksidenti), që gjithashtu i ndihmojnë në 

rrugën e vetënjohjes. 

Pra, pasqyrimi i tij nëpër pasqyrat e ndryshme i 

ndihmon në rrugën e vetëzbulimit. Natyrisht kjo 

rrugë, siç shprehet edhe Lakani, është e mundim-

shme dhe e shoqëruar edhe me ndjenjën e 

humbjes. Autori zbulon rrënjët nëpër puset që 

burojnë nga malet, ndarja prej të cilave ishte e 

pamundur, ashtu siç ishte e dëmshme edhe topitja 

me ta. Atë nuk e bind as liria që sjell deti, pavarë-

sisht se e turbullon. Njohja me tjetrën, të huajën i 

mundëson atij dhe fisit të tij që ta njohin më mirë 

Vete : Punojmë për të therët tue punue për vete. 

Njohim hiret e lumnís së huej, por e dijmë mirfilli se 

ato fundin e shiprtit t`onë e lânë të pakënaqun. 

Gjaku i ynë, për m`u dhânë shije të vërtetë ditve të 

shkurta t`ona mbi ket botë, lypë nji lumní origjinale 

shqiptare, e cila vetëm mund të lulzojë atëherë kur 

të xâmë me shartue urtisht filiza të njomë qytetnije 

prendimore në trukun e vjetër të dokeve qi kanë 

rrâjët në shkamb të shqipe e  (Koliqi 2003: 354). 

Vetja dhe Tjetri brenda vetëvetes 
Pas udhëtimit në horizontale dhe në vertikale, 

Narcizi më në fund i kthehet vetes duke ndjerë 

lëvizjen e flatrave që kërkonin liri. Tani më ai gjen 

kredon e tij, gjen artin që i fle në shpirt, gjen 

misionin që i ishte paracaktuar, vetëzbulohet dhe 

sakrifikohet në emër të këtij misioni të shenjtë. Pra 

dialogu i tij me të parët, me vetanaken, sikurse 

edhe dialogu me të huajën, e ndihmojnë në 

procesin e mundimshëm të vetënjohjes dhe 

vetëzbulimit të identitetit personal, në këtë rast 

identitetit të Poetit, Krijuesit. Është kjo faza e 

komunikimit që Lakani e lidh me fazën e tij 

Simbolike, fazën kur njeriu nëpërmjet të gjuhës, e 

krijuesi nëpërmjet të kreacionit, arrin t`i shpreh 

dëshirat dhe nevojat e veta, duke shpalosur atë që 

dëshiron ose atë që i mungon.  

 Pas at e Na çizit  është epë  kushtuar kultit të 

poetit, sakrificës për veprën artistike dhe lidhjes së 

tij me popullin dhe traditat e tij, aty ku ai i kërkon 

dhe gjen rrënjët e identitetit të tij, rrënjë këto që 

për të paraqesin një burim të pashtershëm. Narcizi i 

Koliqit është kërkues i pasionuar. Ai, për të gjetur 

fytyrën e tij të vërtetë hapëron nëpër kohë e 

hapësirë, brenda e jashtë, duke thithur nga rrënjët 

e të parëve  si dhe nga kultura e huaj. 

Pra, tjetri në këtë vepër të Koliqit, në radhë të parë, 

paraqet tjetrin brenda vetes ose alteregon e tij, 

krijuesin. Të vetmen prani të vërtetë të tjet it  në 

kuptimin e plotë të fjalës (në përjashtim të disa 

hijeve në pasqyra dhe të miqve që e shoqërojnë ose 

i viziton gjatë shëtitjes së tij) e gjejmë te figura e një 

nuseje malësore, që mezi ecte nga pesha e madhe e 

drunjve që mbante në shpinë. Kjo pamje prishi 

disponimin e mrekullueshëm që kishte ngjallë vizita 

në këto anë át  a oi k e tja e s e të i. Gjith 

ajo bukurí natyrore, ai blerim, ajo njomsí, ai qiell i 

kulluet, ajo dritë e gjallë bâjshin me spikatë 

shemtimin e asaj krijatyre kërrutzue nën peshë qi 

a te  (Koliqi 2003: 341).  

Kjo kreaturë, ia kujton autorit një fakt të hidhur, se 

si kjo nuse edhe shumë shqiptare tjera ngarkohen 

për t`i bërë punët e burrave, derisa burrat e tyre 

vriten për gjakmarrje ose detyrohet të qëndrojnë të 

ngujuar nëpër kullat e tyre. 

Koliqi ishte i vetëdijshëm se rruga e poetit është e 

mundimshme dhe e gjatë, ashtu siç ishte i bindur se 

vetëm vepra e mirëfilltë i mundëson krijuesit që t`i 

ikë, t`i shpëtojë harresës, andaj shprehet: Poet 

njeriu len (asht dhuratë e natyrës kjo cilsi), artist 

bahet (mbas një mundimi të padam) dhe po aty ai 

sqaron: á ti uk asht jë gjasend që krijohet aty 

për aty në kambë e në dorë. Arti don qindravjetsh 

kushtimi për t`u ba pajë e nji kombi, don vjet e vjet 

pu ë pë  t`u a zeje e je iut  (Autorë të ndaluar 

2008: 121). 

Në këtë rrugë të gjatë të vetëzbulimit, vjen në 

shprehje edhe fenomeni i ndarjes, dyzimit të pe-

rsonalitetit, që bëhet me qëllim të njohjes dhe 

zotërimit më të mirë të vetvetes. Pra, bëhet fjalë 

për ndarje që nuk bëhet për qëllim të kundërvënies 

së Vetes dhe Tjetrit brenda vetes, por bëhet me 

qëllim të bashkimit të sërishëm, duke gjakuar një 

personalitet më të fortë, më unik që ka një synim të 

qartë, të cilit mundohet t`i shërbejë. Pra, bëhet fjalë 

për një ndarje konstruktive. 

Në këtë vepër pas bashkimit të vetes dhe tjetrit 

brenda vetes dhe arritjes së unitetit të brendshëm, 

për të qenë ky unitet më i plotë, vjen deri te 

bashkimi i vetës së parë njëjes dhe shumës Unë me 

Ne, pra bëhet një simbiozë mes identitetit personal 

dhe atij kombëtar. 

Dimë se identiteti është kategori komplekse që në 

vetë përfshin disa komponenta. Sigurisht nuk është 

e rastit që kur bëhet fjalë për çështjen komplekse të 

identitetit, tek shqiptari dhe ballkanasi në përgjithë-

si, së pari ky nocion do të zgjonte asociacione të 

identitetit kombëtar apo etnik. Prandaj për 

mentalitetitn dhe psikologjinë e shqiptarit, uniteti i 

plotë identitar nuk mund të paramendohet pa këtë 

bashkëveprim dhe bashkim të Unë me Ne.  

Versionet e veprës 
Në versionin e parë të 1934 kemi dy proza poetike, 

te të cilat Koliqi ka intervenuar mjaft në botimin e 

dytë. Bëhet fjalë pë  p ozat poetike Tue u shikue 

ë s të e saj  dhe Çez ja e lulevile e , ku na 

paraqitet Narcizi fëmijë, Narcizi mohues i dashurisë 

së vajzës, Narcizi i dhënë pas qejfeve. Pra në këto 

pjesë të botimit të parë, kemi një Narcizi që përkon 

më tepër me Narcizin mitologjik.  

Në prozën e parë të botimit të dytë me titull Ujët e 
pusit , Koliqi nuk ndalet në shpjegimin e hipotekstit 

të tij të njohur, i bindur se një shpjegim i tillë do të 
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ishte i tepërt dhe do ta rëndonte tekstin. Kronotopi 

i kësaj proze poetike është dukshëm më i ngushtë 

se ai i botimit të parë. Autori e saktëson kohën e 

ngjarjes, është gjysma e muajit maj, kurse vendi 

është oborri i shtëpisë së autorit, gjegjësisht pusi i 

këtij oborri, ku ai dëgjon zërin e të parëve. Te pusi 

preku ujin e ftohtë, që vinte nga projet e tërë tokës 

shqiptare, ashtu siç mblidhte zemra e autorit gjakun 

e tërë fisit të tij. 

Pavarësisht se Koliqi në këtë vepër zgjodhi që të ikë 

nga etja e Narcizit, ai megjithatë i është mirënjohës 

Narcizit, meqë ai i ndihmoi të gjejë rrugën e jetës 

dhe i fali një ëndërr të bukur. 

Në prozën e dytë, autori paralajmëron humbjen e 

Narcizit mitologjik. Pra, me kohë kemi një 

transformim të figurës së Narcizit, gjegjësisht 

vdekjen e Narcizit të vjetër dhe lindjen e një Narcizi 

të ri, një Antinarcizi.  

Në dy prozat e para poetike të botimit të vitit 1963, 

Koliqi bën shumë ndryshime nga versioni i parë (ai i 

vitit 1934). Vet ky fakt na njohton se Koliqi ruan një 

qëndrim kritik ndaj veprës së tij dhe investon në 

përkryerjen e saj. Në këto dy proza poetike 

intervenimet e Koliqit janë intervenime të tipit të 

versioneve e jo varianteve, meqë janë intervenime 

që prekin edhe semantostrukturën e tekstit. 

Ndyshimet vërehen që në titujt e prozave poetike, 

si elemente të paratekstit. 

Në këtë rast flasim për intervenime të ripunimit të 

veprës, kurse për intervenimet e fazës së 

përpunimit, njohja me të cilat do të na njihte me 

laboratorin krijuest të autori, s`mund të flasim, 

përderisa burimet e tilla i kemi të panjohura.    

Intervenimet e bëra në këto dy proza poetike në të 

dy versionet e kryeveprës së Koliqit dhe njërës ndër 

veprave më të arrira të letërsisë shqipe të shek. XX, 

sidomos në prozën e parë, mendojmë se, pos 

mëtimit për përkryerje artistike, kanë për qëllim 

edhe homogjenizin e mikroteksteve në kuadër të 

makrotekstit, meqë  janë edhe intervenime të 

natyrës integrale. 

Përfundim 
Nga gjitha ajo që përmendëm më sipër, mund të 

përfundojmë se Pasqyrat e Narçizit, si një vepër e 

madhe artistike, ofron mundësi për lexime dhe 

qasje të ndryshme. Ne, kësaj radhe, u  munduar që 

gjatë këtij rileximi, të ndalemi në raportin e veprës 

me hipotekstin e saj mitologjik si dhe në dilogun 

mes Vetes dhe Tjetrit brenda vetes në këtë vepër, 

që paraqet kulmet e letërsisë shqiptare të kohës 

kur u shkrua, duke u munduar që të shfrytëzojmë 

përparësitë që ofron teoria e Zhak Lakanit për një 

qasje tjetërsoj ndaj këtij margaritari të letërsisë so-

në, duke arritur në përfundim se në këtë vepër të 

Koliqit, vjen në shprehje edhe fenomeni i ndarjes, 

dyzimit të personalitetit, ndarje kjo që nuk bëhet 

me qëllim të ndarjes së Vetes dhe Tjetrit brenda 

vetes, por bëhet me qëllim të bashkimit të 

sërishëm, duke gjakuar një personalitet më të fortë, 

që synon vetëzbulimin dhe vetënjohjen si dhe 

identifikimin dhe sakrifikim e Krijuesit në emër të 

veprës, kreacionit. Pra, bëhet fjalë për një ndarje 

konstruktive, që shpie deri te bashkimi i Unë me Ne, 

duke krijuar kështu një simbiozë mes identitetit 

personal, kombëtar, madje edhe njerëzor, në për-

gjithësi. 
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Përmbledhje  
Një ndër drejtimet kryesore të studimeve të sotme është edhe prania e fjalëve të huaja dhe përdorimi i tyre duke u lidhur 

me fjalët shqipe. Të rinjtë shqiptarë kohën e fundit kanë filluar që në fjalorin e tyre të përditshëm të fusin edhe fjalë 

angleze, që në të kaluarën ndodhte me fjalët turke dhe sllave. Arsyeja e përdorimit të anglicizmave është nga zhvillimi i 

teknologjive të reja informative që gjithka e kanë në gjuhën angleze dhe kjo shumë lehtë depërton në gjuhën e përditshme. 

Këto fjalë jo vetëm që fliten, por edhe shkruhen gjatë komunikimit ndërmjet të rinjëve, nëpër rrjete të ndryshme 

shoqërore, programe që instalohen në telefona celularë, laptopa etj. Në këtë hulumtim do ti shohim fjalët më të përdorura 

që janë mbledhur nga një grup i të rinjëve, fjalët e folura dhe fjalët e shkruara angleze  në vend të fjalëve shqipe. 

Fjalë çelës: fjalët, komunikim, rinjtë, gjuha dhe angleze. 

 

Abtract  

One of the main directions of research today is the presence of foreign words and their 

use being associated with the Albanian words. Young Albanians have recently started in their daily vocabulary to enter the 

English word, which in the past was happening with turkish and slavic words. 

The reason of using English is the development of new information technologies that have everything in 

English and it easily penetrates into everyday language. These words not only spoken but written in communication among 

young people, through various social networks, programs that are installed on mobile phones, laptops etc. In this research 

will see the most used words that were collected by a group of young, words spoken and written English words instead of 

Albanian words. 

Keywords: words, communication, youth, language and English. 

 
Hyrje 
Gjuha si mjet komunikimi gjatë përdorimit kohë 

pas kohe pëson ndryshime që nuk mund të 

ndërpriten. Sa i përket gjuhës shqipe në 

komunikimet e përditshme ka pësuar shumë 

ndryshime, gjithashtu edhe janë futur shumë fjalë 

të hujaja, në kohën e fundit me të madhe janë 

duke u futur fjalët angleze që jo vetem që fliten, 

por edhe shkruhen.  

Fjalët angleze në fjalësin e të rinjve 
Të shkruara i hasim më tepër në komunikimet 

elektronike ne mes të rinjëve dhe arsyeja e 

përdorimit të këtyre fjalëve është se gjuha angleze 

është edhe gjuha e internetit. Kjo gjuhë është e 

përhapur, jo vetëm për anglezët, por edhe për të 

gjithë popujt tjerë ku ju bashkangjitet edhe populli 

shqiptar i cili me të madhe përdor fjalë angleze. 

Përdorimi i këtyre fjalëve vjen jo vetëm nga paku-

jdesia e moskokëçarja, por gjithashtu edhe nga 

shpejtësia e të shkruarit. Disa fjalë dhe shprehje 

nga anglishtja janë më të shkurtëra se përgjegjëset 

në shqip, ndaj shqipshkruesit i bien shkurt. 

(Çepani, 2006:396) 

Disa fjalë të huaja që i hasim më dendur janë: 

away – jo dhe aq zënë , as soon as possible – sa 

më shpejtë, best friend – shoku më i mirë, best 
friend for ever – shoku më i mirë përgjithmonë, 

bay the way – ndërmjet fjalës, be right the back – 

kthehem menjëhere, be right back – kthehem 

menjëherë, be back later – kthehem më vonë, 

busy – e zënë, boy friend – i dashuri, bye bye- 

mirupafshim, by the way – me që ra fjala, busy – i 

zënë, baby – fëmijë, bored – bezdi, blue – e 

kaltërt, do ’t wory – mos u brengos , do ’t like – 

nuk e pëlqej, for the record – për rekord, for the 
win – për fitore, friend – shok, for ever – 

përgjithmonë, for your eyes only – vetëm për sytë 

e tu, fifty – fifty – pesëdhjetë – pesëdhjetë (gjysëm 

për gjysëm), for you information – për informimin 

tënd, girlfriend – e dashur, great – shkëlqyeshëm, 

home – shtëpi, happy birthday – urime 

ditëlindjen, hugs and kisses – përqafime dhe 

puthje, hello – tung, in my opinion – për 

mendimin tim, in other words – me fjalë tjera, in 
your dreams – në ëndërrat tuaja, I miss you –më 

mungon, keep in touch – do jemi në kontakt, kiss 
– puthje, love yeah – dashuria – po????, I love you 

– të dua, like – pëlqej, laughing and loun – qeshje 

me zë, let me know – më le ta dijë, live – jetoj, 

laugh out loud – qeshje me zë të lartë, love – 

dashuri, I miss you – më mungon, never – kurrë, 

no problem – nuk ka problem, no think – s ka gjë, 
on the other hand – nga ana tjetër, on line – në 

linjë, okay – në rregull, oh my good – zoti im, 

online – lirë, please – të lutem, party – festë, pink 
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– rozë, play – lëshoje, relation ship – në një 

marrëdhënie, someone – dikush, surprise – befasi, 

smile – buzëqeshje, single – vetëm, sweet – e 

ëmbël, take your time – merre me avash, thanks 
in advance – para falënderim, thanks – 

faleminderit, thank you – ju faleminderit, think – 

mendoj, very nice – shumë bukur, why – përse, 

what – si, welcome back – mirë se u ktheve, you 
got mail – a e more postën elektronike, yes – po, 

you only live once -  jetohet vetëm një herë, you – 

ti etj. 

Ka edhe shumë e më shumë fjalë të tjera që 

përdoren nëpër rrjete të ndryshme sociale, pa 

dallim moshe dhe vendi, ato përdoren qoftë në 

trojet shqiptare, qoftë edhe nga populli shqiptarë 

në diasporë dhe anembanë botës. 

Nëpër rrjete të ndryshme sociale hasim edhe 

shumë fjalë të tjera të gjuhëve të huaja, por këto 

janë disa nga fjalët që janë përdorur  nga gjenerata 

të ndryshme si:  nxënës të shkollave fillore, nxënës 

të shkollave të mesme, studentë, shqiptarë që 

jetojnë në diasporë etj. 

Fjalët angleze  përmes mjeteve elektronike sipas 
moshave 
Gjuha shqipe ka pësuar shumë ndryshime, 

ndryshimet janë si pasojë e përdorimit të tepërt të 

internetit. 

Sot të rinjtë në botë kanë krijuar gjuhën e 

internetit, që është një gjuhë e veçantë për secilin 

komb bazuar në gjuhën e tij, por me shkurtime. 

(Çepani, 2006:396) 

Kur në krijimtarinë letrare gojore përdorim termin 

forma të shkurtra, që në gjuhë angleze sipas Tayor-

it quhen primary form (formë primare), kemi 

parasysh ato krijime me përmbajtje të shkurtër. 

(Gega, 2012:672) 

Përveç fjalëve që përdoren gjatë të folurit, një 

numër i madh i fjalëve gjenden edhe në të shkruar, 

e sidomos në komunikime elektronike nëpër rrjete 

të ndryshme sociale. Por këto fjalë më tepër i 

gjejmë të shkurtuara  dhe të kombinuara me 

numra se sa fjalë të plota, ja disa të tilla: asap (as 

soon as possible) – sa më shpejtë, brb (be right 

back) – kthehem menjëherë, bffe (best frien for 

ever) – shoqet më të mira, bf (boy friend) – i 

dashuri, 4ever (for ever) – përgjithmonë, bf (best 

friend) – shoku më i mirë, btw (by the way) – me 

që ra fjala, bb (bye bye) – mirupafshim, fb – 

facebook – facebook, gf (girlfriend) – e dashura, 

hbd (happy birthday)  – urime ditëlindjen, iou (i 

love you) – të dua, imy (i miss yoy) – më mungon, 

lol (laugh out loud) - qeshje me zë të lartë, luv 

(love) – dashuri, ly (love yeah) -  dashuria, msn 

(messenger) – mesenxher, np (no problem) – pa 

problem, ok (okay) – në rregull, OMG (oh my god) - 

o zot, pc (personal komjuter) – kompjuter personal 

, pls (please) – të lutem, thnx (thank you) - 

faleminderit, u (you) – ti, vip – (very important 

person) – njeri shumë i njohur, x per – person i 

panjohur, xoxoxo (hugs and kisses) – përqafime 

dhe puthje, YOLO (you only live once) – jetohet 

vetëm një herë, y (why) – përse etj. 

Përdorimi i këtyre fjalëve është bërë si shprehi e të 

gjithë popujve, poashtu edhe në të shumtën e 

raseve shkronja ç zëvendësohet me ch dhe 

shkronja ë zëvendësohet me shkronjën w. 

Këto që theksuam më lartë ishin disa prej fjalëve 

më të përdorura që kam hasur gjatë këtij 

hulumtimi dhe jo vetëm që përdoren fjalë angleze, 

por edhe si akronime, përkatësisht fjalë angleze të 

shkurtuara. 

Të dhënat janë marrë nga një grup i të rinjve që 

janë të evidentur më poshtë: 

 

 

Tabela nr. 1 

Meshkuj 72 

Femra 96 

 

 
Figura nr.1 

Series1, 

Meshku

j, 72, 

43% 

Series1, 

Femra, 

96, 57% 

Gjinia 



113 

Gjithesej janë marrë 168 persona  nga të cilët  72 

meshkuj dhe 96 femra të moshave të ndryshme 

prej 14 deri 23 vjet që në detaje do të shohim në 

tabelën më poshtë. 

 

 

Tabela nr.2 

14 vjet 22 

15 vjet 22 

16 vjet 18 

17 vjet 5 

 18 vjet 19 

19 vjet 38 

22 vjet 32 

23 vjet 12 

 

 
Figura nr.2 

 
 

 
Përfundim 
Po ta shohim përdorimin e këtyre  fjalëve për një 

periudhë më të gjatë, pa dyshim se do të gjejmë 

edhe një numër më të madh të fjalëve që 

përdoren nga populli shqiptar e sidomos nga të 

rinjtë, por këto ishin vetëm disa fjalë që unë i kam 

ndeshur gjatë hulumtimit nga të rinjtë shqiptar 

prej 14-23 vjet, e ndoshta shumë e më shumë 

përdoren nëse i hulumtojmë edhe moshat tjera. 

Kështu që mendoj se këto fjalë duhet sa më pak të 

përdoren, kur dihet se shqipja ka thesar të pasur 

të fjalëve dhe shprehjeve të tilla. Përdorimi i 

tepërt i këtyre fjalëve ndoshta i sjell dëme gjuhës, 

ndërsa ne si shqiptarë duhet që sa më shumë të 

kujdese i pë  gjuhë to ë, të u dohe i ë t i 
largojmë fjalët e huaja e ato ti zëvendësojmë me 

fjalët tona, për arsye se gjuha është mjeti kryesor 

që e identifikon një komb. 
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SUMMARY 
General knowledge of English is not sufficient to study scientific and technical literature in English. Lack of knowledge of 

professional terminology in English affects the correct explanation of scientific phenomena, technical devices and systems. 

Compilation of linguistic corpora with computer software for generating vocabularies from various fields of science and 

technology is raising more and more attention of linguists. This process has been illustrated in this paper by using a 

specifically designed corpus for electrical and computer engineering. This corpus is built of 25 university text books, 

including main fields of studies in electrical and computer engineering, with approximately 5 million words. 

Key words: Corpus linguistics, word formation, vocabulary, technical English. 

 

PËRMBLEDHJE 

Njohuritë e përgjithshme të gjuhës angleze nuk mjaftojnë për të studiuar literaturën shkencore e teknike në anglisht. 

Mosnjohja e terminologjisë profesionale në anglisht ndikon në shpjegimin korrekt të dukurive shkencore dhe të pajisjeve e 

sistemeve teknike. Përpilimi kompjuterik i korpuseve gjuhësore me qëllim të nxjerrjes së fjalorit të fushave të ndryshme të 

shkencës e teknikës është duke zgjuar gjithnjë e më shumë interes në qarqet linguistike. Ky proces është ilustruar në këtë 

punim duke përdorur një korpus të ndërtuar posaçërisht për këtë qëllim. Korpusi është përpiluar nga 25 tekste universitare 

nga fushat kryesore të inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike dhe përmban rreth 5 milionë fjalë. 

Fjalët çelës: Gjuhësia e korpusit, fjalëformimi, fjalori, anglishtja teknike 

 

 

INTRODUCTION 

In their attempts of English acquiring, students 

constantly build their vocabulary. The standards of 

their vocabulary building mainly focus on 

understanding words and phrases, their nuances 

and their relationships. This as well includes 

acquiring new vocabulary on general academic and 

specific-domain words and phrases. 

Students in science and engineering fields are able 

to improve their writing skills through the analysis of 

small sized corpora from their target fields 

(Anthony, 2004).  

This paper explains the application of computer 

software on word formation, and its role in the 

enrichment of technical English vocabulary by using 

a specifically designed corpus for electrical and 

computer engineering. 

 

WORD-FORMATION AS A TOOL FOR VOCABULARY 

ENRICHMENT 

The expansion of vocabulary in modern English 

depends mainly on word formation. In general, 

word formation can be classified in these ten types 

(Yule, 1996, p. 51): 

neologism/coinage, borrowing and calques, 

compounding, blending, clipping, backformation, 

conversion, initialism and acronymy, derivation 

(affixation), onomatopoeia. 

The most productive types of word formation are 

affixation, compounding, and conversion. According 

to Pyles and Algeo (1982), words produced through 

affixation constitute 30% to 40% of the total number 

of e  o ds; Co pou di g ields % to % of 
all the e  o ds; Co e sio  gi es us % of the 
new vocabulary. The rest of the new words come 

from shortening, including clipping, and acronyms, 

amounting to 8% to 10%, together with 1% to 5% of 

words born out of blending, and other means. 

According to Stahl (1999) and Samuels (2002), 

students need to know at least 90-95% of the words 

in a text to fully understand what they are reading. 

Therefore the motivational engagement of students 

in activities that encourage reading increases the 

te de  of e i hi g the stude ts  o a ula ies 
(Stahl, 1998). So when we engage students in 

mailto:vjollca.caka@gmail.com
mailto:shgermizaj@yahoo.com
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motivational activities to encourage reading, we are 

simultaneously improving their vocabularies. 

Derivation, as ''the most common word formation 

process'' (Yule 2006, 57), builds new words by 

adding morphemes to stems. These morphemes are 

added to the target stem by affixation, through 

prefixes and suffixes. The meaning is always slightly 

changed, but in a way that the final word is still 

closely related to the former word. 

According to White, Sowell, & Yanagihara (1999), 20 

most common English prefixes: 

un-, re-, in-/im-/ir-/ill-, dis-, en-/em-, non-, in-

/im-, over-, mis-, sub-, pre-, inter-, fore-, de-, trans-, 

super-, semi-, anti-, mid-, under-  

account for 97 % of prefix occurrences in printed 

English, and 20 most common English suffixes: 

-s/-es, -ed, -ing, -ly, -er/-or, -ion/-tion/-ation/-

ition, -ible/-able, -al/-ial, -y, -ness, -ity/-ty, -ment, -

ic, -ous/-eous/-ious, -en, -er, -ive/-ative/-itive, -ful, 

-less, -est 

account for approximately 93 % of suffix 

occurrences in printed English. 

According to Graves (2006), the first four prefixes 

[in-/im-/ir-/il- are considered as one prefix] account 

for approximately 58 percent of prefixed words in 

printed academic English, and the first four suffixes 

account for approximately 72 percent of suffixed 

words in printed academic English. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The machine-readable text was uploaded in the 

AntConc concordancer, i.e. in the computer program 

for extracting concordances. AntConc includes a 

powerful concordancer, word and keyword 

frequency generators, tools for cluster and lexical 

bundle analysis, and a word distribution plot, it also 

offers the choice of simple searches and powerful 

regular expression searches (Anthony, 2004). 

This corpus is built of 25 university text books, 

including main fields of studies in electrical and 

computer engineering, with approximately 5 million 

tokens (words in total). 

Therefore, the outcomes of this paper shall serve 

the students who master well the word formation 

process in order to enrich their technical English 

vocabulary much easier.  

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The main words with prefixes and suffixes that 

resulted from our corpus have been shown below 

(Tables 1 and 2). There were selected only the words 

with the higher frequency of occurrence, depending 

on how productive a prefix or a suffix is.  

The lists of these prefixes and suffixes will help the 

students to expand their vocabulary in the field of 

electrical and computer engineering. 

The listed words have been given in a form of 

lemma and the frequency, or the number of their 

occurrence in the corpus, in fact represents the 

summary of all the words that contain the 

respective lemma. For instance:  

– disadvantage (204) = disadvantage (94) + 

disadvantages (110); 

– disable (90) = disable (23) + disables (7) + disabled 

(54) + disabling (6);  

– disappear (69) = disappear (32) + disappears 

(30) + disappeared (4) + disappearing (3), etc. 

 

Table 1 – Main prefixes (with more than 10 

occurrences) in our corpus and their meaning 
Prefix – Meaning – Examples (number of occurrences) 

a-/an- – without; no – asynchronous (249), 

anisotropic (46) 

anti- – against – antiparticle (57), antiparallel (47) 

auto- – self – autotransformer (142), autocorrelation 

(103) 

bi- – two – bipolar (608), bidirectional (79) 

co- – with – correspond (3006), correlation (117) 

com-/con- – together, with – configuration (768), 

compression (173) 

de- – off, away from – decode (168), demodulation 

(140) 

dis- – apart, not, opposite of – displacement (1135), 

discharge (352) 

down- – down – downstream (135), downlink (51) 

en- – put into – enclose (296), encode (210) 

hexa- – six – hexadecimal (247), hexagon (12) 

hydro- – water – hydrocarbon (31), hydroelectric (27) 

hyper- – over, more – hypercube (41), hypercharge 

(25) 

il-/im-/in-/ir- – not, without – independent (1046), 

impossible (150), irregular (51), illegal (50) 

in- – into – input (9816), incorporate (197) 

inter- – between, among – interface (1313), internet 

(660) 

intra- – on the inside; within – intranet (33), 

intraframe (10) 

macro- – large – macrocell (34), macroinstruction 

(20) 

micro- – extremely small – microelectronics (868), 

microprocessor (792) 

mini- – small – minicomputer (44), minislot (9) 

mis- – wrong, wrongly, incorrectly – mismatch (75), 

misuse (10) 
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mon(o)- – alone, single, one – monatomic (58), 

monostable (55) 

multi- – more than one; many – multivibrator (113), 

multiprocessor (108) 

non- – not, the reverse of – nonlinear (358), nonzero 

(267) 

out- – away from – output (9310), outgoing (104) 

over- – over the limit, too much; above – overhead 

(239), overlap (170) 

photo- – light – photoelectric (71), photodiode (31) 

poly- – many – polyphase (95), polyatomic (17) 

post- – after – postincrement (19), postmultiplication 

(6) 

pre-/pro- – before, forward – premultiplication (22), 

preprocessor (16) 

pseudo- – supposed to be but not really so; false; 

not genuin, fake; resembling – pseudocode (66), 

pseudocomponent (31) 

quasi- – seemingly; apparently but not really – 

quasistatic (77), quasiassociated (4) 

re- – again – reactive (696), remove (534) 

semi- – half, partially, partly – semiconductor (907), 

semicircle (41) 

servo- – of or involving servomechanisms, a o t ol 
s ste  – servomechanism (22), servomotor (13) 

side- – on side – sideband (117), sidebar (8) 

sub- – under – subcube (83), subcarrier (75) 

trans- – across – transform (1028), transconductance 

(125) 

tri- – three – triangle (601), tristate (74) 

un- – not – unknown (518), unchanged (206) 

under- – under – undergraduate (30), underflow (18) 

uni- – one – uniform (1150), unimodular (161) 

up- – up – upstream (124), uplink (47) 

 
Table 2 – Main suffixes (with more than 10 

occurrences) in our corpus and their meaning 
Suffix – Meaning/denoting – Examples (number of 

occurrences) 

-able/-ible – able to be – programmable (535), 

controllable (271) 

-age – aggregate; process; outcome of; the fact of – 

voltage (13081), storage (907) 

-(i)al – relating to – digital (3565), polynomial (479) 

-ance/-ence – act of, state of, condition of – 

resistance (4927), difference (2093) 

-er(s) – one who – computer (4602), amplifier (3278) 

-ful – full of; characterized by; tending to; able to – 

useful (724), powerful (157) 

-ic – having some characteristics of; in the style of – 

magnetic (4995), basic (1861) 

-ism – quality o – magnetism (110), synchronism (46) 

-hood – state, condition, character, nature – 

likelihood (135), neighbourhood (43) 

-ity/-ty/-y – the state of, character of – density 

(2312), property (614), faulty (42) 

-less – lacking, without – frictionless (248), wireless 

(210) 

-ment – the act of, the state of – measurement 

(2021), displacement (1135) 

-ness – the quality of – thickness (247), brightness 

(37) 

-ion/-tion/-ation/-ition – the act or condition of – 

direction (3864), reduction (297), information 

(2598), addition (1160) 

-ship – the art or skill of, the ability to – relationship 

(949), spaceship (31) 

Below is given the list of compound words in our 

corpus with more than 100 occurrences: 

aircraft (100), backward (200), bandwidth 

(1266), baseband (363), breakdown (186), 

broadcast (213), clockwise (221), codeword 

(231), copyright (103), counterclockwise (199), 

cutoff (320); database (327), downward (255); 

feedback (1184), forward (875), hardware (550), 

horsepower (144), however (2602); itself (590); 

keyboard (259); network (5467), nothing (171); 

offset (494), otherwise (428), outline (123), 

output (9300), outside (498), outward (125), 

overall (474), overcome (131), overhead (239), 

overlap (170), overview (157); passband (286), 

payload (134), pipeline (282); software (726), 

something (174), sometimes (426), somewhat 

(195), thereby (231), therefore (2279), voltmeter 

(270); wattmeter (204), waveform (1444), 

wavefunction (267), waveguide (234), 

wavelength (1616). 

 

Below are given some characteristic examples of 

blending words from our corpus, with more than 10 

occurrences: 

alphanumeric (alphabetic + numeric) (46), bit 

(binary + digit) (8844), camcorder (camera + 

recorder) (11), Internet (inter + network) (670), 

Matlab (mathematic + laboratory) (332), modem 

(modulator + demodulator) (359), pixel (picture + 

element) (267), thermistor (thermal + resistor) (102) 

Conversion is also important in word-formation 

process. Below are given some characteristic 

examples taken from our corpus to illustrate 

meaning of words given to the students for testing 

them.  

Note: n. – noun, v. – verb, and the number in 

parentheses (  ) shows the number of textbook [1-

25] 

A ladder is used to gain access [n.] ... (1) 

To access [v.] the le tu e  suppo t ate ial … (7) 
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Forward bias [n.] is a te  … (12) 

We use dc to bias [v.] a nonlinear device. (16). 

The physical channel [n.] may be any of the 

follo i g:… (9) 

The function of a loudspeaker crossover network is 

to channel [v.] f e ue ies …(8) 

This positive charge [n.] is attracted to the negative 

charge [ .] …  

One way to charge [v.] a capacitor is to place it in an 

electric circuit with a battery. (3) 

The clock counter [n.] counts up until a count of 1 is 

registered in the signal counter [n.]. (15) 

It is more logical to counter [v.] the velocity ... (13) 

A machine cycle [n.] is defi ed as …. (17) 

Synchronous counters can be designed to cycle [v.] 

through any sequence of states. (9) 

The logic flow [n.] is indicated by lines and arrows. 

(25) 

In order for an electric current to flow [v.], there 

must be more electrons moving in one direction as 

compared with another. (4) 

The first level [n.] of abstraction in in pseudo-code is 

... (23) 

Equalization tends to level [v.] out the frequency 

response. (20) 

The straight line [n.] l1 is perpendicular to the 

straight line l2 [n.]. (2) 

An entire revolution must be made to line [v.] up the 

egi i g of the se to  …. (22) 

The transmission link [n.] may be cable, radio link 

[n.] or optical fibre. (15) 

Transformer action requires a flux to link [v.] the two 

windings. (11) 

An algorithm is a set [n.] of well-defined, 

unambiguous steps ... (25) 

We set [v.] the voltage difference across it to zero... 

(10) 

A typical electronic power supply [n.] provides 12 V. 

(8) 

You need to supply [v.] the plus and minus signs for 

the given data. (3) 

 

CONCLUSIONS 

Compilation of linguistic corpora with computer 

software, so called a concordancer, for generating 

vocabularies from various fields of science and 

technology is raising more and more attention of 

linguists.  

Students in science and engineering fields are able 

to improve their writing skills through the analysis of 

small sized corpora from their target fields. 

The expansion of vocabulary in modern English 

depends mainly on word formation. The most 

productive are derivation (affixation), compounding, 

and conversion. Prefixes, roots, and suffixes can also 

help students discover meanings of words.  

The lists of main prefixes and suffixes will help the 

students to expand their vocabulary in the target 

field, in our case in the field of electrical and 

computer engineering. 
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Përmbledhje 

Ky punim ka në qendër stilistikën, këtë disiplinë të gjuhësisë e cila përfshin një sërë nëndisiplinash si: stilistika pedagogjike, 

stilistika konjitive, pragmastilistika, stilistika e diskursit etj. dhe metodave të ndryshme që ato ofrojnë . Përdorimi I këtyre 

metodave  ndihmon për kryerjen e analizave gjuhësore dhe interpretimin e gjuhës së shkruar dhe të folur, të  

teksteve letrare dhe atyre jo-letrare. Me anë të metodës së hulumtimit dhe krahasimit ky punim përpiqet të 

ofrojë një këndvështrim të studimeve stilistikoredhe metodave të tyre të analizës. Nga vëzhgimi vihet re se 

stilistika është në një stad të favorshëm zhvillimit të saj, numri I publikimeve në konferenca shkencore është 

rritur, gjithmonë e më shumë studjues po u kushtojnë rëndësi studimeve stilistikore duke bërë që  ajo të zërë 

një vend të rëndësishëm në studimet gjuhësore dhe ato letrare. Numri I konsiderueshëm  I studimeve 

ndërmerret për të parë se si zbatohen në praktikë analiza të ndryshme stilistikore. 

Fjalë kyçe: stilistika, analizë stilistikore, tekste letrare, tekste jo-letrare. 

Abstract 
 

This paper focuses on Stylistics, a linguistics discipline which includes a number of sub- disciplines such as 

pedagogical stylistics, cognitive stylistics, pragmatic stylistics, discourse stylistics etc.  and the different 

methods of analysis they offer, to deal with stylistic analysis. The use of such methods helps in carrying out 

analyses of spoken and written language, of literary and non-literary texts.  By closely investigating and 

comparing the literature at our disposal, the paper attempts to offer a viewpoint of stylistic studies and their 

methods of analysis. It is noticed that stylistics occupies an important place in linguistic and literary studies. 

Stylistics as a discipline is in a very favorable stage of development, this can be noticed by the great number of 

publications in scientific conferences and journals which has greatly increased nowadays. A considerable 

number of studies are undertaken, to see how the effectiveness of methods and how they function in practice. 

Key words: stylistics, stylistic analysis, literary texts, non- literary texts. 

 

 

HyrjeStilistika është disiplina e gjuhësisë që shërben 

si pikë lidhjeje mes studimeve gjuhësore dhe atyre 

letrare. Studiues të ndryshëm mes të cilëve Fowler 

dhe Bateson sipas (Simpson 2004) kanë vënë në 

dyshim saktësinë dhe objektivitetin e analizës 

stilistikore e megjithatë nga zhvillimet e ndryshme 

në këtë fushë vihet re se krahasuar me fazat e 

mëparshme Stilistika ka marrë hov. Leech dhe Short 

(2007:282 )shprehen se, botimet e shumta për 

analizën e poezisë, prozës dhe dramës e tregojnë 

më së miri këtë. Simpson në (2004:2) shprehet se 

“tilistika ë këtë filli  shekulli është shëndoshë e 

i ë , dhe se  studiohet si lë dë ë shu ë 
departamente të gjuhës, letërsisë dhe gjuhësisë në 

të gjithë botën. Lambrou dhe Stockwell 

(2010:3)vërejnë se çdo ditë e më shumë studiues të 

rinj po angazhohen në studime stilistikore. 

Një ndihmesë e madhe për stilistikanët kanë qenë 

zhvillimet në fushat përafërta, kjo ka bërë që 

Stilistika të përdorë shumë mjete analitike të 

huazuara nga këto fusha. Nën-disiplinat e reja që 

kanë lindur e kanë pasuruar Stilistikën dhe 

metodologjinë e saj me teori të diskursit të kulturës 

dhe të shoqërisë,Simpson (2004:2). Kjo ide 

përforcohet edhe më tej nga Burke i cili argumenton 

se stilistika bashkëkohore është larguar nga 

drejtimet e së shkuarës dhe është në rrugën drejt  

stilistikës pedagogjike, korporale, konjitive, 

pragmatike, multimodale, gjinore dhe së fundmi 

drejt qasjeve neuroshkencore. Në qendër të 

studimeve, sot vihet  teksti, konteksti dhe lexuesi. 

(2014:2) Me rëndësi në këtë fushë është edhe 

themelimi i organizatës i The Poetics and Linguistics 

Association apo Shoqata e Poetikës dhe Linguistikës 

në fokus të së cilës qëndrojnë zhvillimet në fushën e 

Stilistikës, pa lënë këtu pa përmendur buletinët e 

ndryshëm në këtë fushë nga të cilët mund të 

pë e di : La guage a d Lite atu e , “t le a d 
the Journal of Litera  “e a ti s si edhe Te t & 
Talk .  
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Për sa I përket zhvillimeve të Stilistikës në gjuhën 

shqipe siç vëren Lloshi(2012) duhet bërë më shumë 

për ta pasuruar kuadrin teorik në mënyrë të 

strukturuar, jo në mënyrë rastësore, kjo duhet bërë 

edhe për pajisjen me materiale praktike të 

studentëve. Autori shprehet se zbrazëtia e lënë në 

këtë fushë gjatë regjimit komunist është e madhe. 

Vihet re përpjekja e po këtij autori për të sjellë 

njohuritë bazë mbi pragmastilistikën, së cilës I ka 

kushtuar një pjesë të librit “tilistika e gjuhës sh ipe 
dhe p ag atika  oti  I itit  e disa i oti e. 
 

Materiale dhe metoda 
Përmes metodës së hulumtimit dhe krahasimit ky 

punim përpiqet që të ofrojë një këndvështrim të 

studimeve stilistikore, nëndisiplinave të ndryshme 

që kanë lindur, metodave të tyre të analizës duke 

sjellë në vëmendje zhvillimet kryesore në këtë fushë 

në rang ndërkombëtar dhe zhvillimet në studimet e 

po kësaj fushe në gjuhësinë shqiptare. 

Rezultate dhe diskutime 
Për sa I përket ndikimeve të ndryshme në fushën e 

stilistikës mund të thuhet se vitet 70-të dhe fillim 

vitet 80-të panë lindjen e stilistikës pedagogjike 

duke e bërë Stilistikën të prekshme nga pikëpamja 

praktike. Puna e Halliday-it mbi gramatikën 

funksionale sistemike pati një ndikim në studimin e 

prozës dhe kjo u pasqyrua në veprën e Leech dhe 

“ho t “t le i  fi tio . Vitet -të dhe zhvillimet në 

pragmatikë hodhën bazat për pëfshirjen e kontekstit 

në kuptimi dhe për studimin e gjuhës së dramës. Në 

vitet 90-të u vu re një përqëndrim te tekstet jo-

letrare dhe si qasje u huazua ajo e Analizës së 

Diskursit Kritik, kjo qasje u pasua nga interes në 

rritje për elementë konjitivë në kuptimin dhe 

përpunimin e teksteve që çuan në lindjen e 

stilistikës/poetikës konjitive. Vitet e fundit me 

përparimin e teknologjisë vihet re një prirje për ta 

përfshirë atë në analizën stilistikore si mjet i 

nevojshëm për kryerjen e analizave sasiore.  

Stilistika pedagogjike 
Sipas Carter dhe Stockwell (2008: 249) të cituar  në 

(Norgaard, et.al. 2010:37) stilistika pedagogjike u 

zhvillua në vitet 70-të dhe shmangu kritikat ndaj 

stilistikës. Ajo merret me praktikën e mësimdhënies 

së stilistikës në klasë. Një nga qëllimet kryesore 

është vetëdijësimi I nxënësve për gjuhën e përdorur 

në tekstet e zgjedhura. Në qendër të proçesit të 

mësimdhënies qëndron teksti si veprim, përpunimi 

mendor, I cili është një pjesë proaktive e leximit dhe 

interpretimit, si edhe funksionimit të elementeve 

pragmatikë, konjitivë si edhe gjuhësorë brenda 

konteksteve specifike shoqërore dhe kulturore. 

Tekstet a alizohen në tri nivele: Shqyrtohen së pari 

tiparet formale të tekstit, të bazuara te teoritë 

gjuhësore, së dyti duke u bazuar te teoritë e letrare, 

kulturore dhe psikologjike vendosen pikat e 

kontaktit mes një teksti dhe teksteve të tjera dhe 

me lexuesin. Së treti trajtohen kushtet socio-

kultu o e ë të ilat dodh le i i dhe shk i i . Cla k 
(2007:60) 

Stilistika pedagogjike përdor tekste letrare për  

mësimdhënien e gjuhës së huaj , duke dhënë 

rezultuar pozitive . Për sa I përket nivelit të nxënësve 

ka patur diskutime për përshtatshmërinë e teksteve, 

kishte nga ata mësues që e shihnin nxjerrjen në pah, 

si jë ë ë pë  ta pa ë gjuhë  ë ep i , po  
kishte të tjerë që këto tekste I shihnin të 

përshtatshme për një nivel nxënësish të 

përparuar(Noorgard et.al. 2010:37). Kohët e fundit 

është shfaqur një pikëpamje e cila thekson se 

stilistika ka kontribuar në metodologjinë e 

mësimdhënies së letërsisë duke bërë që  metodat e 

L1 dhe L2 mbështeten te stilistika (po aty). 

Pragmastilistika  
 Pragmastilistika e trajton stilin nga këndvështrimi 

pragmatik,fillimet e saj I pati në vitet 80-të nëse në 

qendër të stilistikës qëndrojnë  mikrostrukturat si 

(rendi i fjalëve, mbiemërzimi, etj.)pragmastilistika 

trajton efektet e dëshiruara (shprehëse, afektive , 

qëndrimin)dhe elementet e veçantë të kontekstit të 

cilët kushtëzojnë zgjedhjet gjuhësore. Del mar Rivas 

Carmona (2012:125) 

Sipërfaqja gjuhësore do të shihet si një lloj 

pë shatje  e a ëdhë ies es zgjedhjes stilistiko e 
dhe situatës jo-gjuhësore.  Pra fjalitë me të njëjtin 

kuptim (nga pikëpamja e plotësimit të kushtit të së 

vërtetës, përmbajtjes semiotike apo vlerës 

semantike mund të ndryshojë në formën gjuhësore 

dhe përshtatshmërinë situacionale dhe këto 

ndryshime të shpjegohen pragmatikisht. Zhvillimet 

në pragmatikë I dhanë një shtysë studimit të gjuhës 

së dramës. Ndër konceptet që përdoren më së 

shumti janë, Parimet e bashkëpunimit të Grice-it, 

radhëmarrja, aktet e kërcënimit të imazhit, 

mirësjellja dhe sjellja jo e mirë, koncepti I forcës dhe 

marrëdhënia ndërvepruese. 

     

Stilistika e diskursit  
Stilistika e diskursit kritik bën një analizë të 

ideologjive që përshkrojnë tekstet dhe lidhet me 

Stilistikën duke qenë se të dyja përdorin mjete 

analize të përbashkëta .Kryesisht CDA-ja analizon 

tekste me natyrë jo-letrare. Stilistika e diskursit 

krititik nuk pretendon për një metodologji objektive 

por priret drejt  leximeve sistematike dhe të 

vërtetueshme dhe i shërben qëllimit emancipues 

dhe kritik.  Përmes kësaj analize nuk synohet që të 

edukohet shmangia e anë mbajtjes, por të mësohet 

se gjuha ndihmon në ndërtimin e realiteteve tona 

duke bërë që realiteti të ndërtohet në mënyra të 

ndryshme.  

Tri janë qëllimet kryesore të saj:  
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1.Sistematiciteti, vërtetueshmëria subjektive dhe 

mundësia për ta kryesr sërish të njëjtën analizë. 2. 

Qëllimi emancipues . 3. Qëllimi I tretë është 

integrimi apo komplementariteti. 

Dy qëllimet e para kërkojnë që stilistika e diskursit të 

bazohet te teoritë gjuhësore që janë të orientuara 

drejt shoqërisë, pragmatikës dhe funksionit.Kjo 

mënyrë analize bën që të shmanget një anlizë 

formale e pakuptimtë duke zbuluar ideologjitë që e 

përshkojnë tekstin përmes mjeteve gjuhësore.  

Qëllimi I tretë arrihet përmes kombinimit të tekstit 

dhe ideologjisë, kjo lidhje është një hallkë e 

rëndësishme si për teoritë e përgjigjeve të lexuesit 

dhe teorive kritike të cilat theksojnë përcaktuesit 

shoqërorë dhe historikë të ideologjisë. 

Tri traditat kryesore të cilat e kanë formësuar 

stilistikën e diskursit sipas (Weber, 1992:15) janë: 

tradita narrative semiotike e cila ka ndikuar te niveli 

semiotik, zhvillimet kryesore në pragmatikë dhe në 

shkencën konjitive të cilat kanë ndikuar në nivelin 

konjitiv, gramatika funksionale sistemike e Halliday-

it dhe gjuhësia kritike të cilat kanë ndikuar në nivelin 

gjuhësor. 

Korpus stilistika  
Leech dhe Short (2007:285) shprehen se korpus 

gjuhësia po ushtron një ndikim gjithmonë edhe më 

të madh te stilistika bashkëkohore.Sipas Zyngier 

(2002) huazimi i metodologjisë dhe mjeteve të 

gjuhësisë së  korpusit për të analizuar tekste letrare , 

mundet  të ofrojë mbështetje për interpretime 

intuitive të cilat përpara se të ekzistonte kjo metodë 

analize mund të jenë marrë për të mirëqëna.  Ajo 

shton se  përmes analizës induktive mund  të shihen 

përdorimet e gjuhës dhe të arrihet në përgjithësime 

dhe më pas të vazhdohet më tej me metodën 

deductive.  

Korpus Stilistika siç shprehet Mahlberg(2007)  nuk 

shërben vetëm si mjet I shpejtë për grumbullimin e 

një informacioni sasior, por shërben për të 

kombinuar analizën gjuhësore me vlerësimin letrar. 

Numërimi dhe krahasimi janë elemente të 

rëndësishme të veprimtarisë stilistikore, mirëpo W. 

van Peer (1989:302) e sheh si rrezik preokupimin e 

tepërt te procedurat përllogaritëse dhe mungesa e 

vëmendjes ndaj tekstualitetit dhe kuptimit të 

veprave letrare, ky studiues thekson se nëse tiparet 

stilistike të një teksti shndërrohen në llogari, procesi 

dinamik I  transmetimit të kuptimit në veprën letrare 

humbet në mënyrë të pakthyeshme. Ndër konceptet 

kyçe për analizën janë, përputhjet (përsëritje dhe 

modele kuptimore), kombinimet e fjalëve, prozodia 

semantike, fjalët kyçe apo grupet e fjalëve. Prozodia 

semantike shërben për të shpjeguar përdorimet e 

pazakonta që krijojnë efekte letrare.  

Për sa I përket zhvillimit të kësaj nëndisipline në 

shqipe mund të thuhet se http://web-

corpora.net/AlbanianCorpus/search/ apo Korpusi 

Nacional i Gjuhës Shqipe është në përpunim e sipër. 

Puna e bërë  nga Nebi e Ali Caka për ndërtimin e një 

korpusi gjuhësor shërbejnë si gurë për të ndërtuar 

më tej këtë fushë. 

 

Stilistika konjitive 
Stilistika konjitive është një nga nën-disiplinat më të 

reja të stilistikës bashkëkohore, me ndikimin e saj, 

kjo nëndisiplinë në fillim të shekullit të XXI-të po i 

jep jë d ejti  tjetë  atë ë jihet si kthesa 

ko jiti e  “i pso  : .“i pso , po at  
shprehet se qysh në fillimet e saj Stilistika ka qenë e 

orientuar drejt procesit të të shkruarit duke 

neglizhuar në këtë mënyrë  proceset mendore  të 

lexuesit të cilat janë përgjegjëse për informimin, që 

ndikohen nga mënyra e leximit dhe interpretimit të 

teksteve letrare. Për të bërë këto studime stilistika 

bazohet te gjuhësia konjitive dhe te Inteligjenca 

artificiale. Metoda e saj e analizës shërben si shtese 

për metodat e tjera të analizës duke u përpjekur të 

shpjegojë marrëdhënien që vendoset mes tekstit 

dhe procesit të leximit. Vëmendje të vecantë i është 

kushtuar nga Stilistika konjitive transferimi I 

ndertimeve mendore, se si gjatë leximit dy 

përfaqësime mendore I vendosim pranë njëri-tjetrit. 

Ky proçes ndodh si në letërsi ashtu edhe në 

diskursirn e përditshëm. Dy figurat  me anë të të cilit 

arrihet transferimi Konceptual janë metafora dhe 

metonimia, koncepte kyçe në Stilistikën konjitive. 

Përfundime: 
Stilistika është një disiplinë në zhvillim, gjithmonë e 

më tepër studime po ndërmerren në lëmin e saj. 

Ndërveprimi me displina të tjera ka bërë të mundur 

lindjen e një numri nëndisiplinash që ndikojnë në 

ngritjen e statusit të analizës stilistikore të teksteve 

të ndryshme atyre letrare, por jo vetëm. Ky 

ndërveprim ka bërë që analiza stilistikore të 

pretendojë për objektivitet të analizës stilistikore. E 

ndërsa në botë studimet në këtë fushë kanë 

përparuar, mbetet shumë për të bërë në Shqipëri.  
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PËRMBLEDHJE 

‘o ald I gleha t ka g itu  hipotezë  e zh e dosjes dë ezo e ë d shi i  e le a e azë ë  diki i  e 
fakto ë e eko o ike dhe so ial-kultu o e ë jë sho ë i. “ipas tij kushtet so ial-eko o ike dhe kultu o e 
fo ësoj ë ezat e li du a ë  këto kushte. Kështu ë ka dalli e ë diki i  ë usht o  itja eko o ike ë 
siste i  le o  të eza e të d shë . Nisu  ga kjo hipotezë u e dua ë të dë tohej jë asje k ahasuese 
e di a ikës së d shi it të p ofilit le o  pë  se ilë  g up oshë gjatë e olui it të saj ë g up oshat 
ijuese. Kjo pë  të testua  e pi ikisht hipotezë  e ‘.I gleha t. Ja ë zgjedhu  si aza ato ë eçoj ë g up 
oshat e d sh e ë azë  e të dhë a e të a keti it pë  siste i  le o  të sho ë isë sh ipta e ë iti  

, ,  dhe . 
 

Fjalë k çe: p ofil le o , zh e dosje dë ezo e, g up oshë. 
 

“UMMA‘Y 

‘o ald I gleha t has o st u ted the h pothesis a out the i te ge e atio al shift of the asi  alues ha ges 
u de  the i flue e of e o o i al a d so ial- ultu al fa to s i  so iet . B  hi  the so ial-e o o i al a d 
ultu al o ditio s shape the ge e atio s o  u de  these o ditio s. Thus the e a e diffe e es i  the 
i flue e aused  e o o i al g o th o  the alues s ste  of diffe e t ge e atio s. Based o  this h pothesis 
as ai ed to o st u t a o pa ati e app oa h fo  the d a i s of the p ofile alue ha ge fo  ea h g oup 

age du i g its e olutio  i to follo i g g oup ages. This as ith the ai  to e pi i all  test the I gleha t's 
h pothesis. F o  the data ase of the su e  a ied out i  , ,  a d  a out the alue s ste  
fo  the Al a ia  so iet , as p epa ed s all data ase ased o  the pa ti ula  g oup age a d is a al zed e e  
of ea h i  its p ofile alue e olutio  o  the follo i g g oup age. 
 

Ke  o ds: Value p ofile, i te ge e atio al shift, g oup age. 
 

TрE GOAL 

‘o ald I gleha t i  the pape  a ed 
MODE‘NI)ATION, CULTU‘AL CрANGE, AND TрE 
PE‘“I“TENCE OF T‘ADITIONAL VALUE“" desig ee 
ith Wi e Bake , ased o  data a al sis of a glo al 
a e of su e s fo  the alue s ste  of so ieties i  
 ou t ies i ol i g % of the o ld 

populatio , has aised the assu ptio  that e e  
so iet  is ot ha a te ized  a e tai  alues 
ho oge eit , ut it is ha a te ized  the alues 
diffe e e he  s it hi g f o  o e age g oup to 
a othe . I  a o da e ith it, he has p oposed as 
e pla ato  odel of this alues diffe e e i  a 
so iet  the h pothesis of i te ge e atio al shift o  
the alue ha gi g u de  the i flue e of its 
e o o i  a d so io- ultu al fa to s. рe thi ks the 
so io-e o o i  a d ultu al o ditio s shape the 
ge e atio s o  u de  these o ditio s. “o it a  
e assu ed that the e a e diffe e es i  the 

i pa t that e o o i  g o th a ies o  alue 

s ste  of diffe e t ge e atio s, e ause thei  
alues s ste  is shaped u de  the i flue e of 
diffe e t o ditio s of so ial-e o o i  a d 
ultu al. Based o  this assu ptio  as thought to 
uild a o pa ati e app oa h of the d a i s of 
ha ge of alues p ofile fo  ea h age g oup du i g 
its e olutio  i  the e t age g oups. This is to test 
e pi i all  the assu ptio  of ‘.I gleha t a d 
W.Bake . I gleha t, ‘., Bake , W.,  

 

METHODOLOGY 

 

To test e pi i all  the assu ptio  i  uestio , 
that the e a e diffe e es i  the i pa t that the 
e o o i  g o th a ies o  the alue s ste  of 
diffe e t ge e atio s, as follo ed the oad to 
test e pi i all  the i pli atio s hi h a e 
dedu ed f o  the assu ptio . “u h a e hose :  
I.  - If the e a e diffe e es i  the i pa t that  the 
e o o i  g o th a ies o  the alues s ste  of 
diffe e t ge e atio s, the  it is e pe ted that to e 
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ide tified the dis epa ies et ee  the alues of 
the alues i di ato s elo gi g to diffe e t age 
g oups i   i  Al a ia  so iet ;  I.  - If 
the e a e diffe e es i  the i pa t that  the 
e o o i  g o th a ies o  the alues s ste  of 
diffe e t ge e atio s, the  it is e pe ted that to e 
ide tified the dis epa ies et ee  the alues of 
the alues i di ato s elo gi g to diffe e t age 
g oups i   i  Al a ia  so iet ;  I.  - If 
the e a e diffe e es i  the i pa t that  the 
e o o i  g o th a ies o  the alues s ste  of 
diffe e t ge e atio s, the  it is e pe ted that to e 
ide tified the dis epa ies et ee  the alues of 
the alues i di ato s elo gi g to diffe e t age 
g oups i   i  Al a ia  so iet ;  I.  - If 
the e a e diffe e es i  the i pa t that  the 
e o o i  g o th a ies o  the alues s ste  of 
diffe e t ge e atio s, the  it is e pe ted that to e 
ide tified the dis epa ies et ee  the alues of 
the alues i di ato s elo gi g to diffe e t age 
g oups i   i  Al a ia  so iet . 
 

To test e pi i all  the a o e i pli atio s e e 
used the su e  data ade to i estigate the 
alues s ste  i  , ,  a d . 
Measu e e ts ade th ough these su e s ha e 
i estigated the alues s ste  o  the alues 
di e sio  alled  ‘. I gleha t as " alue s ste  
of the su i al / self-affi atio " the old a e 
" alues s ste  of ate ialisti  / post- ate ialist" . 
I  this di e sio  easu e e ts a e highl  
de eloped, ut fo  ou  pu pose e e sele ted 
easu e e ts de i ed f o  fou  su e s 
e tio ed a o e. While o  the di e sio  of the 
alues s ste  "t aditio al / se ula - atio al", the e 
a e o l  t o easu e e ts a d the  a e sta ti g 
f o  . But these easu es, i  ge e al, ot 
p o ide ea i gful data [I  the se se that gi es 
the te  C. He pel: suppo ti g o  ot "f o  the 
lo  le el" ie, ot theo eti al o e  the state e t 
u de  e pi i al testi g] fo  e pi i al testi g of the 
assu ptio s o side ed; the efo e the  a e ot 
take  i to o side atio . Co side ed data 
disagg egated  age g oup, I: -  ea s; II: -

 ea s; III: -  ea s; IV: -  ea s a d V: 
O e   ea s. O iousl , ith the e eptio  of the 
fi st, hi h i ludes o l   ages, all the othe s 
i lude   ages ea h. “i e  afte  su e s 
e e o du ted o l  i  Ti a a, o pa iso s of 

i di ato s of  a d  e e ade to the it  
of Ti a a. 
 

EXPECTATIONS: the ide tifi atio  of the 
diffe e es i  the sa e i di ato s of alues 
elo gi g to diffe e t age g oups i  the su e  of 

ea h ea  o side ed. 
 

RESULTS: Fo  i pli atio s e ie ed: 
I. - Co pa iso  of i di ato s of alues fo  age 
g oups I a d II i  the  su e  p o ides the 
follo i g i fo atio : f o  the  i di ato s,  
of the  sho  diffe e t alues he  s it hi g 
f o  the age g oup I i to that of II;  sho s the 
eak ha ge fo  alues a d  sho  the sa e 
alue. “o, the atio of ha ge ith o ha ge is : 
 o  . :  i  fa o  of the a e d e t. The 
i pli atio  p o ided that the e as a ha ge a d 
it appea s that the e is a diffe e e. It a  e said 
that fo  ages I a d II of the  su e  the 
e pi i al testi g gi es positi e esult the efo e 
o fi s the i pli atio  I. . 

 

I. - Co pa iso  of i di ato s of alues fo  age 
g oups I a d II i  the  su e  p o ides the 
follo i g i fo atio : F o   i di ato s,  of 
the  sho  diffe e t alues he  s it hi g f o  
the age g oup I i to that of II;  sho s the eak 
ha ge of alues. “o the atio of ha ge ith o 
ha ge is :  i  fa o  of the a e d e t. The 
i pli atio  p o ided that the e as a ha ge a d 
it appea s that the e is a diffe e e. It a  e said 
that fo  ages I a d II of the  su e  the 
e pi i al testi g gi es positi e esult the efo e 
o fi s the i pli atio  I. . 

 

Co pa iso  of i di ato s of alues fo  age g oups II 
a d III i  the  su e  p o ides the follo i g 
i fo atio : F o  the  i di ato s,  of the  
sho  diffe e t alues he  s it hi g f o  the age 
g oup I i to that of II; a d  sho  the sa e alues. 
“o the atio of ha ge ith o ha ge is  :  o   
:  i  fa o  of the a e d e t. The i pli atio  
p o ided that the e as a ha ge a d it appea s 
that the e is a diffe e e. It a  e said that fo  age 
g oups II a d III of the  su e  the e pi i al 
testi g gi es positi e esult the efo e o fi s the 
i pli atio  I. . 
 

Co pa iso  of i di ato s of alues fo  age g oups II 
a d III i  the  su e  p o ides the follo i g 
i fo atio : F o   i di ato s,  of the  sho  
diffe e t alues he  s it hi g f o  the age 
g oup I i to that of II. “o the atio of ha ge ith 
o ha ge is  :  i  fa o  of the a e d e t. The 

i pli atio  p o ided that the e as a ha ge a d 
it appea s that the e is a diffe e e. It a  e said 
that fo  age g oups II a d III of the  su e  the 
e pi i al testi g gi es positi e esult the efo e 
o fi s the i pli atio  I. . 

 

It tu s out that the i di ato s of alues fo  t o 
ouples of age g oups that elo gi g to su e s i  

, ,  a d  ha e o fi ed the 
i pli atio s I. , I. , I.  a d I. . Fo  a o e igo ous 
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o side atio , should e see  if the diffe e t age 
g oups i  the fou  atte ies hose  a e o  a d 
shaped i to a ious so io-e o o i  a d ultu al 
o ditio s, i  o de  to justif  full  the esult as a 
e pi i al test fo  the I gleha t's h pothesis. 
 

“o f o  all the e pi i al data oth the esults 
f o  testi g fo  ea h of the th ee atte ies , e 
ha e f o  the e pi i al testi g a positi e esult of 
the i pli atio s u de  e ie . “o e a  gi e a 
p oposal fo  the a epta e of the h pothesis of 
the stud . 
 

DISCUSSION OF RESULTS 

F o  the poi t ie  of the epo t of i pli atio  
ith the assu ptio , the i pli atio  has a o e 

di e t elatio ship ith the assu ptio , e ause 
sta ti g f o  the asse tio  that the e a e 
diffe e es i  the i pa t that i gs e o o i  

g o th i  the s ste  of alues of diffe e t 
ge e atio s age g oups  o es atu all  
i pli atio  that ha e to e a diffe e e et ee  
the i di ato s of alues s ste s fo  these diffe e t 
ge e atio s. A d o l  the  a  e gi e  a  
assess e t fo  the esults of e pi i al testi g of ‘. 
I gleha t's assu ptio  that e o o i  g o th 
affe ts diffe e tl  i  diffe e t ge e atio s. 
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THE IMPORTANCE OF RESPECTING PROPERTY RIGHTS AS A REQUIREMENT TOWARD 
EUROPEAN UNION 

RENDESIA E RESPEKTIMIT TE SE DREJTES SE PRONESISE SI KUSHT DREJT BASHKIMIT 
EUROPIAN 

 
ELONA KRASHI 

ekrashi@gmail.com 
Përmbledhje 

Shqipëria edhe pse ka vetëm njëzetë e pesë vite si shtet demokratik  ende po përballet me sfidën e ndërtimit të një 

demokracie të qëndrueshme. Faza kalimtare drejt konsolidimit të demokracisë është bërë një luftë e vërtetë për vetë 

Shqipërinë, si dhe Bashkimin Evropian. Qëllimi i këtij punimi, i cili është pjesë e tezës sime kërkimore të doktoraturës , ka 

për qëllim të nxjerrë në pah dhe të analizojë rëndësinë që të drejtat e njeriut kanë në demokraci duke u fokusuar në të 

drejtën e pronësisë, si një e drejtë e rëndësishme që është ndër faktorët kyç drejt anëtarësimit evropian. Prandaj, unë do 

të paraqes një kornizë të shkurtër ligjore të ligjeve kryesore shqiptare mbi pronësinë; të specifikoj, se cila është arsyeja që 

ligjet mbi pronën  kanë sjellë komplikime. Ku qëndrojnë këto ligje në krahasim me Konventën Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut dhe të institucioneve të tjera ndërkombëtare që kanë kompetenca në këtë drejtim. Vullneti i mirë I vendim- 

marrësve, organet qeveritare, ndikimet politike që duhet të kapërcejnë interesat personale dhe të shkojnë përpara për një 

interes më të madh, integrimi i Shqipërisë drejt Bashkimit duke u ndihmuar nga vetë Bashkimi në udhëzimet dhe 

mbështetjen ndaj Shqipërisë. 

Fjalët kyce: Kushtetuta, ligje, e drejta e pronës, Konventë, Bashkimi Evropian 

 

Summary 
Even though Albania gained his democratic status in only twenty five years is still facing the challenge of building a solid 

democracy. Transitional phase towards the consolidation of democracy has become a real struggle for Albania itself and as 

well to European Union. The purpose of this paper, which is part of my doctoral research thesis, aims to highlight and 

analyze the importance that human rights have in a democracy focusing on the right of ownership, as an important right 

that is among the key factors toward European Membership. Therefore, I will give a short legal frame of main Albanian 

laws on property; specify, which is the reason that laws on property have brought complications.   Where do these laws 

stand compared to European Convention of Human Rights and other international Institutions that have competencies on 

this regard. The good will of decision –makers, governmental bodies, political influences has to overcome personal 

interests and move forward to a greater interest, the integration of Albania towards the Union being helped by the Union 

itself in guidelines and assistance.     

Key words: Constitution, laws, property rights, convention, European Union  

 

Introduction 
From more than 25 years property issue has been 

emphasized as one of the main problems of non-

integration and non-development of the country. 

Albania has faced many difficulties after the fall of 

communism and has had a long and complicated 

transition, where many laws have inner 

contradiction with each other and where political 

parties influences on these laws have brought 

almost unrepairable effects.  

During communist regime there was no 

recognition of private property. The Constitution 

of 1976 proclaimed that the Socialist property was 

the foundation of states economy. There were 

made massive expropriations and also private 

property was not spared. All expropriations were 

made on ideological basis, to create a society 

without classes. Afte  the ies a e  situatio  
came in place. Law no. 7491, dated on 29.04.1991, 

abrogates Constitution of 1976, and from than the 

State was not the ultimate owner of land in the 

Republic of Albania. Only after this law, took place 

the legal basis of creating amendments and laws 

to readjust property issues. Therefore, having such 

a situation, laws on regard of property are 

essential to have a real democracy. Integration 

comes by being fair and right to own people. 

Property that has been taken away during 

communism has to be given back to the legitimate 

owners, or if not possible, mechanisms of 

compensation should take place.  Respecting 

human rights, mainly the right of ownership is 

strongly correlated with the successes of the 

governments. An analysis of legal frame of laws on 

property, contradictions and its infringements 

especially toward ex-owners is one of the main 

obstacles that is keeping Albania on hold toward 

European Union. 

 Literature Review 
With the advent of democracy a new set of laws 

and amendments followed in order to strengthen 

the enjoyment of private property rights. Law 

7512/1991, on sanctioning and protecting private 

property, free initiative, independent economic 
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activity and privatization allowed for distribution 

of the common public property that was owned by 

the state to Albanian citizens. (Law No. 7491 of 

29.4.1991 on the major constitutional provisions, 

amended. Art. 11; art. 27) This law, allowed that 

for the land that buildings where constructed to be 

given to citizens toward small payment. (Law No. 

7512/1991 on the regulation and the protection of 

private property, free initiative,private and 

independent economic activity and privatization, 

as amended. Art 21, par 1). 

 In 1992, state-owned apartment buildings were 

sold to tenants, who gained co-ownership rights 

over the land on which the apartment building was 

erected (Law No. 7652/1992 on the privatization 

of state-owned flats, Art.. 1; Art. 5) 

State-owned property in rural areas was 

distributed in the same manner. In 1991,  

 through the notorious law 7501/1991 "On Land", 

according to whom, agricultural land was divided 

to persons that currently worked on them up to 

the end of August 1991 (members of the 

agricultural cooperatives members of families that 

have lived in the village, but have not been part of 

cooperatives, members of families that have 

worked and  

lived in cooperatives), they gained the right to use 

the land. 

All legal and natural persons (Art. 3 Law on Land), 

families that had been living in the village for a 

long time and newcomers who had resettled there 

after 1945 were equally eligible to receive land. 

(Frangakis, N.; Salamun, M., Gemi, E., op. cit.). As 

opposed to the law on independent economic 

activity and privatization, the Law on Land did not 

allow for the property to be leased. 

None of these laws was addressed to the issue of 

former owners. None of the laws of 1991 and 1992 

took into account possible claims coming from 

former owners for restitution of the property that 

had been unjustly taken away. Thus, it can be said 

that initially, the Albanian state distributed 

immovable property to its citizens without taking 

into consideration the fact that the property could 

have been unjustly confiscated by the previous 

regime. The Constitution of 98 acknowledged and 

tried to address some of these issues. 

The Constitution of 1998 defined property rights 

more clearly, stating in article no. 41 where the 

right of private property is guaranteed.  Property 

may be acquired by gift, inheritance, purchase, or 

any other classical means provided by the Civil 

Code. To follow with article no. 42 the freedom, 

property rights recognized by the Constitution and 

by law may not be infringed without a fair legal 

process.In 1993 came into power Law no. 7698, on 

restitution and compensate onto ex-owners. This 

law allowed for the restitution of urban property 

to former owners whose property was taken after 

November 1944. Initially, the property that had 

been seized on the grounds of Law 37 of 1945, on 

extraordinary tax, was not subject to the 

restitution law of 1993. An amendment of 1995 

e te ded the ea i g of fo e  o e s  to 
include those whose properties had been seized 

based on Law 37. The Constitutional Court decided 

the extension was not constitutional arguing that 

the property confiscated under Law 37/1945 was 

confiscated for fiscal purposes and not in an unjust 

manner (Decision of the Constitutional Court no 

16, dated 17.4.2000.) This law provided a basis for 

further privatization in the city. The legal approach 

to restitution faced severe criticism, which was 

reflected in subsequent legislative acts. Article 181 

of the 1998 Constitution gave a two to three years 

deadline for the identification of a solution for the 

unjust effects of the previously adopted legislation 

on property restitution 87. Three years after the 

deadline had passed, in 2004 came into power Law 

9235/2004, on restitution and compensation of 

property at current market value. 

The development of the legal framework did not 

make the restitution problem easier to solve. The 

estimation of the financial burden that the 

compensation process would place on the state 

budget was never made. The Albanian 

Constitution states that any bill must be 

accompanied by the financial costs of its 

implementation. However, no such evaluation was 

annexed to the restitution law in 2004, nor has 

been conducted in any way since then. (Art.  82 of 

the Constitution.) 

Law no. 9482, dated 03.04.2006, "On the 

legalization, urbanization and integration of illegal 

constructions" replaces the law of 2004 and seeks 

to regularize illegal dwellings and buildings built 

before May 2006, subject to a declaration process 

managed by ALUIZNI. (Legalization, Urbanization 

and Integration of Informal Construction Areas 

Agency)  

Law Nr.9948, dated 7.7.2008 "On examining the 

legal validity property titles on agricultural land "- 

as amended in March 2012. 

In 2010, amendment no. 646 took place, in 

approving the transfer of ownership of several 

constructed plots in favor of holders of informal 

settlements.   

 In 2015, came out law no. 133, on property and 

ending the process of property compensation, 

which will solve the compensation issues of 

property that have arisen from expropriation  or 

confiscation , in accordance with Article 41 of the 

Constitution and Article 1 Protocol 1 of the 

European Convention, the establishment and 
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administration of the Fund of Compensation , 

which shall serve for compensation, establishment 

of procedures for handling the completion of the 

property compensation process properties , as 

well as administrative bodies responsible for 

implementing them. 

 

Population movements after 1990 created about 

350,000 illegal constructions, a situation which led 

to the need to take measures to legalize these 

buildings, so that they become part of the 

transactions by the law for the exercise of the right 

of ownership. 

The first attempt to address this situation was in 

2004, which created a scheme that would rely on 

the basis of self-declaration by informal parties, 

which did not succeed due to lack of experience 

and inadequate resources. With the law of 2006 

was created also the Agency for the Legalization, 

Urbanization and Integration of Informal Areas / 

Constructions, which plays a key role in the 

effective coordination of work between the 

authorities of central and local government, as 

well as the completion of the necessary legal 

framework with secondary legislation needed to 

implement the law. 

The Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms is fundamental 

for the Council of Europe member states; 

therefore Albania being part of it has also to 

respect the protocol and specifically article no.1 

regarding protection of property stating that every 

natural or legal person is entitled to the peaceful 

enjoyment of his possessions. No one shall be 

deprived of his possessions except in the public 

interest and subject to the conditions provided for 

by law and by the general principles of 

international law. Convention is applicable in 

national level.  It is included in the legislation of 

the countries that have taken responsibilities to 

integrate it in their own legislations and respect 

the right of property. Therefore local courts have 

to apply it otherwise; violations of property right 

P1A1 will be reflected from the decisions of 

European Court of Human Rights for Albania 

where some are listed below: ( Vukaj: 2013)  

 

 Co plai t o. /   D iza agai st 
Al a ia , De isio  . . , he e eside 
violation of P1A1, also violation of A6.  

 Co plai t o. /   Beshi i a d 
others against Alba ia ,  De isio  . .  

 Co plai t o. /   T eska 
agai st Al a ia , De isio  . .  

 Co plai t o. /   ‘ a adhi 
agai st Al a ia , De isio  . .  

Co plai t o. /   Gjo o a i a d othe s 
against Albania, Decision 23.10.07 

European Court of Human Rights had found 

"serious deficiencies" in the administrative and 

judicial system of the country in terms of return 

and compensation of property to former owners. 

Albanian taxpayers will pay 8.2 million euros, 

according to the next decision, the European Court 

for failure to comply with domestic judicial and 

administrative decisions, which were complaining 

owners compromise reward instead of physical 

restitution of their land plots  

3. Materials and methodology 

This article is based mainly on a qualitative 

research methodology. I have chosen to use such a 

methodology because it gives an explicate 

understanding and I believe that through  

analyzing and describing in depth comparative 

approaches, legislation and international reports, 

helps to make a clear analyses of the problem and 

contribute in solving the complicated puzzle of 

property rights in Albania. Materials used for this 

article are mainly chronology on laws of property 

and their interpretation from scholars as Maho, B 

and Vukaj, H, World Bank reports, OECD and 

USAID publications, EU Convention of Human 

Rights, European Parliament studies, European 

Court of Human rights etc. 

4. Results and Discussions 

Being that the main condition for Albania's EU 

approximation is liberty, democracy, respect for 

human rights and the rule of law, we note that 

none of them can be completed without first 

returning to the legitimate owner his property. 

Currently, land in Albania has two owners; the 

owner who inherited the land from his father and 

grandfather on the other hand the new owner 

who fabricated unconstitutional laws 

administratively with former communist 

politicians. In these conditions can be talked about 

democracy? Can you talk about the human rights 

and freedoms? Can economy and especially 

agriculture be under development? Can European 

investors come? Can EU entrepreneurs invest in a 

country where the issue of property rights is paid 

with blood and lives? 

Respecting human rights, mainly the right of 

ownership is strongly correlated with the 

successes of the governments. Incorporating the 

respect of human rights into constitutions and 

laws, international treaties and agreements is not 

enough to be considered as a success key for 

achievements. Lack of political culture, lack of a 

political will, lack of good implementation and 

administration of property rights is the main 

obstacle that is keeping Albania on hold toward 

European Union.    
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 Little visible progress in developing a 

comprehensive strategy for property reform, 

unresolved claims by former owners for 

compensation and restitution,  the government 

has not communicated a timetable for 

enforcement of  ECtHR judgements regarding 

property rights, efficient monitoring and 

implementation structures remain significant 

challenges in this respect, cooperation between 

institutions remained very weak, unilateral and 

discriminatory laws for ex- property owners, 

compensation and not restitution, lack of 

transparency in legal provisions and inefficiency of 

land legalization process, the change of political 

parties affects the institutions for the restitution of 

land. 

Li i g i  a o u ist egi e fo  a lo g pe iod i  
symmetric homogenized structures it is very 

difficult to go forward. According to Artan Fuga, an 

Albanian philosopher worldviews structures 

created gradually, over a very long process take 

place in the collective memory of generations and 

are able to survive by resisting political and 

historical changes which brings long-term 

consequences as it is reflected in the Albanian 

de o a .   
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Pë ledhje                                                                                                                                      
Shtypi ka qenë mjeti në duart e elitës politike shqiptare gjate Rilindjes, në luftën e saj për identitet dhe shtet 

kombëtar, për alfabetin dhe  arsimin në gjuhën shqipe. Duke qenë se në viset shqiptare, lëvizja kombëtare 

zhvillohej në kushte ilegale dhe zbatimi i programit të saj ishte gati i pamundur, një rol gjithnjë e më të madhe 

mori shtypi i diasporës.  Një  lëvizje penash në fushën e gazetarisë, letërsisë dhe të kulturës u zhvillua gjate 

Rilindjes, ku u  lëvruan të gjitha format letrare-publicistike. Polemika si nje prej formave te saj, edhe pse e 

pakët në sasi, sot është një nga pasuritë e shtypit të kësaj periudhe. Në këtë artikull do të përpiqemi  të japim 

diskursin polemik  rreth çështjeve që trajtoheshin në faqet e shtypit shqiptar  në diasporë. Sot, ende shtypi 

pasqyron përplasjet midis intelektualëve për çështje identitare, fetare, historike e filozofike . 
 
 Fjalët çelës: rilindje kombëtare, polemikë, shtyp i   diasporës   

 

 

The press has been the means in the hands of the Albanian political elite during the Renaissance, in its fight for 

national identity and state, the alphabet and education in the Albanian language. Because in Albanian areas, 

national movement developed in illegal conditions and the implementation of its program was nearly 

impossible, a role of greater always other took diaspora press. A pencils  movement in the field of journalism, 

literature and culture developed during the Renaissance, which was delivered to all literary-journalistic format. 

Controversy as one of its forms, although less in number, today is one of the properties of the press of the 

period. In this article we will try to give polemical discourse about issues in the media treated the Albanian 

diaspora. Today, still reflects the clash between intellectual press to identity issues, religious, historical and 

philosophical. 

 Key words: national renaissance, controversy, press  

 

 

 

Kur  Shqipëria pas revolucionit Xhonturk, nuk 

mundi të fitonte as të drejtat më elementare për 

një komb; gjuhën dhe arsimin kombëtar, kur 

Lëvizja Kombëtare Shqiptare punonte në kushte  

ilegale, roli i shtypit  dhe klasës politike shqiptare 

ishte adekuat. Në këtë periudhë dolën një numër 

organesh  dy gjuhësore ose tri gjuhësore, ku figura 

të njohura si Andon Z. Çajupi, J. Vruho, M. 

Grameno, A. Tashko, M. Duçi, A. Xhuvani, M. 

Frashëri, F. Noli, F. Konica,  kontribuan në zgjimin e 

ndërgjegjes kombëtare, në bashkimin e  

shqiptarëve për çlirimin kombëtar. Mendimi 

oriental mbizotërues gjatë pesë shekujve i veshur 

me petkun perëndimor, dhe  dëshira  për tu kthyer  

në familjen europiane, ndikoi te shqiptarët, që 

këtë kundërshti brenda vetes e në shoqëri, ta 

kthenin  në një  model, modeli i polemikës  shqipe. 

        Në këtë punimin do të trajtoj misionin 

kulturor e civilizues të polemikës në shtypin e 

Rilindjes. Do të përpiqemi  të japim, disa prej 

debateve  që u zhvilluan në faqet e shtypit të 

diasporës, ku marrin përgjigje pyetjet: Sa polemika 

është e dobishme në publicistikë? Sa polemika, si 

ligjërim publik ndikoi në cilësinë e publicistikës 

letrare të Rilindjes? Sa shtypi, me debatet e 

publikuara në faqet e tij, ndikoi në rritjen 

identitare dhe  bashkimin e  shqiptarëve në 

çlirimin kombëtar? Sa ndikon kjo trashëgimi në 

debatet shkencore, fetare, historike dhe letrare që 

zhvillohen sot?  

        Termi polemikë vjen nga frëngjishtja 

(polemique) dhe prej polemikos (polemos) nga 

greqishtja e vjetër, e që do të thotë luftë, 

përballje, me një ndikim të konsiderueshëm në 

opinionin publik, shpesh objekt përplasjesh të 

fuqishme në Greqinë e lashtë. Polemika, si koncept 

dhe praktikë shprehjeje, ka ardhur në gazetari nga 

jeta publike, politike dhe nga letërsia. Në parim 

polemika është praktikë dhe art i kundërshtive e i 

kontroversave, debat i ashpër deri edhe te ndeshja 

e dy e më shumë koncepteve për një çështje 

letrare, filozofike, politike etj., e shprehur në 

media apo në publik. Polemika si formë e veprimit 

intelektual-kritik, e ka prejardhjen nga debatet 

polemike gjatë krishterimit të hershëm, të 

apologjetistëve kundër heretikëve, në të cilat 

sulmonin dhe mohonin doktrinat heretike 

heterorthodokse, në njërën dhe, mbronin 
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prejardhjen e shenjtë dhe autoritetin e kishës e të 

fesë. Në Shqipëri, Frang Bardhi mund të merret 

babai i polemikës shqiptare. Gjatë Rilindjes, nga  

polemika, lindi dhe  satira e bukur shqipe, si lloj 

poetik. Gjuha e polemikës nuk është shkencore, 

është gjuhë e publicistikës, e afërt me ligjërimin 

letrar.      

            Përpunimi i polemikës gjatë Rilindjes, mori 

hov në vitet '80-'90 të shekullit XIX. Debati ishte  

elementë i ri, interesantë në letërsinë publicistike, 

që sipas  shkrimtarit Sterjo Spase ... edhe pse i 

pakët në sasi në shtypin e Rilindjes, është një nga 

pasuritë shumë të vyera artistike .(Boriçi:154) Për 

shkak të dallimeve politike e fetare, në qarqet e 

emigracionit shqiptar  kishte mosmarrëveshje, të 

cilat në jo pak  raste shkaktuan përçarje, polemika, 

për të cilat, disa shqiptarë mendonin se ishin të 

dobishme " ...për  të ndrequr të metat e tyre e të 

shohë të mirë Shqipëria". Faik Konica ishte njeri 

prej polemistëve shqiptarë, i cili siç shkruan Ernest 

Koliqi,  "i prent drut shkurt". Një njeri shumë i 

kulturuar, por që shumë shpesh e demostronte  

snobizmin dhe krenarinë aristokratike të 

"sëmurë", duke polemizuar me mjaft personalitete 

të Lëvizjes Kombëtare si I. Qemalin, L. Gurakuqin, 

F.Nolin etj. Në jo pak raste, ka atakuar dhe  

inisiativat me karakter kombëtar si "Shoqërinë e të 

Shtypurit Shkronja Shqip , të cilën e quante 

"mbledhje memurësh", ndërsa anëtarët e saj 

"agjentë të sulltanit". Kongresin e Manastirit, 

Konica e cilësonte "një mbledhje  turkoshakësh". 

Ernest Koliqi natyrën polemiste të tij e lidh me  atë 

që, "Faiku në polemikat e ndezta të veta, shfrente 

mëninë e vet të thellë sidomos kundra 

vogëlsinavet shpirtërore që shëmbtojnë jetën, 

kundra mendjes së madhe t'injorantëve, 

ngushtësisë mendore të gjysmakëve, verbnis së 

fanatikëvet, guximit të shpërdoruesavet të 

patriotizmit.(Konica: 82)  

 

Polemikës së Rilindjes i mungoi debati shkencor, 

sepse "shqiptari mendjeshquet, i pakënaqur dhe 

shpesh  herë i zemeruem për punët e këtij shekulli, 

përdori sipas  polemistit Gjergj Fishta, dy mënyra  

për të shfryem ngashrimin e 

ndiesivet qi i grumbulloheshin të turrshme  

përmbrenda: armën në raste ekstreme  dhe talljen 

ndër të tjera . (Koliqi: 23) Në  polemikën e 

Rilindjes, do të  veçonim  debatin  Çajupi-Mid'hat 

Frashëri. Polemikat midis tyre, ishin më shumë një 

reagim instiktiv  përballë një kërcënimi 

ekzistencial, një reagim elitizmi  për të ruajtur 

produktet kombëtare, gjuhën, flamurin, shkollat 

shqipe, se sa një debat mbi një koncept apo ide.  

Andon Zakoja, duke ndjerë rrezikun që i vinte 

Shqipërisë nga politikat e Turqve të Rinj, nisi një 

përballje të fuqishme me klubin e Selanikut dhe 

kryetarin e tij. Shkak i polemikës së tyre u bë 

organizimi i një  konference me karakter historik, 

filozofik dhe sociologjik, e cila u lexua ndryshe. 

Çajupi përdori faqet e  gazetës Rrufeja  të Jani 

Vruhos, për të polemizuar me M. Frashërin, ndërsa 

ky i fundit gazetën e tij "Liria". Në  artikullin Klubi i 

Selanikut, Çajupi kritikoi frymën dhe politikat  

kombëtare të drejtuesit të  klubit. ...mos na 

thuani tjetër herë se ini ju shqiptarë ! Ju punoni për 

Turqinë e jo për Shqipërinë.Fanatizma ju ka 

e ua ...  Ndë Klu  të “h ipta ë et a the si 
duhet të sillet Turqia që të shpëtojë nga rreziku i 

sotmë dhe të rrojë përjetë. Pse s'fole një fjalë dhe 

për Shqipërinë? Pse? Duani t'u mbesojmë për 

shqipëtarë?" (Çajupi:3)  

      Polemika është karakteristikë e njerëzve që 

kanë një qëndrim filozofik kundërshtues, apo edhe 

e atyre temperamenteve të njerëzve, të cilët nuk 

mund të qëndrojnë pa kundërshtuar publikisht atë 

që ata e shohin si të "keqe", të "prishur", të 

"kalbur". Por te shqiptarët, polemikat ngahera 

kanë qënë  nervoze që  arrinin deri në  sharje dhe 

epitete nga më  nënçmueset.  M. Frashëri replikon 

jo vetëm me artikullshkruesin, të cilin e quan një  

...fonografist i një kafeneje të ligë ...të dëmshëm 

për kombin dhe njëkohësisht dizinformues" dhe 

grindjet midis shqiptarëve "...një semundje  më të 

keqe se kolerja dhe murtaja... , por edhe me  

gazetën Rrufeja , të cilën e quan një    fletë 

Rrufe  e vegël e Çajupit, që veç dëmit nuk bën 

gjë tjatër…".  (Frashëri:119)  Polemika e tyre u 

zhvendos në  disa media, të cilat  mbajtën një 

qëndrim pro  ose kundër njeri apo tjetrit.  Edhe 

drejtori dhe botuesi  i gazetës Rrufeja , Jani 

Vruho, u bë pjesë e kësaj polemike mediatike. Ai 

do ta sulmonte ashpër gazetën   Li ia  që botohej 

Selanik. "…Do të ishte më mirë që fjala Liri të 

d ohej e fjalë  ‘o ë i , a  e ë  i she jtë; ajo 
dje j e  la të e asaj lëpushke, lëpushkë e 

poshtër…  (Protagora:3)  

         Polemikat që u zhvilluan në fillim të shekullit 

të XX mes elitës shqiptare, nxiteshin së pari, sepse 

debatuesit nuk kishin të njëjtat mendime dhe nuk 

ishin të të njëjtit nivel, siç shprehej Noli. Së dyti 

nga autoleximi i termit patriotizëm,  këndvështrimi 

politik, ideologjik dhe social.  Një pjesë e tyre si ; A. 

Z. Çajupi, J.Vruho, K. Luarasi, A. Tashko, F. Noli, Gj. 

Adhami,  në rini  kishin ndjekur shkollën dhe 

kishën greke. Kur shkuan në kurbet, ishin kryesisht 

të krishterë ortodoksë, mbi të cilët kishin vepruar 

më me forcë praktikat e Portës. Të vendosur në 

Egjipt, Rumani, Bullgari, ata filluan ta çlironin veten 

nga ndikimi kulturor grek, dhe ta drejtonin 

vëmendjen drejt gjuhës dhe kulturës shqiptare. 

Pjesa tjetër, M.Frashëri F. Konica, që me rrugë 

pragmatike kishin përfituar nga administrata 

otomane, me  një mëdyshje identitare që lidhet 
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me identitetin fluid apo të ndërmjetëm të tyre, 

filluan të ndjeheshin të ndryshëm nga turqit. Edhe 

pse e shihnin me frikë një ndarje nga Perandoria, u 

përfshinë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, 

luftuan  në emër të rrezikut të mbijetesës së 

gjuhës dhe kombit. Të dy grupet polemizuese,  

kishin një kauz të përbashkët, përkushtimin ndaj 

kombit, ndaj çështjes kombëtare, gjuhës shqipe si 

gjuhë komunikimi dhe e shkruar, edhe pse  

mbartnin ngarkesë emocionale me shumicë.   

Është kjo arsyeja, që pas konfliktit, vinte dhe 

paqja. Të gjithë këta patriotë kanë dhënë 

motivacione besnikërie, koherencë e përkushtim  

për kombin, shtetin dhe besimin fetar.    

 

          

Polemika ndikoi në imazhin e Shqipërisë dhe 

shqiptarëve. Edhe pse spontanisht dhe pa 

strategji, media e diasporës u perball më së shumti 

me sfidën e imazhit, dhe për ta kthyer  opinionin 

publik europian në favor të çështjes kombëtare 

shqiptare. Kryengritjet e vitit 1911 në Shqipërinë e 

Veriut, kthyhen  vëmendjen e shtypit europian  

nga zhvillimet  në Shqipëri. Shumë faqe iu  

kushtuan  dhunës së ushtruar ndaj popullsisë 

shqiptare në Veri. Shtypi i huaj përcolli politikën 

radikale të Turqve të Rinj. …Zëri i shtypit të 

qytetëruar  beri detyrën e tij njerëzisht në këto të 

vuarat e të ngratëvet Malësorë! Këto kryengritje 

ngacmuan Evropën, shtypin, por aspak parësinë 

shqiptare. Sensibilizimi erdhi edhe nga deputetët 

italianë, të cilët pas lajmeve të publikuara në disa 

media të huaja, shkuan për të konstatuar atë çka 

shtypi i huaj shkruante… Depytenj italianë vajtn e i 

panë me syt e tyre mynxyrat të cilat bënte ushtria 

e Anadoll-it...  (Vruho:2)  

    Gjatë gjysmës së parë të vitit 1911,  ndizet një 

polemikë e ashpër midis Nolit dhe Xhuvanit. Të dy  

mbështetur mbi gjykime subjektive, të nxitura nga 

fakte konkrete filluan të debatonin, por në fakt , 

polemika midis tyre, u kufizua vetëm në çështje 

termash. Kjo polemikë përfshiu disa organe të 

shtypit të Rilindjes ("Shkrepëtima", "Dielli dhe 

flamuri"," Liri e Shqipërisë" ) dhe rrezikonte të 

dilte jashtë kontrollit dhe të dëmtonte 

mirëkuptimin dhe ekulibrin kombëtar.(Jorgaqi: 

132)   Dhjetë vite më vonë, Noli do të përfshihej 

përsëri në një polemikë  pa një frymë tolerance me 

Faik Konicën. Debati midis tyre zhvillohej për 

rrugët e zgjidhjeve, të vlerave e pseudo vlerave, të 

opinioneve për protagonistët dhe figurat politike. 

Por të dy,  përcillnin  koncepte të filozofisë politike 

dhe pozicione politike krejt të kundërta, që 

polemika i nxori në shesh. Gazetat  Republika , 

Liria Kombëtare , Immigranti   dhe Dielli ,  do 

t'i botonin  për gati tetë vjet debatet mediatike 

mes  tyre. Sipas biografit N. Jorgaqi, Faiku pranon 

disfatën, kurse Noli nuk do kurrsesi të jepet.  

"Ndryshimi mes Fan Nolit dhe meje është se unë e 

di se jemi të mundur dhe paq, kurse ish shoku im, 

s ka ha e  ë hë g ë  d u . Noli i përgjigjet: 

Ndofta jam eliminuar nga sheshi i politikës një 

herë e mirë, sikundër thotë Faik Konica, por zotëria 

e tij, është mjaft i hollë sa të kuptojë se detyra dhe 

eleganca më ndalojnë të hedh armët tani kur 

rrezikohet Shqipëria  (Jorgaqi:37,39).   

      Përplasjet e mendimeve të kundërta apo 

keqleximet,  gjatë fillimit të shekullit të XX, shpesh  

e zhvendosnin debatin nga objekti real në sharje 

personale, në mungesë  simpatie për njeri- tjetrin, 

dhe rrallë u bënë  ndër shqiptarët pa pasion. Këtë 

e shpreh dhe F. Konica kur shkruan: "Fan Noli më 

mohon të drejtën e zhvillimit dhe të ndryshimit të 

mendimeve të mia politike, në dritë të zhvillimeve 

dhe të ndryshimeve që u bënë në Shqipëri … Të 

mohuarit e një të drejte të tillë nuk çfaq mendjen e 

një 'intelektuali' të vertetë". (Konomi:94) Konica 

edhe pse polemizoi gjatë me Nolin, aq sa  

degjeneruan  në sharje e grindje, sipas zakonit 

amerikan,  përfunduan duke i dhënë dorën njeri-

tjetrit. Marrëdhëniet midis tyre,  morën një 

përmasë të re dhe historia e polemikës midis tyre, 

sikur nuk kishte ekzistuar ndonjëherë. Diferencat 

në pikëpamjet politike, nuk e cënuan 

marrëdhënien e tyre, sepse ata jetonin në një 

shoqëri  të lirë, me interesa të forta intelektuale. 

Dhe gazeta Dielli , do ta vlerësonte Nolin për 

shërbimet kombëtare, intelektin dhe kulturën 

letrare të hollë, ndërsa Noli, do ta cilësonte 

Konicën,  si reklamën më të bukur për Shqipërinë 

kudo që ndodhej dhe kudo që fliste. Polemikat 

midis tyre,  nuk bënë gjë tjetër,  veç shëndoshën  

marrëdhëniet ndërpersonale. Ata bashkëpunuan 

për çështjen shqipëtare gjatë Luftës së Dytë 

Botërore, duke njohur autoritetin e Zogut si mbret 

të Shqipërisë në mërgim. (Konomi:289). 

 

              Në vitet 30-të të shekullit XIX, polemika u 

zhvilluan midis grupeve me ideologji të ndryshme, 

që njihen si të vjetrit  e të rinjtë . Ata 

polemizonin në shtypin e kohës mbi mënyrat e 

drejtimit të vendit, reformat që duheshin 

ndërrmarë, por në esencë kush më shumë e kush 

më pak sillej e rropatej në krah të monarkizmit e të 

monarkisë, gjithmonë në procesin e shkëputjes 

nga feudalizmi . (Boriçi:178)   Gazetat e kohës, 

pavarësisht se iu përmbajtën nuancave e 

projekteve të të dy palëve që polemizonin në 

rrafshin teorik, luajtën rol pozitiv në shoqëri, pasi 

përcollën ide e pikëpamje përparimtare, 

demokratike, i hapën dyert pluralizmit, futën 

frymën e polemikës, e cila  tronditi atmosferën 

tradicionale apo kaotike të shoqërisë që nga 1912 

e deri në fillimin e viteve 30-të, zgjuan interesin 
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publik për një serë temash si: problemet e gruas, 

krijimi i elitës, rritja e fëmijve, urbanistika e qytetit, 

gjendja e fshatit etj. 
 
Polemika sot 

 

         Sot, polemikat që zhvillohen në vendet 

perëndimore, njihen edhe si krizë identiteti. Grupe 

të mëdha në Perëndim, që mund të jenë 

perëndimorë, ose joperëndimorë, luftojnë kundër 

procesit të perëndimorizimit në emër të traditës. 

Mbi perëndimorizmin janë polemikat që kanë 

përfshirë dy prej njerëzve më autoritarë në 

mendimin shqiptar; Ismail Kadaresë dhe Rexhep 

Qoses. Ishte botimi i librit Identiteti europian i 

shqiptarëve  i Kadaresë, që nxiti fillimin e 

polemikës, që  Qosja e quan mospajtime apo 

fërkime intelektuale.  Për akademikun Rexhep 

Qosja fati ynë historik është i paracaktuar për të 

sendërtuar zbutjen e kundërshtimeve mes Lindjes e 

Perëndimit . Qosja për të përcaktuar identitetin 

kombëtar të shqiptarëve i është referuar konceptit 

gjeofetar dhe ka përdorur termin identitet 

fetar . Shqiptarët me identitet katolik, ortodoks, 

mysliman bashkohen në atë që quhet  identitet 

kombëtar shqiptar. E ndërsa  Qosja, flet për një 

identitet shqiptar, që është sa oksidental, po aq 

edhe oriental, Kadare mbron me konsekuencë 

mendimin se, shqiptarët në të gjitha aspektet kanë 

identitet europian, dhe e mbështet analizën mbi 

konceptin gjeo-rajonal. R.Qosja përpiqet në librin 

Realitet i shpërfillur   të qartësojë  polemikën  me 

Kadarenë. ...Qëlli i i pë gjigjes si e dallo  
rrënjësisht prej qëllimit të pamfletit të Kadaresë. 

Ndërsa ai ka për qëllim të më fyejë, të më përbuzë, 

qëllimi im është krejtësisht tjetër; është që të 

shpjegoj çështjet e ngritura, të jap një përgjigje që 

do të mund të ishte e dobishme për historinë e 

letërsinë, për kulturën dhe ndoshta, për politikën 

to ë . Qose:   
          Ligjërimi polemik  midis tyre,  u shoqërua nga 

gjallërimi i diskutimit mediatik. Në të u përfshinë 

studiues, kritikë të historisë së letërsisë, 

akademikë,  gazetarë. Ky debat ishte produktivë, 

pasi ftonte qarqet intelektuale shqiptare të jepnin 

kontributin e tyre në lidhje me përputhjen ose 

mospërputhjen e identitetit kombëtar shqiptar me 

identitetin kulturor europian, temë kjo tepër 

aktuale për çështjen tonë kombëtare. Kjo 

polemikë është e shëndetshme për kulturën e një 

vendi, sepse  përplasen  qëndrime, pikëpamje të 

ndryshme, intelektualë dhe studiues të nivelit  

Qose-Kadare, të cilët për disa vite polemizojnë mbi 

tipologjinë  e  identitetit kombëtar shqiptar.  Por 

kjo polemikë, nxorri dhe anën tjetër negative, 

sepse polemistët ranë në kurthin e transferimit të 

polemikës në planin personal. Debati Qose-Kadare 

u shndërrua në një nga debatet më të rralla dhe 

më të ndjekura në sferën e mendimit shqiptar. Sot 

në mendimin evropian, filozofia evropiane, 

krijimtaria evropiane i detyrohet fërkimit të 

mendimeve të kundërta. 

 

   Përfundim  

       Duhet nënvizuar  se polemika që u zhvillua në 

shtypin e  Rilindjes, u ngrit  mbi zhvillimin dhe 

ndryshimet të mendimeve politike që u bënë në 

Shqipëri.  

     Ligjërimi polemik, u ngjiz si gjini e publicistikës 

letrare, prodhoi lirinë e fjalës dhe të mendimit 

ndryshe, demokracinë, elitizmin. Debatet dhe 

polemikat,  ndihmuan në  përsosjen shpirtërore  e 

morale të njeriut, në luftën e tij drejt përparimit, 

ruajtjen e vlerave të  krijuara në epokat historike, 

sado të errët të kenë qënë. Por, polemika  në 

substratin e saj, shpesh ka manifestuar mendime, 

pikëpamje, qëndrime, emocione që shumë herë, 

nuk kanë të bëjnë me të vërtetën, me të drejtën. 
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PËRMBLEDHJE 
Kosova si shtet i ri është përballë me shumë sfida në politikën e saj të jashtme, që nga mungesa e një tradite shtetërore në 

fushën e politikës së jashtme dhe të diplomacisë, e deri te fushata e hovshme diplomatike dhe politike e Serbisë kundër 

njohjes së shtetit të Kosovës dhe bllokimit të pjesëmarrjes së saj në politikën ndërkombëtare si subjekt i marrëdhënieve 

ndërkombëtare. Në këtë kontekst, ndër të tjera do të trajtojmë: Iniciativat e ndërmarra nga Serbia kundër njohjes së 

pavarësisë së Kosovës, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së saj; Kërkesën e Serbisë, për mendim këshillëdhënës nga 

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë përmes OKB-së, lidhur me atë se a ishte shpallja e pavarësisë së Kosovës në përputhje 

me të drejtën ndërkombëtare; Lobimin e vazhdueshëm të Serbisë për fillimin e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, 

të ila e kjo e fu dit u efe ohet si isedi e pë  statusi  e a dhshë  të Koso ës. 
Fjalët çelës: Kosova, pavarësia, politika e jashtme, Serbia   

 

SUMMARY 
Kosovo as a new state is facing many challenges in its foreign policy, which start with the lack of a state tradition in the 

field of foreign policy and diplomacy, to the diplomatic and political campaign of Se ia agai st Koso o s state e og itio  
and blocking its participation in international politics as a subject of international relations. In this context, among others, 

this paper will address: Initiatives taken by Serbia against recognizing the independence of Kosovo immediately after the 

declaration of its independence; Serbia's request for an advisory opinion from the International Court of Justice through 

the UN, regarding whether it was the declaration of independence of Kosovo in accordance with international law; 

Continued lobbying of Serbia to start talks between Kosovo and Serbia, while Serbia referred to as talks on Kosovo's 

futu e  status.  
Key words: Foreign policy, independence, Kosovo, Serbia 

 

 

INTRODUCTION 
The paper presents the foreign policy of Kosovo 

since the declaration of independence, focusing on 

the challenges faced the new state of Kosovo and 

Koso o s fo eig  poli , i  f o t of a “e ia s 
diplomatic and political dynamic campaign, against 

recognition of Kosovo and blocking its participation 

in international politics as a subject of international 

relations. After the declaration of independence, 

competence in foreign policy fully passed to Kosovo 

institutions and Kosovo's foreign policy started from 

zero in the legislative aspect and in the operative 

and political aspect. With the Declaration of 

Independence, Kosovo declared his intention to join 

international organizations and to establish good 

relations with neighbour countries, specifying 

Serbia. 

 
FOREIGN POLICY OF KOSOVO AFTER 
INDENPENDENCE 
On 17

th
 February 2008, the Assembly of Kosovo 

adopted the Declaration of Independence. After 

that, Kosovo began the process of international 

recognition. In this period began a tough diplomatic 

a  et ee  the U“, its allies a d f ie dl  
countries of Kosovo - on the one side and Serbia, the 

Russian Federation and Serbian allies states - on the 

other side, with the international recognition of the 

state of Kosovo. 

Government and Parliament of Serbia, after the 

declaration of independence of Kosovo, adopted a 

decision to "annul the illegal acts of the Provisional 

Institutions of Self-Government in Kosovo, with 

regard to the unilateral declaration of 

independence." 

Due to the lack of unity of the EU in foreign policy, 

respectively the lack of a common approach to the 

recognition of Kosovo, EU member states 

recognized Kosovo's separately. 

Despite that were not unique to the recognition of 

Kosovo, member states of the EU were unique in the 

state e t of the Cou il of the EU that: The 
Council reiterates the EU's adherence to the 

principles of the UN Charter [...] Kosovo constitutes 

a sui generis case which does not call into question 

these p i iples a d esolutio s  Cou il of the 
European Union, 2008, p. 7,). According to Marc 

Welle , [...] state ent confirmed the EU's inability 

to a t as a u ified e tit  i  te s of e og itio  
(Weller, 2009, p. 382). 

If we analyse the political context of supporting the 

independence of Kosovo by the US and other 

Western countries and the rejection of Kosovo's 

independence by the Serbian state and its allies, we 

can conclude that the recognition process was 

positive for Kosovo. However, if we analyse the 

process of lobbying for recognition of 

independence, then we see that often, Kosovo did 

mailto:fisnikgashi001@hotmail.com
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not have a steady, continuous and efficient strategic 

policy in increasing the number of recognitions and 

international support due to completion successfully 

stages of international supervision of independence, 

participation of minorities in Kosovo's institutions 

towards challenges that Serbia was making to these 

achievements, in order to destabilize Kosovo and 

the region, stability which the region had achieved 

with the independence of Kosovo. Besides 

derecognition from Serbia, Kosovo's external 

sovereignty is challenged also by the non-

membership in the UN. 

Kosovo as a new state had to establish and build 

from scratch its policy affairs, which meant the 

adoption of legislation for the relevant field, the 

establishment of relevant institutions, engaging staff 

and their training as well as establishing contacts 

and diplomatic relations with other countries. The 

Assembly of Kosovo, on 13
th

 March 2008, adopted 

the Law on Ministry for Foreign Affairs and 

Diplomatic Service of the Kosovo, for the purpose 

of: '[...] regulating the authority and competences of 

the Koso o s i stitutio s i  the o du t of elatio s 
with other States and subjects of international law". 

But, in the new legislation, there are uncertainties in 

defining, sharing and exercising the mechanisms and 

institutional actors dealing with Kosovo's foreign 

affairs. These uncertainties have to do with the 

generality of the foreign policy powers that the 

Constitution of Kosovo provides for the highest 

i stitutio  of the state. The P eside t of the 
Republic of Kosovo is the legitimate representative 

of the ou t  i te all  a d e te all  [...]  
(Constitution of the Republic of Kosovo, Article 4.3); 

a d leads the fo eig  poli  of the ou t  A ti le 
. ; hile the P i e Mi iste , o sults ith the 

President on the implementation of the foreign 

policy of the country '(Article 94.9); while the 

Go e e t of Koso o, p oposes a d i ple e ts 
the i te al a d fo eig  poli ies of the ou t  
(Article 93.1). At first glance, as elements of 'the 

principle of separation of powers and reciprocal 

checks between them', these provisions only 

complicate the functioning of the foreign policy in 

the field, in pace with the latest developments in 

global politics and in relation to clearly defining the 

scope of their powers. In circumstances where is a 

need for immediate diplomatic and political action 

and when the institutional representatives may 

happen to be from different parties or have 

different attitudes, Kosovo's foreign policy could be 

undermined and compromised by the various 

approaches that are driven by formulaic 

uncertainties of provisions in question. 

Kosovo has established diplomatic relations and 

interstate cooperation with many countries of the 

globe. So far has opened 25 diplomatic and 28 

consular missions. However, in political terms, since 

its declaration of independence, Kosovo is facing 

serious challenges to the sovereignty, especially 

from Serbia, through the direct and indirect 

influences outside and inside of Kosovo. 

C oatia  diplo at, Da io Mal a , i  his ook, The 

United States and Kosovo ', states that:' [...] in the 

absence of obligation, the interests are the driving 

forces that determine state recognition from any 

othe  ou t  Mal a  , p. . I  this o te t, 
the challenge for Kosovo institutions and for its new 

diplomacy remains the Serbian diplomacy. The long 

t aditio  of “e ia's diplo ati , it s e te ded 
diplomatic activity, its offensive diplomatic and 

Serbian state propaganda against Kosovo, constitute 

the number one challenger of the external 

so e eig t  of Koso o. “e ia  diplo ati  se i e 
for almost two decades has focused on proving its 

claims that "Kosovo is incapable for statehood". This 

discourse has not changed even after the fall of 

Milosevic. 

Therefore, one of Kosovo's diplomatic goals is to 
convince others that Kosovo is a stable source of 

pea e a d sta ilit  i  the Balka s  “t ateg  fo  
achieving the full international recognition of the 

Republic of Kosovo, p. 12). 

Some of the main factors that slowed the rapid 

process of international recognition of Kosovo's 

independence are: Sending the issue of Kosovo at 

the International Court of Justice; Resolution of the 

General Assembly of the United Nations dated 9
th

 

September 2010; the institutional crisis; the 

dialogue started with Serbia and the lack of a 

coordinated lobbying (ASAK 2012, pp. 34-36). 

Despite the objections of Serbia, Kosovo has 

declared its independence, it is internationally 

known as a state, has adopted its Constitution and 

formed its state institutions. As part of efforts to 

prevent the consolidation of the state of Kosovo and 

its further international recognition, in this regard, 

Serbia has taken successive actions, challenging not 

only the authorities of Kosovo but also its allied 

states, particularly in foreign policy and on issues 

elated to Koso o s e og itio  a d its so e eig t . 
In addressing and opposing the issue of Kosovo's 

declaration of independence, Serbia stated 

epeatedl , that this step, as i  o t a  to 
i te atio al la  that as iolated its i teg ity 

a d so e eig t  a d that Koso o had o ight fo  
self-dete i atio . The efo e, o  th

 August 2008, 

Serbia, through the Minister of Foreign Affairs 

submitted formally to the UN, its request to seek an 

opinion from the ICJ regarding Kosovo's declaration 

of independence. After completion of the 

procedures within the UN bodies, on 8
th

 October 

2008, the General Assembly of the UN, through the 

adoption of Resolution 63/3, has requested the ICJ 
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giving an opinion, regarding that: if Kosovo's 

declaration of independence was in accordance with 

international law. 

Countries that support the declaration of 

independence of Kosovo, in their statements sent to 

the ICJ stated that the declaration of independence 

did not violate international law, adding that 

Kosovo, as part of Yugoslavia which was disbanded, 

had the right to self-determination and they recall 

the systematic oppression towards Kosovo's 

majority Albanian population, which hamper return 

of Kosovo under the authority of a subject who had 

exercised their systematic violence. 

On the other side, countries that in this process 

suppo t “e ia stated i  ou t that the Koso o s 
unilaterally declaration of independence was 

inconsistent with international law and violate the 

sovereignty of Serbia. Also according to them, 

declaration of independence was contrary to 1244 

Resolution and that the talks about resolving 

Kosovo's status had not yet been completed, since 

there had been no agreement between the parties. 

Most of these countries that support Serbia in this 

process were the countries that had traditional 

relationships with this country, or wanted to justify 

themselves in front of their countries and global 

opinion for non-recognition of Kosovo's 

i depe de e, o  fea i g the epetitio  of Koso o s 
case in some areas of their country. 

ICJ, with a clear majority, concluded that Kosovo's 

declaration of independence did not violate 

international law. For Kosovo's institutions, 

pa ti ula  i po ta e had that: the ou t e t 
even further, making clear that the declaration of 

independence did not violate in any way the 

Resolution 1244 or the Constitutional Framework, 

approved by UNMIK "(Strategy for achieving the full 

international recognition of the Republic of Kosovo, 

p. 11). This was a political, diplomatic and legal 

waste for Serbia, because of her very strong 

commitment in this case, even after it itself initiated 

the case. Moreover, the judges from Mexico and 

Brazil, the countries that have not recognized 

Kosovo's independence, have voted in favour of 

Kosovo at the ICJ, stating that its declaration of 

independence did not violate international law. 

However, the beginning of the proceedings at the 

ICJ had slowed down the process of recognition of 

Kosovo as an independent. Therefore, in a sense, 

however, Serbia challenged Kosovo's external 

sovereignty, trying to reduce the intensity of 

international recognition of Kosovo, at least for a 

certain period of time. The most criticized issue in 

pu li  opi io  i  Koso o as the failu e of Koso o s 
diplomacy and its foreign policy to capitalize the 

successful conclusion of the process of Kosovo to 

the ICJ, in its favour in the context of lobbying to 

increase the number of international recognitions of 

Kosovo. At a time when the country had acquired a 

strong legal credentials standing by the ICJ and 

when Kosovo had numerous arguments to persuade 

countries that had not recognized it that there was 

no argument not to do so, moreover when it 

seemed that the Serbian diplomacy has failed, 

Kosovo institutions undertook no concrete and 

active steps in this direction.  

This is best proved by the fact that after the decision 

of the ICJ on 22
th

 July 2010, the first recognition of 

Kosovo's independence after this decision came on 

3
rd

 September 2010 and further during the rest of 

2010, since the decision of the ICJ in favour of 

Kosovo and until the end of 2010, Kosovo was 

recognized by only three countries. Until 2015, 

Kosovo has 111 recognitions by 193 countries of the 

UN member states (Kosovothanksyou.com) 

Unlike Serbia, Kosovo in Declaration of 

Independence expresses its desire for good 

neighbourly relations with Serbia, noting the will 

a d eadi ess of Koso o, to esta lish good 
relations with all our neighbours, including the 

Republic of Serbia with whom we have deep 

historical, commercial and social ties that we seek to 

develop further in the near future. We shall 

continue our efforts to contribute to relations of 

friendship and cooperation with the Republic of 

Serbia while promoting reconciliation among our 

people  De la atio  of I depe dence, Item 11). 

General Assembly of the UN on 9
th

 September 2010, 

passed a joint resolution, "Resolution no. A / 64 / 

L.65 ", submitted by Serbia and co-sponsored by the 

member countries of the EU, following the opinion 

of the ICJ. The resolution aims to open the way for 

the dialogue process between Belgrade and Pristina 

to promote cooperation, achieve progress on the 

path to the EU and improve the lives of people.  

Kosovo and Serbia are involved in the negotiations 

mediated by EU. Initially initiated as technical talks, 

they advanced to a political level even to the level of 

prime ministers, achieving agreements in specific 

areas. But as it was neutral on Kosovo's status, the 

agreement was subject to interpretation between 

the parties, in favour of one and to the detriment of 

the other. Achieving these agreements was 

discussed and rejected in both countries, with the 

same argument, that violated the sovereignty of the 

state. One part of public opinion in Kosovo noted 

that these agreements violated heavily sovereignty 

and independence of Kosovo, and in Serbia, a part of 

the political spectrum and the public these 

agreements viewed as recognition of the 

i depe de e of Koso o as ' iolatio  of “e ia s 
sovereignty', accusing the political elite and the 

Serbian state for 'historic treason' to the Serbian 

people. 
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Besides preventing the membership of Kosovo in 

many international organizations, because of non-

membership in the UN and the full international 

derecognition, an on-going obstacle for Kosovo was 

the obstruction from Serbia in representation and 

membership of Kosovo as a state in various 

organisations, part of which is Serbia. 

However, for the purpose of regional representation 

of Kosovo, an agreement was reached between 

Kosovo and Serbia on 24
th

 February 2012, under 

which Kosovo would be represented in these bodies 

with the footnote and asterisk next to its name (*), 

footnote which does not prejudice positions on 

status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ 

opi io  o  the Koso o s De la atio  of 
Independence. 

But, although Serbia has accepted this agreement, it 

has continued to obstruct the participation of 

Kosovo in regional organizations, which is also 

presented in the report on the situation in the 

implementation of the Brussels agreements, which 

has ee  su itted  the Koso o s Go e e t to 
the EU. The difficulties faced by Kosovo's 

participation in regional meetings are presented in 

the Progress Report of the European Commission for 

Koso o i  , hi h states that: Koso o takes 
part in a number of regional meetings in line with 

arrangements on its regional representation and 

participation agreed between Pristina and Belgrade 

in 2012. For example, Kosovo takes part in the 

Regional Cooperation Council and is invited to 

participate in meetings of the South-East European 

Cooperation Process at all levels on a permanent 

basis and on equal terms. However, the agreed 

fo ula has ot led to Koso o s i lusio  i  all 
‘egio al o ga isatio s a d fo u s  Koso o*  
Progress Report, 2014, p. 23). 

 
CONCLUSIONS 
Kosovo's foreign policy is a new policy and in 

construction, which has been developed in parallel 

with the process of state building. Kosovo's foreign 

policy is mainly based on the liberal theory of 

international relations and foreign policy. Kosovo is 

facing huge challenges in the development of 

foreign policy and Serbia has been Kosovo's main 

challenge in foreign and internal policy. In the global 

politics, Kosovo is challenged by the confrontation 

of forces between the US on the one side and Russia 

on the other. 

Kosovo and its foreign policy are strongly supported 

by democratic states and Western countries. The 

state of Kosovo has started to be an important 

player in regional and global politics, but its foreign 

policy and its engagement in global politics have 

always done in coordination with the supporters of 

the state of Kosovo, mainly in the US, UK, Germany, 

etc. 
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VË“HTRIM “INTAK“OR I GJUHË“ “Ë ERNE“T KOLIQIT NË PRO)ËN PA“QYRAT E NARÇI)IT  
THE “YNTAX VIEWPOINT OF THE LANGUAGE OF ERNE“T KOLIQI IN THE PRO“E THE 

MIRROR“ OF NARCI““U“  
 

ASEDA BEHARI 

 
Abstract 
   In this paper there will be treated in the syntax context the most important prose of the writer Ernest Koliqi, The i o s 
of Na issus . The object of the study is the construction of Asyndeton and Syndeton phrases with conjunctions with 

hypothaxis. The formation of the phrases in this prose are rightous because they start with the main clauses and continue 

with subordinate ones. There are clearly noticed over forty cases of the formation of periods formed consisting two or 

more parts. 

Key words: “ ta  ie poi t, The i o s of Na issus . 
 

Abstrakt 
Objekt studimi të këtij punimi kemi bërë ndërtimet e frazave asindete dhe sindete me bashkime me hipotaksë. Ndërtimet e 

frazave në këtë prozë janë të drejta, sepse nisin me fjalitë drejtuese dhe vijojnë me njësitë e nënrenditura. Evidentohen 

qartazi mbi dyzet raste të ndërtimit të periudhave të përbëra nga dy ose më shumë pjesë. Ndryshe nga prozat e tjera, bie 

në sy një përdorim më i dendur i marrëdhënieve mënyrore, i marrëdhënieve përcaktore dhe qëllimore. Nuk vërehet asnjë 

rast i përdorimit të marrëdhënieve nënrenditëse kallëzuesore, por edhe të atyre shkakore. Nuk janë të rralla rastet kur 

gjejmë në këtë prozë edhe trajta të paskajores dhe përcjellores, që marrin vlerë kallëzuesore; midis tyre dalin 

pak më dendur frazat me marrëdhënie kundrinore, të cilat i kemi marrë të tilla (me vlerë kallëzuesore) në 

pajtim me rregullin (marrëveshje gjuhëtarësh) të vendosur në Gramatikën tonë normative. 

Fjalë kyçe: Pas at e Na çizit , ësht i  si takso . 
 

Në këtë punim do të trajtojmë në rrafshin sintaksor 

p ozë  Pas at e Na çizit  të shk i ta it E est 
Koli i. Kjo p ozë, ë et ete e pë ë ë p ej: Ujët e 
pusit , Pas ë e jetë  shkod a e , K o i i 
Bardhanjo et , P ue ë Dukagji , Nji çute  ë 
рel eti , Vala e detit  dhe Xha i i d ito es s i e  
përbën një trashëgimi letrare që ka ardhur në 

variantin më të përparuar shkrimor të gegërishtes, 

ndaj kemi marrë në shqyrtim në këtë kumtesë 

nivelin sintaksor të gjuhës së përdorur në të. 

Nga studimi i hollësishëm i saj kemi evidentuar mbi 

dyzet raste të frazave të përbëra, ndër të cilat do të 

marrim në shqyrtim  ndërtimin e frazave asindete 

dhe sindete me bashkime me hipotaksë: 

 

1. Me marrëdhënie ftilluese (Gr.I): 

 .  Me a ëdhë ie su jekto e k efjalo e   
Pa a itje  st uktu o e ske atike, e ke i ë ë ë 
pë gjasi  të tekstit u i e sita  të gjuhëta it  
Meh et Çeliku Sintaksë e gjuhës shqipe  
Pë ë ësit si takso ë - Vësht i  i i teo ik, Ila , 
Ti a ë, , K eu V, Fjalitë e pë ë a Pe iudhat , f. 

- .  

   Pe iudhë e fjali të a u  k efjalo e uhet ajo 
periudhë me një fjali të varur që kryen ndaj fjalisë 

drejtuese një funksion të ngjashëm me atë të një 

kryefjale të një fjalie dykryegjymtyrëshe. Pjesët 

lidhen ndërmjet tyre me anë të lidhëzave se, që, 

sikur, tek, kur ose drejtpërdrejt, kur kallëzuesi i 

pjesës së nënrenditur është një folje në mënyrën 

lidho e.   A“р‘“р, G a atika e gjuhës sh ipe, 
Sintaksa, Tiranë, 2002, Kreu XXII, f. 503.) 

Le të marrim në shqyrtim frazën e mëposhtme:  

 

E e se pe  s  të allit u hape  s t e e des 
(2/ Xhds, f.358) 

 

 

                           Fjdr 

Fr.            

                                      

                            Fjvkr. 

                     

Këtu ndërtimi i frazës është i drejtë, sepse nis me 

fjalinë drejtuese (E e…), e vetmja QOS (qendër e 

organizimit sintaksor),  dhe vijon me njësinë e 

nënrenditur (...se pe  s  të allit u hape  s t e 
mendes). Pra kemi të bëjmë një frazë sindete me 

marrëdhënie kryefjalore. 

 

 

1.2  Kallëzuesore  

   Pe iudhë e fjali të a u  kallëzueso e uhet 
periudha me një fjali të varur që kryen funksionin e 

pjesës emërore të kallëzuesit emëror ose funksionin 

e përcaktorit kallëzuesor. Fjalia e varur kallëzuesore 

bashkohet me pjesën kryesore me lidhëzat, se, që, 

sikur, kur, tek ose drejtpërdrejt kur kallëzuesin e ka 

në mënyrën lidhore, me përemra të pacaktuar, me 

pë e a lidho ë dhe e dajfolje lidho e.  
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(ASHRSH, Gramatika e gjuhës shqipe, Sintaksa, 

Tiranë, 2002, Kreu XXII, f. 511). Në këtë prozë nuk 

vërehet asnjë rast i këtyre marrëdhënieve. 

 

 

1.3 Kundrinore (objektore)  

   Pe iudha e fjali të a u  ku d i o e, uhet 
periudha me një fjali të varur që drejtpërdrejt ose 

tërthorazi kryen një funksion të ngjashëm me atë të 

një kundrine (të drejtë, të zhdrejtë me parafjalë ose 

të zhd ejtë pa pa afjalë .    A“р‘“р, G a atika e 
gjuhës shqipe, Sintaksa, Tiranë, 2002, Kreu XXII, f. 

515) 

 

   Ndërtime të tilla janë mjaft të dendura në prozën e 

Koliqit, që dalin me mjete të shumta të lidhjes 

sintaksore (m.l.s.): jo vetëm me lidhëzat ftilluese 

ë , se , po  edhe e pë e a p etës lidho ë, pa 
mjete lidhëze, etj. 

Në krijimtarinë e Koliqit nuk janë të rralla edhe 

rastet kur gjejmë trajta të paskajores dhe 

përcjellores, që marrin vlerë kallëzuesore; midis tyre 

dalin pak më dendur marrëdhëniet kundrinore. 

Këtë do ta bëjmë në pajtim me rregullin 

(marrëveshje gjuhëtarësh) të vendosur në 

Gramatikën tonë normative. (ASHRSH, IGJL, 

Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1996, f. 547) 

 

E atëhere kupto a// se ç do je  e se d i otës 
përmban në vetvete nji qandërr errsije// ku gjimon 

në robin e Vërteta// e se âsht bukurija e saj e 

pazbulueme// qi i falë ngjyre të lylyverta përjashta 

rrokullís e njerëzimit. (2/ Xhds, f.358) 

 

                             Fjdr + Fjdr 

Fr.            

                                      

                           

                           Fjvkd     Fjvp 

 

 

 

               Fjvp 

                 

Gjymtyrëzimi aktual dallon në shumicën e rasteve dy 

pjesë përbërëse: atë për të cilën bëhet kuptimi 

(tema) dhe atë që kumtohet për temën (rema) 

(ASHRSH, IGJL, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 

1996, f. 414).  

Vërehet përdorimi i zhdrejtë (kallëzues+ kryefjalë) i 

përdorur më shpesh në frazat me marrëdhënie 

kundrinore. 

 

2. Me marrëdhënie përcaktore (Gr.II)  

Ndërtimi i frazave me marrëdhënie përcaktore është 

përdorur më dendur prej Koliqit. Le të marrim në 

shqyrtim frazën: 

Lumnija// qi ju kërkuet// pat nji rythëm të ngathët 

//e qe rrethue me nji bukuri tepër vetmitare.                                                    

(2/ Pvjsh, f.327) 

   Këtu ndërtimi i frazës është i drejtë, sepse nis me 

fjalinë drejtuese dhe vijon me njësinë e nënrenditur 

të ndërfutur në këtë fjali drejtuese. Kjo është një 

frazë sindete me marrëdhënie përcaktore. 

Njësia e nënrenditur ...qi ju kërkuet  varet nga fjala 

lu ija  dhe kryen një funksion të ngjashëm me 

atë të përcaktorit në fjalinë e thjeshtë. Fjalia 

drejtuese (Lumnija pat nji rythëm të ngathët...), ka 

në varësi një përbërës predikativ përcaktor, të lidhur 

me përemrin lidhor ë  (edhe me funksionin 

k efjalë e ila , lumnija) dhe ka rend të 

paravendosur. 

   Në ndërtimin e mësipërm fjala e përcaktuar 

(lumnija) qëndron në afërsi të fjalës lidhëse. Kjo nuk 

mund të dalë si karakteristikë e gjithë krijimtarisë 

prozaike të Koliqit, sepse në proza të tjera të tij kemi 

vërejtur që fjalët e përcaktuar qëndrojnë larg fjalës 

lidhëse, si ë asti  e ëposhtë : Kjo i ndodhi Lec 

Gurrmollës ndër të parat lirime vere// që erdhi me 

kalue në Shkodër mbas dhetë vjetsh banim ndër 

shkolla të përjashtëshme. (2/Kpl. 242) 

Fjala e përcaktuar (lirime) qëndron në largësi të 

fjalës lidhëse, sepse ka caktuesin e saj (vere). 

Sikurse theksuam edhe më lart, fjalitë përcaktore 

luajnë rolin  e  një përcaktori, por në strukturën e 

frazës ato nuk qëndrojnë përherë pranë gjymtyrës 

së përcaktuar, siç ndodh me sintagmat me 

caktuesorë: lirime vere, shoqëri e ngushtë etj. 

 

Kjo ndodh sepse fjala e përcaktuar në fjalinë 

drejtuese (lirime)  merr vetë determinantë 

(caktuesorë, vere), kështu që njësia kallëzuesore 

përcaktore plotëson gjithë sintagmën. 

 

Edhe në rastin e mëposhtëm fjala e përcaktuar 

qëndron pranë mjetit lidhës. Pra në këtë prozë 

shohim një thyerje të rregullit të mësipërm të 

qëndrimit në distancë të fjalës së përcaktuar nga 

fjala lidhëse. 

 

Ti je djali i ynë // e në ty vlon gjaku // qi bâni me 

lulzue p e d e at t o a. (2/ Pvjsh, f.327)                 

 

                       Fjdr    +    Fjkr        

Fr.  

                                        

                                       Fjvp 

 

3. Me marrëdhënie rrethanore (Gr.III) 

 

3.1 Shkakore 

   Është e rëndësishme të theksojmë që në prozën e 

Koliqit gjenden disa raste të këtyre marrëdhënieve, 

që kryesisht ndërtohen me lidhëzat e njohura, por 
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edhe me disa të quajtura polisemantike, joshkakore, 

por që tregojnë marrëdhënie shkaku e pasoje.  

Në këtë prozë nuk evidentohet asnjë rast i 

përdorimit të këtyre lloj marrëdhëniesh. 

 

3.3.2. qëllimore  

   Këto marrëdhënie vërehen rrallë, duke qenë 

kryesisht të shprehura me njësi predikative me 

fo ë  e pashtjellua  paskajo e gege e e . 
Fjalia e a u  ëlli o e i efe ohet zako isht gjithë 
fjalisë p ej së ilës a et. Ajo lidhet e të e 
lidhëzë  ë, e loku io et lidhëzo e e ëlli  ë, 
ë ë ë ë ose ashkohet e të d ejtpë d ejtë 
A“р‘“р, G a atika e gjuhës sh ipe, “i taksa, 
Ti a ë, , K eu XXXIII, f. , si ë she ulli  e 
ëposhtë : 

 

Shpirti i im kërkonte nji shteg// me depërtue në 

zêmër të ndryme të tyne// për me gjetun në tê at 

nye qênësuer //qi,// po u zgjidh,// falë sekretin e 

bukurís. (2/ Xhds, f.357) 

 

                            Fjkr 

Fr.            

                                      

                            Fjvq 

 

                            Fjvq 

 

                             Fjvp 

 

                              Fjksh 

 

3.3.3 kohore  

   Frazat me marrëdhënie kohore gjejnë një 

përdorim mjaft të dendur. Ato gjenden si me rendin 

me paravendosje, ashtu edhe me pasvendosje. 

Shumicat e marrëdhënieve realizohen me lidhëzat 

nënrenditëse kohore, si në rastin e mëposhtëm, por 

edhe me dajfolje  kah/ ga  ë t ajtë  dialekto e. 
 

Marrim në shqyrtim: 

Si mbaroi sofra, // më vunë //me pshue në zheg në 

nji odë të gjânë //që hapte dritoret me hekura kah 

kopshti mbas shtëpije. (2/ Pjvsh, f.323) 

 

                      Fjdr                

Fr.  

                                            

                  Fjvk  Fjvq              

 

                            Fjvp 

 

   Fraza e marrë në shqyrtim përbëhet nga katër 

pjesë: 1. Si mbaroi sofra; 2. më vunë; 3. me pshue në 

zheg në nji odë të gjânë; 4. që hapte dritoret me 

hekura kah kopshti mbas shtëpije. 

Fjalia e parë është e nënrenditur kohore, me rend 

me paravendosje.  Ajo kryen të njëjtin funksion që 

kryen rrethanori i kohës në fjalinë e thjeshtë, pra 

tregon kohën kur kryhet veprimi i shprehur nga folja 

(vunë). Si e tillë, ajo vendoset në marrëdhënie 

nënrenditëse kohore me pjesën prej së cilës varet 

(njësia numër 2). 

Në fjalinë e nënrenditur kohore marrëdhëniet e saj 

më pjesën drejtuese (Fjdr.) shprehen me anë të 

lidhësës nënrenditëse kohore ( si > pasi). 

Ndërmjet pjesës së varur dhe asaj kryesore në 

periudhën e përbërë me nënrenditje kohore janë 

vendosur marrëdhënie paskohësie, sepse veprimi i 

shprehur nga folja (vunë) e pjesës kryesore, kryhet 

pas kohës së veprimit të shprehur nga folja e pjesës 

së varur (mbaroi). 

Ndërtimi i kësaj fraze është i drejtë, i formuar me 

sindeti. 

  

 

1.1.5. Mënyrore  

Ndryshe nga prozat e tjera të Koliqit, në këtë prozë 

vërehet një përdorim i dendur i këtyre 

marrëdhënieve. Marrim në shqyrtim rastet e 

mëposhtme: 

Shikojshem, //si tue pritë nji përgjegje,// landët e 

rralla n oborr, faqen e shtëpís përtej pullazeve t ulta 

andaj murit, kumbonaren e hjedhët. (2/ Xhds, f.358) 

 

                      Fjdr      

Fr.  

                       

              Fjvm 

 

Bjeshkët mâ të ha ue e t atdheut, viset mâ t largta 

të botës i pásh qartas,// si t ishin të përfshíme 

mbrenda dritës së syve të ballit, //si shifshem 

mandin e pusin n oborr, kumbonaren mbasavullís. 

(2/ Xhds, f.358) 

                           Fjkr 

Fr.            

                                      

                           Fjvm 

  

                            

                Fjvm 

 

KONKLUZIONE 

   Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se nga 

vështrimi sintaksor që i kemi bërë prozës së Koliqit, 

ko k etisht p ozës Pas at e Na çizit ,  kemi 

vërejtur përdorime të marrëdhënieve të ndryshme 

sintaksore.  Evidentohen qartazi mbi dyzet raste të 

ndërtimit të periudhave të përbëra nga dy ose më 

shumë pjesë. Ndryshe nga prozat e tjera, bie në sy 

një përdorim më i dendur i marrëdhënieve 

mënyrore, i marrëdhënieve përcaktore dhe 
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qëllimore. Nuk vërehet asnjë rast i përdorimit të 

marrëdhënieve nënrenditëse kallëzuesore, por edhe 

të atyre shkakore. 

Janë vërejtur ndërtime të shumta të lidhjes 

sintaksore (m.l.s.): jo vetëm me lidhëzat përkatëse 

të shprehjes së marrëdhënieve, por edhe me 

përemra, pa mjete lidhëze, me ndajfolje etj. 

Kryesisht ndërtimet e frazave janë të drejta, sepse 

nisin me fjalitë drejtuese dhe vijojnë me njësitë e 

nënrenditura.  

Në krijimtarinë e Koliqit, vlen të theksohet që nuk 

janë të rralla rastet kur gjejmë trajta të paskajores 

dhe përcjellores, që marrin vlerë kallëzuesore; midis 

tyre dalin pak më dendur frazat me marrëdhënie 

kundrinore, të cilat i kemi marrë të tilla (me vlerë 

kallëzuesore) në pajtim me rregullin (marrëveshje 

gjuhëtarësh) të vendosur në Gramatikën tonë 

normative. 

 

Tabela e shkurtimeve: 

- Fr               Fraza (periudha) 

- Fjdr/Fjkr    Fjali drejtuese /Fjali kryesore 

- QOS          Qendër e organizmit sintaksor 

- Fjvku         Fjali e varur kundrinore 

- Fjvkr         Fjali e varur kryefjalore 

- Fjvprc       Fjali e varur përcaktore 

- Fjvq           Fjali e varur qëllimore 

- Fjvshk       Fjali e varur shkakore 

-Fjvksh        Fjali e varur kushtore 

- Fjvkh        Fjali e varur kohore   

- Fjvv           Fjali e varur vendore 

- Fjvm          Fjali e varur mënyrore 

- m.l.s.          Mjet i lidhjes sintaksore 

- Pasqyrë e vjetër Shkodrane      (2/Pvjsh) 

- Xha i i d ito es s i e               / Xhds) 
- Vala e detit                                  (2/ Vd) 

-Nji çuterr në Helveti                   (2/NjçH) 

-Prrue në Dukagjin                      (2/ PD) 

-Kroni Bardhanjorvet                  (2/KB) 

-Ujët e pusit                                   (2/Upu) 

 

 

 Shënim. 

 Numri përpara shënon vëllimin e veprës, kurse 

numri brenda punimit, shënon numrin e faqes ku 

gjenden shembujt e marrë.  

P.sh.: 2/Kpm, f. 240) 
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Përmbledhje 

Pu i i i ë poshtë  është pjesë e jë studi i të sho ë isë sh ipta e pas ite e  dhe implikimet e saj për 

konsolidimin e institucioneve. Ky kërkim studimor ka për qëllim të identifikojë rolin e sektorit tretë në procesin 

e demokratizimit, rasti i Shqipërisë. Në një konteskt ku fokus është sektori i tretë, qëllimi kryesor është se si ai 

ë “h ipë i është pë fshi ë gjatë t a zi io it  dhe diki i i tij ë ko solidi i  e i stitu io e e gjatë p o esit 
të demokratizimit. Marrëdhënia idis ko eptit sekto  i t etë  dhe ko solidi  i i stitu io e e , ë “h ipë i 
do të shihet nga dy këndvështrime: a- në aspektin e kontekstit nacional, politik dhe social që kushtëzuan 

qëllimin dhe strategjitë e zhvillimit të setktorit të tretë. b- në aspektin e përpjekjeve të elitave të më parshme 

për të ndryshuar kushtet sociale dhe politike  
Fjalë kyce: Demokracia, Sektor i Tretë, Qeverisje, Institucion, Shqipëria 

 

SUMMARY 

The present analysis is part of research on Albanian society after 1990 and their implications for consolidation 

of institutions. This paper aims to identify the role of the Third Sector on consolidation of institutions, in 

Albania case. In a context marked by the goal of the Third Sector and the principal aims are to examine how 

the Thi d “e to  i  Al a ia is i ol ed du i g the t a sitio  a d thei  i flue e o  o solidatio  of 
i stitutio s. The elatio ship et ee  the o ept of the thi d se to  a d o solidatio  of i stitutio s  i  
Albania will be viewed from two perspectives: a- in terms of the national, political and social contexts that 

conditioned the Third Sector goals and strategies. b- in terms of previous efforts by non-elites to change social 

and political conditions  

Key words: Democracy, Third Sector, Governance, Institution, Albania 

 

 Introduction  
Objectives for this research are:  
To provide role of the third sector and implications 

through consolidation of institutions: file reports, 

legal measures ensure building of the third sector 

such as Constitution of Albania, the Law on Non-

Governmental Organizations No.8788 Date 

07.05.2001 

To examine how concept of the Third sector in 

Al a ia is i ol ed du i g the t a sitio  a d its 
influence on consolidation of institutions;  

This research will be conducted predominantly in 

the capital (Tirana), however in order to improve 

reliability as well as validity, it will be a comparison 

to similar cases where the third sector and civil 

society had an important role through consolidation 

of institutions. The case study is different based on 

two independent variables; the successful 

experiences of the third sector on consolidation of 

institutions; and its influence on democratic 

governance building. For analytic purposes, the 

discussion is organized in two main parts. The first 

part, examines theoretical part and focusing on key 

issues that relate institutions, society, the third 

sector on collaboration, to consolidation of 

institution based on Western democracies 

experiences. The second part examines Albanian 

society and its produ t du i g t a sitio  i flue i g 
on consolidation of institutions. This research will be 

based on qualitative methods. Using second sources 

as books, reports and articles. In some countries 

social organization were a key factor for the 

destruction of communist systems, as it was in 

Poland' case, but in other former communist 

countries, social organization and civil society played 

a minimal role. It can be asserted with confidence 

that social organization become essential only after 

the transition to the democratic systems. Civil 

society in Poland, in 1980 during the communist 

system worked alongside the opposition and in the 

early transition developments they would share 

common goals and share similar morals which lead 

to clear, shared objectives, collaborating with places 

that had shared interests and goals like Hungary, 

East Germany and former Czechoslovakia. It could 

be argued that one of the largest successes a social 

organization had was in 1989 with the fall of Berlin 

wall. Formative stages of civil society in Poland are 

important, as it became an example for neighboring 

countries. With this example it is clear that citizens 

actively participating in social organization can 

ultimately create change. The people of Poland were 

mailto:gildahoxha@gmail.com
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committed to making this change and as stated 

earlier, commitment is the necessary tool to create 

so ial a d i il ha ges. This p o ess ega  i  
Poland with the emergence of Solidarity in 1980 and 

in Hungary it gained momentum in the late 1980s. 

These two societies are now in the process of 

uildi g e  so ial, politi al a d e o o i  s ste s  
as Janina Zagorska stated in her analysis (Zagorska, J, 

1990, pp. 579-777).  

 

1.2 Modern Approach of the Third Sector and Civil 
Society: Towards Institutional Policy 

Modern social science sees social organizations and 

political-citizenships as core concepts of social 

changes (Heijden, 2014, pp. 1-22). Most 

contemporary social organizations/movements 

scholars have taken the late 1960s as the starting 

point for their research endeavors. At that time 

students campaigned for university reforms, civil 

rights, gender equality, environmental issues and 

these movements would play a pivotal role in the 

further development of the concept of political 

citizenship (Dalton R, 2008, pp. 76-98). Until the 

1960s social movements were seen as irrational 

forms and unorganized social behavior. As Charles 

Tilly pointed out, political scientists became aware 

that the specific features of an individual political 

system decisively impinged on the action 

repertoires, forms of organization, as well as on the 

successes of these movements and non-

conventional or even radical action could be 

effective in one political context, it could be 

counterproductive in another one (Tilly, 2004, p. 

36). Civil society has an important role in supporting 

the implementation period of democratic laws 

which have been caused by social movements. What 

we understand by ci il so iet  is: a sphe e of so ial 
interaction between the household and the State, 

which is manifested in the norms of community 

cooperatives, structures of voluntary association 

a d et o ks of pu li  o u i atio  Ghaus-

Pasha, 2006, p. 212).  Civil society has been known 

as the thi d  se to  of so iet  a d is see  as a  
increasingly important agent for promoting features 

of good governance. The role of civil society includes 

identifying unaddressed problems and bringing 

them to public attention, protecting basic human 

rights, and giving a voice to a wide range of political, 

environmental, social and community interests and 

o e s  Ghaus-Pasha, 2006, p. 214). Since, the 

mid-70s, a number of conservative analyses have 

described these actions as very dangerous cycles, 

which could lead to erosion of political authority or 

even by having the capacity to govern. To prevent 

this danger according to them they need to divide 

economic spheres from political interventions. In 

this sense, it can be argued that the basic cultural 

auto o  a d st u tu al aestheti , s ie e a d 
technology, family, religion and the labor market are 

eroded to a degree that only a specified political 

defi itio  of ules a d esou e that ould help i il 
so iet  to su i e.  This concept of politics takes a 

reflexive dimension even if politics is focused on 

what is considered political or not. The research 

seeks to challenge and redefine the restrictive 

conservative politics, the opposite of which is 

required to support the market, family and science. 

Despite a clear opposition made to the content of 

the neo-conservative projects, even new politics of 

social movements share more important remarks to 

supporters on any analytical level. This critical 

attitude is as follo s: o fli ts and contradictions 

towards developing industrial society cannot be 

solved with meaningful and promising regularization 

of policy and increasingly inclusion of claims and 

issues i  the age da of u eau ati  autho ities  
(Popper, 1995, p. 98) 

It can be argued that, during the transition phase 

three important processes have been occurring in 

almost all former communist countries.  

 It was social pluralism that would challenge 

the old system 

 The democratization of the old society  

 The inclusion of various parts of society, 

thereby increasing the participation of civil society. 

All this is efle ted  toda s so iet , he e the e is 
almost no difference in political, social and civic level 

between the majority of Western and Eastern 

countries in Europe. 

 

1.3 Developing the Third Sector and Consolidation 
of Institution: Albania Case 
The first NGO that started its activity in Albania was 

the Forum for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. Since there was neither 

political nor economic aim it can be said that the 

goal of the forum was not political. Given that 

Albania was in a situation of shifting political 

systems, from communism to pluralism the initial 

steps of this forum were related to human rights 

altogether with democratic changes. Intermediary 

collaboration between the state and civil society 

was important. Following the steps above, it can be 

said that: Albania during the 90s achieved to bring 

social pluralism that would challenge the old social 

and political system. But to help the 

democratization process and consolidation of 

institutions, the third sector in Albania has a lack of 

influence.  Firstly,  general opinion is that the state 

does not see NGOs as partners, and for this reason 

NGOs have not taken their rightful place during the 

formulation of policy process and state programs in 

Albania. Its absence is felt more specifically in the 

design of development strategies, the fight against 
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crime and trafficking and other issues of concern for 

the whole society. NGOs agree with the statement 

that they are ready to build an open and honest 

dialogue with the government.  Report between 

NGOs and the state are based on two different 

factors:  cooperation with state is a serious 

partnership and critical to the state if the difference 

between them is great. Experience shows that 

common cooperation has been tried and tested and 

has been proven to work. Although the Albanian 

civil society is strongly supported by international 

organizations and Western governments, it 

continues to be underestimated by the Albanian 

government (Picari, 2008). Albanian NGOs in general 

are in a paradoxical situation that, they still have a 

lack of power to influence the political decisions, 

more over to consolidation of institutions although 

they have expanded the possibility of representation 

in state politics at the local, national and 

international level. Based on international reports 

civil society in Albania is not yet able to protect its 

interest and acting as a competitive actor in the 

decision-making process (Freedom House, 2002p. 

22). Civil society actors did not paid attention to 

inter-links between negative phenomena and their 

consequences. Moreover, Albanian civil society 

te d to fo us o  the o se ue es a d ot the 
root causes. The same approach can be identified 

among donors, who are more open to immediate 

results and not to actions that build a foundational 

ground for sustainable solutions by addressing the 

oot auses. As Vu o o ludes the fa t that i il 
society is fully project-based and relies only on short 

term funding is often reflected in the lack of 

sustainability of the impact it helps create. The lack 

of coordination among state institutions often 

negatively reflects in NGOs efforts to improve 

poli ies  Vu o, , p. , ut hat a  e seen 

as improvement of civil society in Albania after 2000 

are:  NGOs are generally open to collaboration and 

exchange of experiences. Building networks and 

encouraging civil participation through organizations 

and civil society gives opportunities for active 

citizens. Civil society organizations have more 

content to influence policies and achieve strong 

impact. 

 

1.4 Conclusion 

The link between the government institutions and 

social spheres, makes possible that decision-making, 

authority and power is owned by a group of people 

and not distributed to the respective institutions as 

democratic principle are. This absence in most of 

Western democracies is covered by the group 

interest or civil society Historical, political, economic 

and cultural condition of Albanian has found 

difficulties on building a democratic society and an 

established state, this means that political culture is 

still ased o  the o al ode P ato, , pp. -

151) , creating a strong network in beliefs and 

loyalty on clans, on leadership and minimizing the 

power of structural and public institutions, even the 

role of civil society. Institutions in Albania are seen 

as not trustful (Hank, 2005, p. 56). Absence of 

financial transparency and decision-making inside of 

NGO remain the essential problem in their internal 

democratization and even more misleading the 

democratic process. Copied and imported projects 

in developing countries have not been successful in 

the Albania context, because there is absence in 

democratic society and in political culture, and 

where civil society is not with consolidated 

structures that are the product of democratic values 

and behavior. Concentration activity in Tirana for 

most of NGOs and finding difficulties on building 

networks cooperation with local NGOs is another 

absence on having a successfully Civil Society. In 

order to improve social inclusion, third sector and 

civil activism, improvement of education system 

seems to be critical. Some efforts have occurred in 

the past two decades in order to improve the basic 

education system in Albania. Among these efforts 

we would mention revising of curricula, the 

introduction of ICT (Information and Communication 

Technology), restoration of excising schools and 

building new facilities 
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