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Abstrakt: Për të arritur integrimin në rrjetin global të veprimtarive në fushat e ndryshme 

nevojitet një proces sa më i qartë dhe i rrjedhshëm komunikimi. Në një botë, ku megjithë 

dominimin e gjuhës angleze në të ashtuquajturin komunikim global, përkthimi vazhdon të 

mbetet një nga instrumentet më thelbësorë të realizimit me sukses të këtij procesi të 

ndërlikuar sa në ingranazhet përbërës të tij aq edhe në pasojat që lë në kulturën dhe gjuhën 

pritëse. 

Sa komunikohet kur përkthehet dhe sa përkthehet kur komunikohet në terma kulturorë? Në 

qoftë se globalizmi kulturor dhe gjuhësor realizohet si unifikim gradual, gjuhët e vogla, e për 

pasojë kulturat e vogla, mund të mënjanohen në kurriz të ndikimit të një gjuhe e kulture më të 

madhe. Ndërsa mendojmë se komunikimi ndërkulturor si një formë që merr përkthimi tek 

kalon elementë të kulturës nga njëra anë e bregut gjuhësor në tjetrin, është i pashmangshëm,  

shoqëria e vendit në fjalë rrezikon që kulturalisht të humbasë në rrënjë teksa fiton në degë. 

Fjalët kyçe: përkthim, komunikim ndërkulturor, globalizëm, element kulturor, filter kulturor 

komunikimi, ekonomia globale. 

 

 

Abstract: While aiming for full integration into the global network of activities in different 

fields of life, the communication process should be as clear and free-flowing as possible. In a 

world characterized by the domination of English in the so-called global communication, 

translation still represents one of the crucial instruments in the successful finalization of such 

a complicated process in its integral parts and in its consequences in the target culture.  

How much do we communicate when translating and how much translation is there in 

communicating, culturally speaking? If cultural and linguistic globalization is achieved 

through gradual unification, minor languages and cultures might feel the burden of being 

influenced by major ones. As intercultural communication is represented through translation 

when cultural elements are taken to a different linguistic shore, the target culture, society and 

language might lose their roots when striving for branches. 

Key words: translation, cross-cultural communication, globalization, cultural element, 

cultural communication filter, global economy. 
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HYRJE 
 

Çdo epokë karakterizohet nga tipare dalluese të cilat shfaqen në çdo aspekt të jetës. Kjo e 

jona, në mënyrën më paradoksale të mundshme është sa gjithëpërfshirëse aq dhe individuale, 

në të njëjtën kohë. Kombet në mbarë botën nuk kanë qenë asnjëherë aq të mëvetësishëm 

gjeografikisht dhe politikisht sa tani dhe në të njëjtën kohë komunikimi, shkëmbimi dhe 

marrëdhëniet me tyre po rrëzojnë një nga një kufinjtë anembanë globit. Çdo ditë po i 

afrohemi gjithnjë e më shumë realizimit të fshatit (të bërë tashmë qytet) global. Në vitin 1500 

në Evropë ekzistonin 500 entitete politike. Aty rreth viteve 20-të të shekullit të kaluar ishin 

vetëm 23, ndërkohë që pjesa më e madhe e shteteve janë krijuara pas vitit 1945. Këtu ka 

luajtur një rol të rëndësishëm zhvillimi ekonomik dhe projektimi politik.  

 

Ajo që na shpaloset para syve, është një botë e larmishme, e përbërë dhe e gërshetuar nga 

shumë mini të tilla apo kultura po aq të vogla, lokale, rajonale dhe kombëtare, shumë nga të 

cilat nuk kanë asgjë ose fare pak të përbashkët. Kështu globalizmi na vjen në mënyra të 

ndryshme. Shpesh kuptohet si globalizim i ideve dhe realiteteve të botës shumëgjuhësore dhe 

shumëkulturore, si globalizëm i bashkëpunimit dhe këmbimit të barabartë të ideve e vlerave 

kulturore, si integrim në tregjet financiare, ne tregjet e mallrave dhe shërbimeve, si 

lëvizshmëri e madhe në njerëz dhe kapitale, por shpesh kuptohet edhe si zgjerim i dhunshëm i 

sferës së ndikimit të grupit të vendeve më të fuqishme.  

 

Në qoftë se kronopolitika e globalizimit ndikon tek imazhi i gjuhëve, si po ndryshon 

prezantimi i statusit të vetë përkthyesve në epokën e globalizimit? Gjatë një periudhe 800 

vjecare kemi lëvizur nga vargonj të mëdhenj me masa të lidhura me lesh, drejt tavolinave të 

manastireve dhe drejt disqeve të cilat mund të futen brenda xhepit të xhaketës. Mesazhet e 

shkruara ose dokumentat e bashkangjitura fluturojnë rreth e qark botës brenda disa minutave 

apo sekondave. Fjala e urtë Latine, verba Volant et scripta manent duhet të riformulohet pasi 

tani si „scripta‟ edhe „verba‟ fluturojnë në ajër.  

 

Për të arritur integrimin në rrjetin global të veprimtarive në fushat e ndryshme nevojitet një 

proces sa më i qartë dhe i rrjedhshëm komunikimi. Në një botë, ku megjithë dominimin e 

gjuhës angleze në të ashtuquajturin komunikim global, përkthimi vazhdon të mbetet një nga 

instrumentet më thelbësorë të realizimit me sukses të këtij procesi sa të ndërlikuar në 

ingranazhet përbërës të tij aq edhe në pasojat që lë në kulturën dhe gjuhën pritëse. 

 

Faktet e përmendur më lart janë disa prej faktorëve të jashtëm të cilët argumentojnë në një 

mënyrë a në një tjetër arsyet për zgjedhjen e kësaj teme e cila qëndron si hipotezë me vetë 

formulimin e saj. Arsyet e brendshme janë akoma edhe më të forta.  

 

Në fillim si studente pranë departamentit të gjuhës angleze të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, 

të Universitetit të Tiranës e më pas në këto dhjetë vjet mësimdhënie, gjuha dhe terminologjia 

ekonomike kanë qenë gjithmonë një burim interesant diskutimesh dhe problematikash për sa 

kohë që paraqet figurshmëri dhe forma përherë e më të sofistikuara shprehjesh. Puna në 

auditor në të dy rolet e sipërpërmendura është drejtuar gjithmonë në mënyrë të vullnetshme 
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ose jo drejt zgjidhjes të së njëjtës pyetjeje:  Sa komunikohet kur përkthehet dhe sa përkthehet 

kur komunikohet në terma kulturorë në gjuhën e përgjithshme dhe atë specifikisht të përdorur 

për një fushë të caktuar, siç është edhe ajo ekonomike. 

 

Në qoftë se globalizmi kulturor dhe gjuhësor realizohet si unifikim gradual, a mos është ky 

rasti ku gjuhët e vogla, e për pasojë kulturat e vogla, duhet të mënjanohen në kurriz të 

ndikimit të një gjuhe e kulture më të madhe? Kjo është një nga pyetjet kyçe të cilës përpiqet 

t‟i japë përgjigje ky punim. Ndërsa mendojmë se komunikimi ndërkulturor si një formë që 

merr përkthimi tek kalon elementë të kulturës nga njëra anë e bregut gjuhësor në tjetrin, është 

i pashmangshëm, sa “rrezikon” kulturalisht shoqëria e vendit në fjalë të humbasë në rrënjë 

teksa fiton në degë? Parakushti, edhe pse paradoksal, për t‟u bërë pjesë e globales është 

ruajtja e identitetit që na bën të veçantë. 

 

Siç dihet tashmë, e gjithë veprimtaria njerëzore po njeh gjithmonë e më pak kufinj 

gjeografikë. Ajo që në fakt po thyen edhe ato gjuhësorë është veprimtaria ekonomike. Duke e 

krahasuar me të tjerat, kjo është një marrëdhënie e cila e ka shoqëruar njerëzimin që në 

zanafillën e tij e më pas me zgjerimin e njohurive të njeriut mbi botën, shkëmbimet e natyrës 

tregtare kanë pësuar rritje gjithashtu. Për këtë arsye është menduar se ekonomia globale dhe 

ajo shqiptare para dhe pas viteve ‟90 do të jepte një pamje dhe kontekst domethënës për të 

vërtetuar barazimin e famshëm “pa përkthim, nuk ka produkt” për të zgjidhur më pas 

ekuacionin se sa komunikojme kulturalisht kur përkthejmë. 

 

Kreu 1 është menduar të japë një panoramë të përkthimit, duke e zbërthyer kuptimin e këtij 

procesi të rëndësishëm, i cili ka një impakt të jashtëzakonshëm në jetën e përditshme të 

shoqërisë tonë për sa kohë pranojmë faktin që ekzistenca e kësaj të fundit po ndërtohet 

gjithmonë e më shumë mbi informacionin. Në këtë mënyrë do të tentohet të zbërthehen 

kuptimet e ndryshme të përkthimit, duke nxjerrë në pah termat kyçë të cilët do ta 

konkretizojnë më tepër këtë nocion sa abstrakt aq edhe konkret. Nëpërmjet këtij kreu do të 

prezantohen variabla të ndryshëm si për shembull, nën-tipet, ku nuk do të përfshihen vetëm 

produktet e gjuhës së shkruar si përkthimet teknike, por gjithashtu edhe forma përkthimi që 

kanë dalë këto dhjetëvjeçarët e fundit, si përkthimi audiovisual, një produkt i shkruar i cili 

lexohet duke iu bashkangjitur një imazhi. 

 

Zbërthimi i përkufizimeve të Jakobson-it do të evidentojë edhe shumë nënlloje të reja të 

përkthimit. Duke reflektuar mbi përkatësinë e mendimit të Jakobson-it dhe mbi idenë e 

Pierce-it për ta parë interpretimin si përkthim, do të shihet se kategoria e riformulimit tek të 

dy mbulon një larmi të madhe llojesh interpretimi. Përkthimi ekziston edhe ndërmjet 

varianteve të së njëjtës gjuhë dhe ndërmjet atyre që mund të konsiderohen si gjuhë më pak 

konvencionale si për shembull breil, kodi mors, etj.  

Po në rastet kur një flamur identifikohet me një shtet, kombësi apo gjuhë, a do të 

konsiderohet procesi shoqërues mendor si përkthim? Në rastin e fenomeneve që hasim në 

jetën e përditshme si shenja e ndalimit të pirjes së duhanit, apo ikona në ekranin e kompjuterit 

në formën e një ore rëre, a do të konsiderohet zbërthimi logjik që bëhet si përkthim? Kreu 1 

mendohet t‟i kthejë përgjigje, midis të tjerash, edhe këtyre pyetjeve. 
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Sot mendohet se kultura i përket një shoqërie të caktuar: japonezët kanë kulturën e tyre, 

francezët kulturën e tyre e kështu me radhë. Por kjo ide po ndërlikohet përherë e më shumë. 

Ne i përkasim një kulture të veçantë kombëtare, por nga ana tjetër, në botën ku jetojmë, 

zgjedhim edhe aspekte të jetës nga ai që mund të quhet „supemarketi kulturor global‟. Mund 

të konsumojmë „drithëra‟ për mëngjes, „tortellini‟ për drekë, dhe „hamburger‟ për darkë; 

mund të dëgjojmë muzikë operisitike, xhaz apo rrok, mund të konvertohemi në budistë, 

kristianë apo të zgjedhim të qëndrojmë ateistë. 

 

Një pasojë e kësaj situate mund të jetë dhe kontradikta me të cilën përballemi çdo ditë. 

Ndjejmë se i përkasim një kulture të caktuar globale të cilën e vlerësojmë. Por nga ana tjetër 

ne çdo ditë vazhdojmë të konsumojmë e konsumohemi në një botë ku komunikohet me gjeste 

dhe fjalë. Në këtë mënyrë, për t‟i ardhur në ndihmë zgjidhjes së dilemës se sa komunikojmë 

kulturalisht kur përkthejmë është menduar që në Kreun 2 të vëzhgohet nga afër procesi i 

komunikimit ndërkulturor, duke zbërthyer konceptet e analizuar vështirësitë dhe pengesat që 

hasen gjatë përpjekjeve  për realizimin me sukses të tij.  

 

Më pas do të shihet se si ndikojnë aspekte si identiteti kulturor, globalizmi e 

kozmopolitanizmi në komunikimin me kulturave të ndryshme. Janë pikërisht këto aspekte që 

e kanë bërë edhe më të mprehtë problematikën e përplasjes mes lokales dhe globales në 

këndvështrimin gjuhësor dhe kulturor të fjalës.  

 

Gjithashtu në këtë pjesë mendohet t‟i kushtohet vëmendje vlerësimit apo jo të kulturës 

globale si një kulturë e standardizuar në tërë botën dhe pozicionimit dhe ndikimit të gjuhës 

angleze. Retrospektivat e mijëvjeçarit dhe parashikimet vazhdojnë ta trajtojnë këtë gjuhë si 

simbolin e duhur për të konceptuar më mirë globalizmin, dallueshmërinë, progresin dhe 

identitetin. Megjithatë historitë e gjuhëve na këshillojnë të jemi të kujdesshëm kur flasim apo 

bëjmë parashikime mbi të ardhmen e gjuhëve. Mjafton të shihet zhvillimi, lulëzimi gjatë 

Mesjetës i latinishtes për të vdekur më pas në heshtje. Politikisht një javë është një periudhë e 

gjatë kohore, por një shekull në linguistikë është mjaft i shkurtër.  

 

Pasi janë evidentuar dhe prezantuar konceptime të ndryshme mbi përkthimin si fenomen dhe 

proces në Kreun 1 dhe më pas mbi komunikimin ndërkulturor dhe aspektet e tij bashkëkohorë 

në Kreun 2, Kreu 3 do të mundohet të hedhë dritë mbi dallimet dhe ngjashmëritë midis këtyre 

dy proceseve sa natyrale aq edhe të detyruara nga rrethanat dhe situatat e ndryshme.  

 

Ky Kre do të vazhdojë më tej për të gjetur mënyrën se si të konceptohet sa më mirë përkthimi 

në një botë moderne plot ndryshime të vrullshme. Këtu mendohet të kundërshtohet ideja e 

gabuar që është krijuar mbi përkthimin duke e trajtuar këtë të fundit jo vetëm si praktikë që i 

përshtatet kushteve bashkëkohore por të aftë gjithashtu të shpjegojë, nëpërmjet rolit të tij si 

ndërmjetës mes kulturave, një sërë tiparesh të situatës aktuale. 

 

Duke ndjekur këtë logjikë dhe për të mbështetur këtë argumentim, Kreu mendohet të 

shqyrtojë edhe pozicionin e atyre përkthyesve që shihen dhe dëgjohen njëkohësisht në botën 
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moderne, interpretëve. Në një botë ku të folurit, në format e ndryshme që ka dhe merr, 

vazhdon të ketë një rëndësi të veçantë, do të argumentohet nevoja për të kuptuar rolin e 

interpretëve përgjatë historisë për sa kohë janë ata që negociojnë presione konfliktuale të 

identitetit, koalicioneve e pushtetit. Një pikë kyçe gjatë analizimit të rolit të interpretit apo 

përkthyesit është marrëdhënia që ekziston midis gjuhës dhe pushtetit në periudha tensionesh 

dhe lufte. Do të analizohen raste nga përkthyes realë (ata të zonës së nxehtë të Irakut) apo 

imagjinarë (interpretja në filmin me të njëjtin titull të Pollack) për të konceptuar dhe 

pozicionuar veç rolit të interpretit dhe çështjen e përkthimit si boshtin e bisedimeve kur bëhet 

fjalë për identitetin dhe pushtetin në një botë të ndarë si kjo e jona. 

 

Pritshmëria e një analizimi të tillë në formë spirale, duke u munduar të arrijmë specifiken në 

një shumëllojshmëri shembujsh nga fusha të ndryshme, në këtë pikë do të ishte evidentimi i 

fushave të veprimtarisë së kulturës shqiptare të cilat bartin peshën më të madhe të marrjes 

dhe dhënies (më shumë marrje se sa dhënie) në konteksin e përkthimit si komunikim 

ndëkulturor në kufinjtë e të qenurit të njëanshëm. Njëkahshmëria e procesit të komunikimit 

mendohet se ndodh si pasojë e statusit të gjuhës shqipe si gjuhë pakice krahasuar me gjuhët e 

tjera në rajon e botë, bazuar në numrin e shqipfolësve. 

 

Në Kreun 4 duke bërë një analizë të gjendjes aktuale të shqipes në përgjithësi, ku prurjet e 

huaja meqenëse shenjojnë shpesh herë një realitet të ndryshëm nga ai shqiptar do të sjellin 

elementë të rinj, është menduar të zbulohen disa nga shkaqet e këtij fenomeni, i cili brenda 

disa kufinjve do të argumentohet si normal dhe i zakonshëm. Me një prerje sinkronike dhe 

nëpërmjet një vëzhgimi diakronik do të shihet se si e tatëpjeta e një gjuhe ka shkaqe politike 

dhe ekonomike. Pamja që mendohet të na shpaloset para syve, kur shihet sistemi ekonomik i 

para viteve ‟90, do të jetë ajo një gjuhe e cila pasqyron të njëjtin izolim dhe shkëputje që 

njohu dhe shqoqëria shqiptare. Përkthimi ishte një formë e cunguar komunikimi, i diktuar nga 

rrethanat dhe nën diktatin e barazimit “çdo gjë e huaj, është e dënueshme”. 

 

Kreu 5, nëpërmjet analizimit të asaj që po ndodh sot në ekonominë shqiptare, dhe rasteve të 

cilat e katapultojnë këtë ekonomi dhe shoqërinë që e vë në veprim, e kulturën dhe gjuhën që i 

japin zë, në kornizën shumëplanëshe e shumëngjyrëshe të globales, është menduar të japë 

prova të mjaftueshme ku përkthimi ka marrë format e komunikimit ndërkulturor.  

Në këtë Kre do të shihet se si imponimi i gjuhës së mediave dhe asaj bisedore si stile 

funksionale ka rrëgjuar së tepërmi edhe atë status e leksik të formuar me aq mund dy dekada 

më parë. Nëse përkthimi është në rastin më tipik një proces i cili ndërton ura komunikimi, 

dhe në fakt shumë janë thënë në lidhje me faktin se si ai mbyll hendeqe që ekzistojnë mes 

kulturave të ndryshme, nuk duhet harruar se përkthimi është po aq i interesuar të veçojë sa 

dhe të lidhë. Për ta thënë në një mënyrë tjetër, studiuesit e përkthimit duhet të jenë pararojë e 

fushatave për të mbrojtur dhe nxitur hapjen ndaj gjuhëve të huaja për sa kohë që nuk ka 

kuptim të lidhësh kur nuk ka asgjë për të lidhur. Ndërtimi i urave të komunikimit merr vlerë 

sepse ekzistojnë gjuhë dhe kultura të veçanta si dhe praktikuesë të zotë të këtyre gjuhëve.  
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KREU 1 

Përgjatë gjithë ekzistencës së tij, njerëzimi është përpjekur të përdorë të gjitha mjetet e 

komunikimit me të vetmin qëllim, atë të përftimit të dijes universale për ta ruajtur më pas për 

brezat që do të vijnë. Një nga mjetet më efikase dhe më të rëndësishëm për përmbushjen e 

këtij qëllimi fisnik është gjuha, e cila plotëson të gjitha nevojat për komunikim të mirëfilltë. 

Nëse njerëzit flasin të njëjtën gjuhë, komunikimi realizohet në mënyrë të drejtpërdrejtë. 

Megjithatë, që nga krijimi i tij, njerëzimi ka njohur një shumëllojshmëri gjuhësh e kulturash, 

një situatë kjo, e cila do ta vështirësonte, siç dhe e ka vështirësuar, komunikimin mes 

antarëve të një komuniteti kaq të madh. Në këtë pikë, është përkthimi ai proces i rëndësishëm 

nëpërmjet të cilit do të zgjidhen situata të tilla. Në këtë mënyrë ai luan një rol të madh në 

shkëmbimin e mendimeve midis popujve të ndryshëm dhe i shërben çështjes së shpërndarjes 

së pasurive kombëtare në kulturën botërore. 

Përkthimi ka ekzistuar gjithmonë për sa kohë ka patur të paktën dy gjuhë të ndryshme. Në 

botën ku jetojmë, me kufinj që shuhen dita-ditës, me kontakte gjithmonë e më të shpeshta 

mes vendeve fqinje ose jo, në fusha të ndryshme si kultura, biznesi, shkenca, sporti e turizmi, 

ka kërkesa në rritje për përkthyes. 

Ç‟është përkthimi? Ç‟do të thotë “të përkthesh”? Ç‟vend zë ai midis shkencës, artit e 

mjeshtërisë? 

Në pamje të parë duken pyetje të thjeshta. Përkthimin mund ta përkufizonim si riformulimin 

e asaj që është folur apo shkruar në tekstin origjinal, me fjalët e një gjuhe tjetër. Sa do të 

luhatet mes artit, shkencës dhe mjeshtërisë, ai mendohet të luajë të njëjtin rol si në gjuhën e 

origjinës së mesazhit ashtu dhe në gjuhën drejt të cilës përkthehet. 

Përkthimi, rrënjët e të cilit mund të shkojnë prapa në kohë deri tek Kulla e Babelit
1
, 

përkufizohet si “një proces komunikimi dygjuhësh nëpërmjet një pale të tretë në rolin e 

ndërmjetësit, me të vetmin qëllim, atë të prodhimit të një teksti në gjuhën drejt të cilës po 

përkthehet, i cili do të ishte i barazvlefshëm me tekstin në gjuhën origjinale”
2
.  

Duke e parë nën të njëjtin këndvështrim, Brislin e përkufizon përkthimin si: “Termi i 

përgjithshëm kur i referohemi transferimit të ideve dhe mendimeve nga njëra gjuhë në tjetrën, 

qofshin këto gjuhë të folura apo të shkruara, gjuhë me ortografi të standardizuar apo pa një të 

tillë, qofshin këto kombinime gjuhësh kur njëra ose të dyja përdorin shenjat.”
3
 

Përkthimi është një fenomen që ka një impakt të jashtëzakonshëm në jeten e përditshme, 

duke filluar që nga përkthimi i traktateve të rëndësishëm ndërkombëtarë e deri tek menuja e 

restoranteve tek mirëpresin apo përshëndesin klientë të të gjitha kombësive,   

                                                           
1
 Në veprën e tij “Translating”, I. F. Finlay nëpërmjet historisë së zhvillimit të përkthimit si veprimtari 

njerëzore, evidenton rëndësinë e këtij procesi për përhapjen e njohurive nëpërmjet librave.. Finlay, I.F (1971), 

Translating. Edinburg: The English University Press, f. 17. 
2
 Reiss, K.. (1989) “Text types, translation types, and translation assessment”, botuar në revistën „Readings in 

translation theory‟, f. 105 – 115. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab. 
3
 Brislin, R. W., (1976). Translation: application and research. New York: Gardner Press Inc, f. 1. 
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Fjalori New World i Merrian Webster e përkufizon kështu përkthimin: 

1. të lëvizësh nga një vend ose rrethanë në një tjetër, transferohem; specifik. a) 

(Teologjik) të shkosh në parajsë pa vdekur, b) (ekleziastik), të zhvendosësh dikë 

(peshkopin) nga një vend në një vend tjetër, të zhvendosësh (trupin apo eshtrat e 

një shenjtori) nga një vend në një tjetër; 

2. të thuash diçka me fjalët e një gjuhe tjetër; 

3. të ndryshosh mjet apo formë për të përkthyer idetë në vepra; 

4. të thuash diçka me fjalë të tjera; të riformulosh apo perifrazosh me qëllim 

shpjegimin; 

5. të transmetosh (një mesazh telegrafik) sërish nëpërmjet në mënyrë automatike. 

Kështu nëse i referohemi fjalorit të përgjithshëm
4
, gjejmë përkufizimin e mëposhtëm të termit 

„përkthim‟: 

përkthim, ~i m. sh. ~e, ~et. 1. veprimi sipas përkthej, përkthehem. 

2. tekst a vepër që është përkthyer në një gjuhë tjetër.  

I pari kuptim i referohet përkthimit si proces, i dyti si produkt. Prej këtej del se përkthimi 

mbulon një fushë të gjerë qw mbulon hapwsirwn mes dy pikëpamjeve mjaft të dallueshme 

nga njera tjetra. Kuptimi i parë e përqëndron rolin e përkthyesit në marrjen e një teksti 

origjinal apo tekst burimor dhe kthimin e këtij tektsi në një gjuhë tjetër. Kuptimi i dytë i 

mëshon idesë së produktit konkret të përkthimit prodhuar nga përkthyesi. Ky dallim do të 

bëhet dhe më i qartë duke iu referuar burimeve të ndryshme, si për shembull fjalorëve të 

përgjithshëm gjuhësorë, apo Fjalorit të Studimeve Përkthimore
5
, nëpërmjet të cilëve do të 

tentohet të zbërthehen kuptimet e ndryshme të përkthimit, duke nxjerrë në pah termat kyçë që 

do ta konkretizojnë më tepër këtë nocion sa abstrakt aq edhe konkret. Nëpërmjet këtij 

vëzhgimi do të prezantohen variabla të ndryshëm si për shembull, nën-tipet, ku nuk do të 

përfshihen vetëm produktet e gjuhës së shkruar si përkthimet teknike, por gjithashtu edhe 

forma përkthimi që kanë dalë këto dhjetëvjeçarët e fundit, si përkthimi audiovizual, ku 

produkti i shkruar lexohet duke iu bashkangjitur një imazhi apo ekrani. 

Duke iu referuar dhe përsëri përkufizimit të termit „përkthim” në Fjalorin e studimeve 

Përkthimore, do të shihet se si përkthimi do të nisë të “ngatërrohet” me interpretimin, i cili 

nëse mund t‟i jepet një përkufizim do të na dilte si “përkthim më gojë i një mesazhi apo teksti 

të shprehur gojarisht”. Kjo mbivendosje konceptesh dhe veprimtarish në thelb të ngjashme 

por në praktikë të ndryshme shihet rëndom dhe në përdorimet e përditshme të gjuhës jo të 

specializuar.  

                                                           
4
 Instituti i Gjuhësisë (2000)  Fjalori i Shqipes së Sotme. 

5
 Shuttleworth. M,  & Cowie, M. (1997) Dictionary of Translation Studies, Manchester, St. Jerome Publishing, 

f. 181  
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Edhe nëse përjashtohet koncepti i interpretimit, çështjet të cilat mund të mbulohen nga 

përkthimi janë të gjera dhe komplekse. Mirëseerdhët! Mund të jetë versioni më i mirëpritur 

nga pjesa më e madhe e njerëzve për fjalën përshëndetëse Welcome!, po si mund ta 

shpjegojmë apo kthejmë përshendetjen Hi!?     

Përkthimi ekziston edhe ndërmjet varianteve të së njëjtës gjuhë dhe në ato që mund të 

konsiderohen si gjuhë më pak konvencionale si për shembull breil, kodi mors, etj. Po në 

rastet kur një flamur identifikohet me një shtet, kombësi apo gjuhë, a do të konsiderohet 

përkthim? Në rastin e fenomeneve që hasim në jetën e përditshme si shenja e ndalimit të 

pirjes së duhanit, apo ikona në ekranin e kompiuterit në formën e një ore rëre, a do të 

konsiderohet zbërthimi logjik që i bëjmë si përkthim? 

Në studimin e tij për aspektet gjuhësore të përkthimit, Jakobson-i
6
 (1959) ka vënë në dukje 

faktin se  ekzistojnë tri lloje përkthimesh: brendagjuhësor, ndërgjuhësor dhe ndërsemiotik. 

Përkthimi ndërgjuhësor quhet ai kur përkthehet një tekst nga një gjuhë në tjetrën ose kur kemi 

një interpretim të shenjave verbale nëpërmjet shenjave të gjuhës tjetër. Këtë ai e 

quan“përkthimi i mirëfilltë”. Përkthimi ndërsemiotik ndodh kur kemi një interpretim të 

shenjave verbale nëpërmjet një sistemi shenjash joverbale, pra kur përkthehet romani në film 

ose përralla në një pjesë baleti. Por të parin, Jakobson-i përmendte përkthimin brendagjuhësor 

të quajtur dhe riformulim (rewording), interpretimin e shenjave verbale nëpërmjet shenjave të 

tjera të së njëjtës gjuhë.  

Seria e librave për fëmijë Harry Potter, i shkrimtares J. K. Rowling është përkthyer në mbi 40 

gjuhë dhe miliona kopje janë shitur në mbarë botë. Është interesant fakti që një botim i 

veçantë është përgatitur për lexuesin amerikan duke i bërë disa ndryshime disi të kuptueshme 

librit në fjalë. Harry Potter dhe Guri Filozofik (Harry Potter and the Philosopher‟s Stone, 

Bloomsbury 1997), libri i parë i serisë, doli me titullin Harry Potter dhe Guri i Magjistarit në 

versionin amerikan të një viti më vonë (Harry Potter and the Sorcerer‟s Stone, Scholastic 

1998).  Përveç titullit, pati dhe ndryshime në leksik: fjalët e variantit britanik të gjuhës 

angleze biscuits, football, Mummy, rounders dhe karamelet sherbet lemons, u konvertuan 

në versionin amerikan në cookies, soccer, Mommy, baseball dhe lemon drops. Botimi 

amerikan pësoi ndryshime të vogla dhe në gramatikë dhe sintaksë, si duke zëvendësuar got 

me gotten, dived me dove dhe at weekends me on weekends, si dhe pati raste ku struktura e 

fjalisë pësoi thjeshtëzime të mëtejshme. 

Në tabelën e mëposhtme, të quajtur “Guida e përkthimit Anglo-BE”, mund të shihet se sa 

ndryshime ka midis varianteve të të njëjtës gjuhë si gjuha angleze, jo vetëm në leksik por 

edhe në aspektin sematikor: 

 

 

                                                           
6
 Jakobson, R. (1959) Linguistic Aspects of Translation, in Brower, f. 232 - 239 
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Si shprehen britanikët Çfarë nënkuptojnë Çfarë kuptojnë të tjerët 

I hear what you say Nuk jam dakord dhe nuk 

dua ta diskutoj më. 

Ai/Ajo është dakord me mua. 

That‟s not bad. Mirë. Jo mirë. 

That is a very brave 

proposal. 

Je i çmendur! Mendon se jam i guximshëm. 

I would suggest … Bëje ose përgatitu të 

japësh shpjegime 

Mendoje një herë, por bëj ç‟të 

duash. 

Very interesting Kjo nuk ia vlen. I bëri përshtypje. 

I‟ll bear it in mind. Nuk ia vlen ta mbash 

mend. 

E moren persipër. 

I‟m sure it‟s my fault. Fajin e ke ti. Pse mendojnë se e kanë ata fajin? 

I almost disagree. Jam kundër. Do bjerë dakord shumë shpejt. 

Could we consider 

some other option? 

Nuk më pëlqen ideja 

jote. 

Nuk e kanë vendosur akoma. 

 

Duke shqyrtuar rastet e sipërpërmendura do të mundohemi të hedhim dritë mbi klasifikimin 

apo jo të përkthimit brendagjuhësor nën zërin e plotë të përkthimit. Këtu ndahen studiuesit e 

mëdhenj. Këtë rast që tipologjia e Jakobsonit e klasifikon si përkthim brendagjuhësor, 

studiues të tjerë e njohin thjesht si një „version‟ të tij. Megjithatë do të shihet nga zbërthimi i 

rasteve të tjera, edhe pse gjuha shqipe nuk e ofron këtë mes variantit të shqipes dhe atij 

kosovar, se përkthimi brendagjuhësor përmban disa elementë karakteristikë të përkthimit mes 

gjuhëve, veçanërisht zëvendësimin e elementëve leksikorë me elementë të barazvlefshëm të 

cilët do të konsideroheshin si më të përshtatshëm për publikun e gjuhës së përkthimit.  

Kështu, në përkthimin hebraik të të njëjtit libër, përkthyesi zgjodhi të zëvendësonte 

emërtimin e ëmbëlsirës britanike me një hebraike.  



                                                                                      

14 

 

Zbërthimi i përkufizimeve të Jakobson-it do të evidentojë edhe shumë nënlloje të reja të 

përkthimit. Ashtu siç ekziston riformulimi brenda së njëjtës gjuhë, po kështu ekzistojnë forma 

të riformulimit brenda sistemeve të tjera semiotike. Jakobson-i përdorte tri herë fjalën 

interpretim për të përkufizuar tre lloje përkthimesh. Duke reflektuar mbi përkatësinë e 

mendimit të Jakobson-it dhe mbi idenë e Pierce-it për ta parë interpretimin si përkthim, do të 

shihet se kategoria e rifomulimit tek të dy mbulon një larmi të madhe llojesh të interpretimit, 

gjë që e bën më të lehtë identifikimin e konceptit të përkthimit me atë të interpretimit.  

Nëse marrim një fjali të thjeshtë si: His friend could not see from the window, mund të 

shihet nëpërmjet një analize të gjymtyrëve përbërëse të saj, se mund të ekzistojnë dhjetra 

variante të mundshëm në gjuhën shqipe. Këto variante do vinin si pasojë e dyshimeve që 

lindin pre vetiu nëse këtë fjali do ta shkëpusnim nga konteksti: 

(i) friend është mashkull apo femër, 

(ii) folja could not do të nënkuptojë kohën e pakryer apo të kryer të thjeshtë, 

(iii) window  është dritare, dritare treni, zyre, etj. 

Studiuesi Lepschky
7
 është i pari që pranon që zgjedhjet ekzistojnë vetëm teorikisht, sepse 

brenda kontekstit vetëm njëra është e përshtatshme. Përkthyesit e mirë, para se të nisin 

përkthimin, kalojnë një kohë të gjatë duke lexuar dhe rilexuar tekstin, dhe duke konsultuar të 

gjitha materialet shtesë që do t‟u lejojnë të marrin me mend, të perceptojnë e të kuptojnë në 

mënyrën më të përshtatshme fragmente të errëta apo fjalë me dy kuptime. 

Shume hamendësime mund të bëheshin për sa i përket të njëjtit tekst dhe prandaj dy ose më 

shumë përkthime që integrohen mes tyre, nuk duhet të na paraqesin dy vepra të ndryshme në 

thelb. Në të vërtetë, dy lexues që kanë lexuar dy variante të ndryshme të të njëjtit tekst, mund 

të debatojnë pikëpamjet e tyre për një kohë të gjatë duke folur për tekstin origjinal, që në këtë 

rast nuk e njohin, të ndërgjegjshëm që po diskutojnë për të njëjtin objekt, nga dy 

këndvështrime të ndryshme.  

 

 

1.2 Vështrim i përgjithshëm mbi tre llojet e ndryshme të përkthimit sipas Jakobson-it 

- Përkthimi brendagjuhësor (riformulimi) 

- Përkthimi ndërgjuhësor (përkthimi i mirëfilltë) 

- Përkthimi ndërsemiotik (transmutacion) 

Në studimin e tij për aspektet gjuhësore të përkthimit, Jakobson-i (1959) ka vënë në dukje që 

ekzistojnë tri lloj përkthimesh: brendagjuhësor, ndërgjuhësor dhe ndërsemiotik. Përkthimi 

ndërgjuhësor sipas tij është ai që ndodh kur përkthehet një tekst nga një gjuhë në tjetrën ose 

kur kemi “një interpretim të shenjave verbale nëpërmjet shenjave të një gjuhe tjetër” (dhe ky 

                                                           
7
 Lepschky, G (1991) Traduzione. Në Enciklopedinë 14. Torino: Enaudi 
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do të ishte përkthimi i mirëfilltë). Përkthim ndërsemiotik (dhe kjo ishte karakteristika më e re 

e këtij formulimi) është ai në të cilin kemi “një interpretim të shenjave verbale nëpërmjet një 

sistemi shenjash joverbale”, pra kur “përkthehet”një roman në film ose një përrallë në balet. 

Jakobson-i propozonte që ky lloj përkthimi të quhej edhe transmutim (transmutation) dhe ky 

term mund të na shtyjë të reflektojmë. Për këtë arsye do t‟i kthehemi sërish kësaj çështjeje. 

Por, të parin për nga rëndësia Jakobson-i përmendte përkthimin brendagjuhësor, të quajtur 

edhe riformulim (rewording): “një interpretim i shenjave verbale nëpërmjet shenjave të tjera 

të së njëjtës gjuhë”.  

Gjithësesi, përkufizimi i tij për tri lloj përkthimesh u hap rrugën shumë nënllojeve të reja. 

Ashtu si ekziston riformulimi brenda së njëjtës gjuhë, po kështu ekzistojnë forma të 

riformulimit (dhe rewording do të përdorej si një metaforë) brenda sistemeve të tjera 

semiotike, për shembull, kur transpozohet në një tonalitet tjetër një kompozim muzikor. Duke 

folur për transmutimin, Jakobson-i kishte parasysh variantin e një teksti verbal në një sistem 

tjetër semiotik (edhe tek vepra e Jakobson-it, 1960, shembujt e sjellë janë “përkthimi” i 

romanit Cime tempestose në një film, “përkthimit” i një legjende mesjetare në afresk, Aprés 

midi d‟un faune të autorit Mallarmé në balet dhe deri tek Odiseja në libër apo film vizatimor); 

por nuk i konsideronte si transmutime përkthimet midis sistemeve të tjera, si p.sh., variantin 

në balet të Aprés midi të Debussy, interpretimin e disa pikturave të një ekspozite nëpërmjet 

kompozimit muzikor Piktura në një ekspozitë, ose madje variantin e një pikture në fjalë 

(ekfraza). 

Gjithsesi, problemi më i rëndësishëm nuk është ky. Jakobson-i përdorte tri herë, për të 

përkufizuar tre lloje përkthimesh, fjalën interpretim. Dhe nuk mund të ndodhte ndryshe për 

një gjuhëstar i cili, megjithëse i përkiste traditës strukturaliste, ishte i pari që kishte zbuluar 

begatinë e koncepteve peirceane. Ky përkufizim i tre llojeve të përkthimit i hapte rrugën në 

këtë mënyrë ambiguitetit. Nëse të tre llojet e përkthimeve janë interpretime, mos vallë 

Jakobson-i ka dashur të thotë që të tri llojet e përkthimit janë tri lloje interpretimi dhe, si 

rrjedhojë, përkthimi është një nënlloj i llojit të intepretimit? Kjo duket të jetë zgjidhja më e 

mundshme dhe nëse ai ka ngulur këmbë në termin përkthim, kjo i detyrohet faktit që ai i 

shkruante përsiatjet e veta për një përmbledhje shkrimesh me titullin On Translation  

(Brower, 1959), ku atij i interesonte të bënte dallimin midis llojeve të larmishme të 

përkthimit, duke e konsideruar si të vetëkuptimshëm faktin që të gjithë këta qenë forma të 

interpretimit. Por në vijim të diskutimit të tij, shumëkujt i është dukur që Jakobson-i kishte në 

mendje një diagram të tillë:  

     brendagjuhësor 

     riformulim 

     Përkthim ndërgjuhësor 

     përkthim i mirëfilltë 

ndërsemiotik 
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     transmutim 

Meqenëse kategoria e riformulimit mbulon një larmi të madhe llojesh të interpretimit, është e 

lehtë të tundohesh në tentaivën për të identifikuar tërësinë e semiozës përmes një operacioni 

të vazhdueshëm të përkthimit ose, me fjalë të tjera, të identifikosh konceptin e përkthimit në 

atë të interpretimit. 

 

 

1.2.1 Këndvështrimi i Jakobson-i dhe Peirce-t 

Si shumë të tjerë mbas tij, Jakobson-i ishte magjepsur prej faktit që Peirce i ishte kthyer 

shumë herë idesë së përkthimit, për të përcaktuar nocionin e interpretimit. Është një e vërtetë 

e pamohueshme që Pierce shumë herë, duke folur për interpretimin, e sheh atë si përkthim. 

Mjafton të përmendim se në Përmbledhjen e tij të Artikujve
8
, pikërisht në një kontekst në të 

cilin ripohohet ideja e tij qendore që domethënia e një shenje shprehet duke e interpretuar atë 

nëpërmjet një shenje tjetër (Pierce e kupton termin shenjë në kuptim më të gjerë p.sh., 

domethënia e shenjës xhelozi mund të interpretohet nga e gjithë vepra Otello e Shekspirit, dhe 

e kundërta). Këtu Pierce bën të qartë për të njëmijtën herë se kuptimit i një shprehjeje është 

(ose nuk mund të kthjellohet përveçse nga) “një pohim i dytë i atillë, që gjithçka që rrjedh 

nga pohimi i parë, verifikohet edhe në të dytin dhe e kundërta. 

Pika kyçe e argumentimit të tij është kjo: në përputhje me një këndvështrim tejet pragmatik, 

parimi i interpretimit përcakton se çdo “ekuivalencë” pak a shumë e errët, e pakapshme, e 

kuptimit midis dy shprehjeve, mund të jepet vetëm nga identiteti i rrjedhojave që ato 

ngërthejnë ose nënkuptojnë.  

Për ta bërë më të qartë atë që synon të thotë, në të njëjtën kontekst Peirce pohon se meaning, 

në kuptimin e vet të parë është “një përkthim i një shenje në një sistem tjetër shenjash”.  

Është i njohur fakti që leksiku i këtij autori është i ndryshueshëm. Për këtë është e lehtë të 

bindesh që si këtu edhe në kontekstet e tjera, Peirce e përdor fjalën translation në kuptimin e 

figurshëm: jo si një metaforë, përkundrazi si pars pro toto (në kuptimin që e sheh termin 

përkthim si sinekdokë e termit interpretim)
9
 . Në këtë kontekst Peirce sjell argumente kundër 

disa ithtarëve të logjikës në lidhje me kuptimin e shprehjes immediate neighborhood të 

përdorur në përkufizimin e shpejtësisë së një grimce. Kjo nuk hyn në frymën e debatit, por 

fakti që Peirce kundërshton që immediate neighborhood është një shprehje e thjeshtë 

konvencionale, Ajo mund të interpretohet (ndoshta nëpërmjet një ikone, në këtë rast në 

diagramë) dhe vetëm kështu mund të njihej “meaning” i tij. Ai synon të shpjegojë se ç‟do të 

thotë të interpretosh dhe këtë e bën sikur të ndiqte logjikën e argumentimit të mëposhtëm: 

                                                           
8
 Peirce, C (1931-1948) Përbledhje artikujsh. Cambridge: Harvard Univesity Press 

9
 Shih p.sh., sesi në P.A.2.89 translation është përdorur bashkë me transaction, transfusion, transcendental, si 

diçka që mund të “sugjerohet” nga termi Transuasion që tregon Thirdness si ndërmjetësi, derisa është e 

ndryshme nga Originality (apo Firstness, “being such as that beng is, regardless of aught else”) dhe nga 

Obstinence (si Secondness). 
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(i) Kuptimi jepet, arrihet, kur një shprehje zëvendësohet nga një tjetër, nga 

vijnë të gjitha rrjedhojat deductive që rrjedhin dhe nga shprehja e parë; 

(ii) Në qoftë se nuk kuptoni se çfarë po thuhet, mendoni se çfarë ndodh në një 

proces, vështirësia e të cilit është e dukshme për shumëkënd, pra, tek 

përkthimi (ideal) i një fraze nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, në të cilën 

presupozohet ose synohet që nga shprehja e gjuhës së pëkrhimit të burojnë 

të gjitha rrjedhojat deduktive, që burojnë nga shprehja në gjuhën e 

zanafillës; 

(iii) Përkthimi nga gjuha në gjuhë është shembulli më i dukshëm sesi synohet të 

thuhet me sisteme shenjash të ndryshme e njëjta gjë; 

(iv) Kjo aftësi dhe kjo vështirësi interpretuese nuk është karakteristikë vetëm e 

përkthimit nga gjuha në gjuhë, por e çdo përpjekjeje për të qartësuar 

kuptimin e një shprehjeje. 

 

 

1.3 Ideja e përkthimit si nocion interpretimi nga Pierce. Llojet e interpretimit. 

- Interpretimi si transkriptim 

- Interpretimi ndërsistemor 

- Interpretimi brendasemiotik 

- Interpretimi brendagjuhësor ose riformulimi 

Nëse do t‟i bëhet një ripërcaktim duke detajuar klasifikimin e bërë më lart, atëherë do të dilte 

një tipologji e tillë: 

a. Interpretimi si transkriptim (tejshkrim) 

b. Interpretimi ndërsistemor 

b.1 Ndërsemiotika, brenda sistemeve të tjera semiotike 

b.2 Ndërlinguistika brenda së njëjtës gjuhë natyrore 

b.3 Ekzekutimi 

c. Interpretimi ndërsistemor 

c.1 Me variacione të ndjeshme në përmbajtje 

c.1.1 Interpretimi ndërsemiotik 
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c.1.2 Interpretimi ndërgjuhësor ose përkthim midis gjuhëve 

natyrore 

c.1.3 Rishkrimi 

c.2 Me ndryshime të substancës 

  c.2.1 Parasinonimia 

  c.2.2 Përshtatja ose transmutimi 

Këtu interpretimi si tejshkrim shihet si zëvendësim automatik, siç është rasti i alfabetit Mors. 

Transkriptimi i bindet një kodifikim të ngushtë dhe për më tepër mund të përmbushet edhe 

nga një makinë. Mungesa e vendimit interpretues dhe e çdo lloj referimi ndaj kontekstit ose 

rrethanave të thënies, e bën këtë rast më pak interesant.  

E shumta mund të vihet re që dukuri transkriptimi është dhe raporti midis një alfabeti, të 

shprehur grafikisht, dhe tingujve korrespondues. Alfabeti shqip ka një strukturë gati të 

ngjashme me alfabetin Mors ku çdo shkronjë i përgjigjet një tingull i caktuar. Alfabeti 

specifik i fonologëve, i shprehur me shenja diakritike përbën një kod transkriptimi. Në një 

pozicion krejt tjetër qëndron gjuha angleze. George Bernard Shaw për të na treguar 

vështirësinë e këtij procesi, bënte pyetjen sesi duhet shqiptuar fjala ghoti dhe përgjigjej fish: 

gh do të shqiptohet si në fjalën laugh, i-ja si në fjalën women dhe ti si në fjalën nation. Por 

mund të flitet për një tejshkrim automatik të mundshëm pa marrë në konsideratë kalimin nga 

tingulli në shenjën alfabetike (dhe e kundërta), por kalimin nag tingulli te fjala e plotë e 

shkruar (dhe e kundërta), me një kod të ndërlikuar në të cilin do të parashkruhej sesi duheshin 

shqiptuar në mënyrë të ndryshme fjalët laugh dhe Maugham, rush dhe bush, plow dhe row, 

etj. 

Interpretimi brendasistemor ndodh brenda të njëjtit sistem semiotik. Pikërisht për këto raste 

Jakobson-i ka folur në përgjithësi për riformulimin. Ekzistojnë raste interesante të 

interpretimit brendasistemor ose të interpretimit brendasemiotik në sisteme joverbale. Me një 

lloj lirie metaforike, mund të flasim për proces riformulimi në një pjesë muzikore, të 

transkriptuar në një tonalitet të ndryshëm, duke kaluar nga nota maxhore në minore. E njëjta 

gjë mund të thuhet kur një vizatim reduktohet në shkallë ose thjeshtëzohet (ose në të 

kundërtën përcaktohet më imtësisht). Edhe në këto raste, fakti që e njëjta përmbajtje shprehet 

me shenja të ndryshme, të shtyn të mendosh që synohet të përcaktohet më mirë forma e 

përmbajtjes (për shembull, duke thjeshtëzuar një hartë, duke e përvijuar më qartë vijën 

kufitare të një krahine të caktuar) duke mbetur gjithmonë brenda së njëjtës formë ose lënde të 

shprehjes (tingull, vizatim, etj.) Sa herë që projektohet në një shkallë të zvogëluar, ndryshon 

substanca e shprehjes, por kjo substancë ndryshon edhe kur e njëjta fjali shqiptohet nga dy 

folës të ndryshëm, njëri bërtet, kurse tjetri pëshpërit, dhe ndryshimi pranohet si i 

parëndësishëm në kuadrin e interpretimit.  

Le të supozojmë që në një shkollë arkitekture është ekspozuar një model i zvogëluar i 

Monumentit të Pavarësisë. Derisa modeli ruan të pandryshuara raportet midis elementeve të 



                                                                                      

19 

 

tij të ndryshme, zvogëlimi i përmasave themelore nuk është i rëndësishëm. Po qe se ngjyrat e 

sipërfaqes do të riprodhonin ato të monumentit të vërtetë, mund të interpretohet si e 

parëndësishme edhe zgjedhja e lëndës së modelit: në lëndë druri, në bronz (dhe madje dhe në 

çokollatë nga një mjeshtër i shkathët). Por ai që përdor modelin, bën mirë të jetë i 

ndërgjegjshëm që është duke përdorur pikë për pikë një model, qoftë ky “përmbledhje” apo 

“parafrazim” të Monumentit të Pavarësisë, dhe jo një vepër të argjendarisë ilire.  

Në dyqanet e suvenireve shiten riprodhime të zvogëluara të statujës së Skëndërbeut mbi kalë. 

Nëse synon ta mbash si relike apo për ta studiuar, në qoftë se raportet përpjestimore janë 

riprodhuar drejt, lënda që është përdorur kthehet në një element të papërfillshëm dhe rasti do 

të komentohej si një model i pranueshëm i interpretimit brendasistemor. Por çdo lloj kritiku 

do të nënvizonte faktin që, kur statuja e Skënderbeut riprodhohet me një lartësi 20cm, 

spektatori e humbet një pjesë të kënaqësisë estetike, sepse për të shijuar një vepër arti është 

thelbësore edhe përmasa reale. Ka një dallim të madh midis kënaqësisë estetike që të jep 

Statuja e vërtetë nga riprodhimi, sado i përsosur qoftë ai, mbi faqet e një libri apo në një 

diapozitiv.  

Në këtë rast, mund të flasim në mënyrë metaforike për një “përkthim” në skulpturë, në qoftë 

se një statujë riprodhohet nëpërmjet një përllogaritjeje, duke respektuar të gjitha përmasat dhe 

karakteristikat që lënda origjinale mbart duke e parë ose prekur atë – aq sa turistët mund të 

përjetojnë një përvojë të pëlqyeshme estetike. 

Rastet e interpretimit brendasistemor brenda së njëjtës gjuhë natyrore janë akoma më 

interesante. Këtu përfshihen të gjitha rastet e interpretimit të një gjuhe natyrore me brumin e 

vet, p.sh., sinonimia e kulluar dhe shpesh iluzore, si në rastin atë = babi; përkufizimi që mund 

të jetë shumë skematik (si mace = gjitar) ose tejet i zgjatur (si një zë enciklopedik për mace), 

parafrazimi, përmbledhja, por dhe shënimi, komenti, vulgarizimi (që është pikërisht mënyra 

për të rithënë një gjë të vështirë me fjalë më të thjeshta), deri në përfundimet më të kultivuara 

dhe madje deri tek parodia – sepse edhe parodia është një formë, sado e skajshme, por në disa 

raste shumë e hollë, e interpretimit. Në të gjitha këto raste, fakti që e njëjta përmbajtje 

shprehet me substanca të ndryshme, pranohet pa mëdyshje, pikërisht për hir të interpretimit – 

për të njohur gjithmonë diçka më shumë nga ajo që interpretohet, ashtu siç dëshironte Pierce.  

Mund të vërtetohet lehtësisht që riformulimi nuk është përkthim, përmes disa lojrave mjaft të 

thjeshta. Në qoftë se rasti më elementar i riformulimit është përkufizimi, le të përfytyrojmë 

sikur zëvendësojmë fjalët e një teksti me përkufizimet e barasvlershme. Në këtë mënyrë u vu 

në dukje që këto pseudopërkthime nuk ngjallin tek lexuesi të njëjtin efekt të tekstit origjinal. 

Është mjaft e kuptueshme që duke lexuar riformulimet të provohen të njëjtat emocione të 

forta që përjetohen në skena kulminanate në origjinal.  

Tani le të shohim (sipas Lepschky-t, 1981) sesi mund të përkthehet fjalia anglisht His friend 

could not see from the window. Lepschky vënë dukje që për këtë fjali të thjeshtë janë të 

mudnshme 24 përkthime të ndryshme që do të kombinonin në mënyrë të ndryshme një varg 

zgjedhjesh si (i) friend është mashkull apo femër, (ii) folja could not duhet nënkuptuar si një 

folje në kohën e pakryer apo të kryer të thjeshtë, (iii) window duhet nënkuptuar si dritare, 
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dritare e një treni apo sportel banke. Lepschky është i pari që pranon që 24 zgjedhjet 

ekzistojnë vetëm teorikisht, sepse brenda kontekstit vetëm njëra është e përshtatshme. Por 

atëherë, del që problemet janë tre dhe shumë të ndryshëm njëri nga tjetri.  

(i) Njëzet a katër mundësitë ekzistojnë vetëm si mundësi të sistemit gjuhësor 

(dhe në një kuptim të tillë një fjalor i mirë duhet, për shembull, të 

regjistrojë të gjithë kuptimet e mundshme ose të gjithë interpretimet e 

mundshme të fjalës window.   

(ii) Përkundrazi, përpara një teksti që përmban këtë fjali, një lexues – përfshirë 

edhe një lexues anglez – duhet të vendosë, sipas kontekstit, se cilës histori i 

referohet kjo fjalë. Për shembull: 

a) kemi një X që është mashkull; kemi një Y që është femër; Y është shoqe e 

X; Y në një moment  të caktuar të së shkuarës nuk arriti të shohë dritaren  

(që X po ia tregonte nga rruga); 

b) kemi një person X që është mashkull; kemi edhe një Y që është mashkull; 

Y është shok i X; sa herë që hynte në një bankë, Y nuk arrinte të gjente 

sportelin (ku duhet të tërhiqte bllokun e çeqeve); 

c) Kemi një person X që është mashkull; dhe një Y femër; Y është shoqe e X; 

në një moment të caktuar të së shkuarës Y nuk arriti të shihte dritaren e 

trenit; etj., etj. 

(iii) Pra, për të përkthyer fjalinë, fillimisht duhet kryer operacioni (ii), i cili 

përbën një riformulim të tekstit burimor. Por shembujt e riformulimit (a) – 

(c) nuk janë shembuj përkthimi. Para së gjithash, përkthyesi mendohet të 

riformulojë fjalinë e burimit mbi bazën e një hamendjeje të tij për botën e 

mundshme që ajo përshkruan dhe vetëm pas kësaj vendos të përkthejë: (a1) 

Shoqja e saj nuk mundi të shihte dritaren; (b2) Shoku i tij nuk arrinte të 

gjente sportelin; (c1) Shoqja e saj nuk mundi të shihte dritaren e trenit. Pra, 

disa operacione të heshtura të riformulimit janë pa dyshim të 

domosdoshme, për të kthjelluar fjalët sipas kontekstit (dhe sipas botës së 

mundshme), por ky moment mund të konsiderohet inferior ndaj momentit 

përkthyes.  

Duke pranuar interpretimin si hap të rëndësishëm, arrihet në konkluzionin se përkthimi duhet 

të paraprihet gjithmonë nga një lexim kritik, dhe nga vetë interpretimi që mund të marrë 

formën e një analize tekstuale po të shprehemi ndryshe. Ç‟është e vërteta, përkthyesit e mirë, 

para se të nisin përkthimin, kalojnë një kohë të gjatë duke lexuar dhe rilexuar tekstin, dhe 

duke konsultuar të gjitha materialet shtesë që do t‟u lejojnë të marrin me mend në mënyrën 

më të përshtatshme fragmente të errëta, fjalë me dy kuptime, referime erudite apo fjalë që i 

përkasin një kulture tjetër. 
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Në këtë kuptim, një përkthim i mirë të jep gjithmonë dorë për të kuptuar veprën e përkthyer. 

Një përkthim të drejton gjithmonë në një lloj të caktuar të leximit të veprës siç bën kritika e 

mirëfilltë sepse, në qoftë se përkthyesi ka zgjedhur rënien në dukje të disa niveleve të 

caktuara të teksit, në mënyrë automatike ai tërheq vëmendjen e lexuesit, pikërisht në këto 

nivele. Edhe në këtë kuptim përkthimet e së njëjtës vepër integrohen me njëra-tjetrën, sepse 

shpesh na mundësojnë të shohim origjinalin nga këndvështrime të ndryshme. 

1.4 Teori të shekullit XX mbi përkthimin. 

Në dhjetëvjeçarët e fundit është shkruar shumë për teorinë e përkthimit, edhe sepse janë 

shtuar qendrat kërkimore, kurset e departamentet kushtuar këtij problemi, si dhe shkollat për 

përkthyes dhe interpretë. Arsyet e rritjes së interesit për traduktologjinë janë të shumta e 

përqasen mes tyre: nga njëra anë dukuritë e globalizmit, që krijojnë gjithnjë e më shumë 

lidhje të ndërsjella mes grupeve dhe individëve të gjuhëve të ndryshme, si dhe përhapja e 

informatikës, që shtyn shumë prej nesh të provojnë dhe të përmirësojnë gjithnjë e më shumë 

modele të përkthimit artificial.  

Gjithashtu nga gjysma e parë e shekullit të kaluar e më tej u përpunuan teori të strukturës së 

një gjuhe, apo të dinamikës së gjuhëve, që vinin theksin mbi dukurinë e pamundësisë së 

madhe të përkthimit. Megjithatë prej mijëra vitesh, njerëzit përkthejnë. Ndoshta teoria synon 

një pastërti pa të cilën përvoja mund edhe t‟ia dalë mbanë, por problemi më me interes është 

se sa dhe për çfarë mund të mos ketë nevojë përvoja. Nga këtu lind ideja që përkthimi 

bazohet në disa procese negociatash, baza e të cilëve është nocioni se për të fituar diçka hiqet 

dorë nga diçka tjetër.  

Cilët janë palët në këtë proces negociatash? Nga njëra anë është teksti i burimit, me të drejtat 

e veta të pavarura, dhe ndonjëherë figura e autorit, kur ende jeton, me pretendimet e tij për të 

kontrolluar, dhe gjithë kultura në të cilën lind teksti; nga ana tjetër, është teksti mbërritës, dhe 

kultura në të cilën shfaqet.  

Kështu përgjatë viteve 70-të dhe 80-të të shekullit të kaluar, në Gjermani, nisi të merrte formë 

një teori brenda fushës së Gjuhësisë Funksionaliste dhe mënyrës se si kjo e fundit e shikonte 

teorinë e përkthimit. Kjo teori, e quajtur Teoria Skopos, shënoi ndryshim në të menduarin e 

gjuhësisë strukturaliste, që dominonte në gjysmën e parë të shekullit të kaluar. Teoria Skopos 

vazhdon në hapat e punimeve të Katharina Reiss-it, që e zhvendoste konceptin e 

barazvlefshmërisë nga mikro-niveli i fjalës apo fjalisë, në nivelin makro-tekstor, ku dhe 

propozohen mundësitë për të përkthyer tipe të ndryshëm tekstesh. Skopos-i i paraprin po 

është gjithashtu i përfshirë në teorinë e Holz-Mänttäri-t për veprimet përkthimore ku teksti i 

mbërritjes (TM) merret edhe me disa çështje praktike si rolin e pjesëmarrësve në procesin e 

përkthimit. 

Skopos në greqisht do të thote “qëllim” dhe sipas Hans Vermeer-it, i cili e përdori për herë të 

parë në vitet 70-të, “është termi teknik për të shenjuar qëllimin e një përkthimi”
10

. Parimi 
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thelbësor i teorisë Skopos qëndron në përcaktimin e arsyeve për të cilat po kryhet përkthimi 

dhe funksionin që mbart teksti i mbërritjes në kulturën e gjuhës së mbërritjes. Kjo bëhet në 

mënyrë që përkthyesi të zgjedhë se cilat metoda të përdorë në prodhimin e një teksti të duhur 

në gjuhën e mbërritjes. 

Rregullat bazë të teorisë Skopos siç parashtrohen nga Vermeer dhe Reis janë: 

1. Versioni përfundimtar i TM përcaktohet nga skopos-i i tij dhe roli që do të 

luajë në kulturën e mbërritjes. 

2. Roli i TO (teksti i origjinës) në kulturën e origjinës mund të jetë i ndryshëm 

nga roli i TM-së ne kulturën e mbërritjes.  

3. TM duhet të marrë në konsideratë situatën dhe dijet e akumuluara në kohë 

të marrësit – duhet të jetë koherent për nga brendija. 

4. TM duhet t‟i qëndrojë besnik TO – “koherent me SO-në). Këtu përkthyesi 

është thelbësor, pasi informacioni që merret nga TO-ja duhet përcaktuar, 

interpretuar dhe lidhur me audiencën e mbërritjes. 

5. Këto rregulla janë radhitur sipas rëndësisë, kështu që skopos ka vendin e 

parë
11

.   

Kontraktimi në përkthim është elementi kyç sipas teorisë Skopos. Vermeer e përcakton 

kontraktimin si “porosi e dhënë nga dikush për dikë që të kryejë një veprim të caktuar – këtu: 

të përkthejë”
12

, kështu që qëllimi i një përkthimi mund të përcaktohet nga vetë përkthyesi ose 

nga një palë tjetër – botuesi apo redaktori, ose bordi drejtues i një korporate shumëkombëshe. 

Në kohët moderne, procesi i kontraktimit zakonisht është mjaft i detajuar, duke dhënë 

informacion të mjaftueshëm për qëllimin e përkthimit, afatet, pagesat, etj. Sipas Holz-

Mänttäri-it, përkthyesi është aktori thelbësor në procesin e përkthimit, “përkthyesi është 

eksperti”
13

. Në këtë mënyrë varet nga personi të cilit i është ngarkuar ky rol të vendosë nëse 

propozimi mund të realizohet brenda specifikimeve të kërkuara. Nëse jo, duhet të ofrohen 

sugjerime dhe alternativa në mënyrë që të arrihen rezultate sa me realiste. Për shembull, nëse 

kontraktuesit i duhet një raport teknik prej 200 faqesh për tu përkthyer brenda disa ditësh, 

përkthyesi duhet të thotë fjalën e tij për sa përket realizueshmërisë së kësaj pune.  

Nëse puna nuk arrin qëllimin e specifikimeve, që do të thotë nëse përkthyesi e ka të 

pamundur të japë produktin final më të mirë të mundshëm, atëherë palët duhet të bien dakord 

mbi atë që quhet versioni “optimal”. Vermeer-i ofron katër përkufizime për termin “optimal”: 

- “atë që rezulton të jetë më i miri i mundshëm duke marrë parasysh rrethanat” 
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-     “atë që realizon më mirë qëllimin në fjalë” 

- “më të mirin të mundshëm duke marrë parasysh burimet e vëna në 

dispozicion” 

- (më i miri i mundshëm) “duke patur parasysh dëshirat e klientit” 

Siç përmendet dhe më lart, që në fillim duhet të bëhet i qartë qëllimi i kontraktimit në mënyrë 

që të zbatohen strategjitë e duhura përkthimore. Përkthyesi  mund të vendosë të zbatojë një 

teknikë të sugjeruar nga Dryden-i në 1680 – metafrazën (fjalë për fjalë), perifrazën (kuptim 

për kuptim) ose imitimin (rishkrimin); ose të zgjedhë të përdorë metodat e House-it të 

përkthimit, ato të hapura dhe të fshehura, sipas të cilave tiparet e TO ose ruhen apo nuk 

shfaqen, në varësi të rrethanave. Në rastin e raportit teknik prej 200 faqesh të përmendur më 

lart, një përkthim “ideal” do të ishte një përmbajtje që do t‟i qëndronte besnike lloji të tekstit, 

d.m.th një riprodhim i raportit të detajuar. Megjithatë duke patur parasysh kufizimin që vjen 

si rrjedhojë e afateve kohore, si alternativë mund të propozohej një lloj tjetër teksti, 

përmbledhja.  

Cilido qoftë formati përfundimtar i TM-së, nëse ai i përmbush udhëzimet për të cilat është 

rënë dakord në fazën e kontraktimit, atëherë quhet se qëllimi i tij është arritur dhe mund të 

konsiderohët si përkthimi i duhur. Në këtë prizëm, duket qartë që teoria Skopos e vë theksin 

në TM, dhe i jep një rol dytësor TO-së. Në këtë mënyrë avantazhi më i madh i teorisë Skopos 

qëndron në faktin që i njëjti TO mund të përkthehet në mënyra të ndryshme në varësi të rolit 

dhe qëllimit që merr në kulturën e mbërritjes.  

Megjithatë teoria Skopos është kritikuar për arsye të ndryshme. Së pari, është thënë që kjo 

teori nuk vlen për tekstet letrare, sepse mund të thuhet se ato nuk kanë ndonjë qëllim në 

vetvete.
14

. Nëse ky argument është i vlefshëm, atëherë Skopos nuk mund të zërë vendin 

legjitim që i takon një teorije të përgjithshme të përkthimit, siç jepet në titullin e botimit të 

vitit 1984 të Reiss dhe Vermeer. Vermeer jep argumentat e tij duke e kundërshtuar këtë pikë 

me anë të idesë se veprat letrare janë krijuar për një qëllim të caktuar, edhe pse ky qëllim 

koncentrohet në parakushtin e ashtuquajtur „Art për hir të Artit”.  

Zbatimi i teorisë skopos në tekstet letrare mund të  mbysë nivele të caktuar të kuptimit të cilat 

duhet të jenë të lira për reflektim nga ana e lexuesit të TO. Megjithatë Vermeer jep një 

kundërargument duke u shprehur se nëse dëshirohet të arrihet një lexueshmëri e një TM të 

tipit letrar në nivele të shumëfishta, atëherë kjo gjë duhet të parashtrohet që në momentin e 

kontraktimit të përkthyesit. Parë në këndvështrimin gjuhësor, Skopos është negativisht e 

cilësuar si e lirshme nga pikëpamja stilistikore dhe semantike, si dhe për faktin se nuk i 

kushton vëmendjen e duhur tipareve të mikro-niveleve të Tekstit të mbërritjes. 
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Duke iu referuar dhe kritikave që i janë bërë kësaj teorije, duket që pika më e dobët e saj 

qëndron në faktin që çdo përkthim mund të justifikohet dhe çdo kritikë mund të hidhet poshtë 

për sa kohë versioni përfundimtar e TM përmbush në mënyrë të mjaftueshme rezultatet që 

priteshin që në momentin kur është dhënë detyra e caktuar.   

 

Në vitet 70-të, nisi të përpunohej një përqasje letrare ndaj teorisë së përkthimit, pjesërisht si 

kundërpërgjigje ndaj teorive preskriptive gjuhësore që kishin monopolizuar procesin e të 

menduarit përgjatë dy dekadave të mëparshme. Elementët kyçë të kësaj përqasjeje të re janë 

veprat e Shkollës së Manipulimit; teoritë e sistemeve; dhe studimet  deskriptive të përkthimit 

të Gideon Toury (SDP) ku synohet të identifikohen ligjet në përkthim. Një vend kryesor këtu 

zë dhe Teoria e Polisistemeve të Itamar Even-Zohar (TP). Në konferencën e Leuven-it në 

1976, Even-Zohar paraqiti një tezë të quajtur “Pozicioni i Letërsisë së Përkthyer në 

Polisistemin Letrar” ku ai trajton pozicionin që mban letërsia e përkthyer brenda kontekstit 

letrar, historik dhe kulturor të kulturës së mbërritjes. Ai nuk përkrah idenë e një studimi 

përkthimesh individuale por e trajton tërësinë e punimeve të përkthyera si një sistem që 

vepron brenda duke reaguar në të njëjtën kohë ndaj një sistemi letrar i cili nga ana e vet 

vepron dhe reagon ndaj sistemeve historike, sociale dhe kulturore të një audience të caktuar 

në anën tjetër.  

 

Në këtë pikë duhet sqaruar nocioni i “sistemit”. Letërsia e parë si e tillë daton që tek mendimi 

Formalist rus i viteve ‟20-të të shekullit të kaluar, kur Yuri Tynjanov ka meritën e të qënurit i 

pari që e përshkroi letërsinë duke përdorur këtë fjalë
15

. Vetë letërsia e përkthyer quhet se 

vepron si sistem në të paktën dy mënyra – së pari në mënyrën që GJM (gjuha e mbërritjes) 

zgjedh veprat për t‟u përkthyer dhe së dyti, në mënyrën që metodologjija e përkthimit varion 

sipas ndikimit të sistemeve të tjera
16

. Vetë Even-Zohar thekson faktin që letërsia e përkthyer 

funksionon në mënyrë sistematike. “Letërsinë e përkthyer unë nuk e shoh vetëm si një sistem 

integral brenda çdo polisistemi letrar por si sistemin më aktiv në të.”
17

  

 

PS funksionon si një sistem në nivelin e një numri marrëdhëniesh mes të kundërtave të 

dukshme. Këto janë: 

- format e kanonizuara (e larta) dhe jo të kanonizuara (të ulëta), 

të cilat i hapin udhën librave të verdhë dhe për fëmijë si dhe 

vlerësuan rolin e tyre në përkthim 

- qendra dhe periferia 

- modelet primare (novatore) dhe sekondare (stanjante) 

- TO dhe TM 
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- tekstet e përkthyera dhe jo të përkthyera
18

  

 

Even-Zohar ngulmon në faktin që ka raste kur letërsia e përkthyer formon një pjesë të 

bërthamës dhe ndodh pikërisht në këtë moment që nisin të zbehen kufinjtë midis letërsisë së 

përkthyer dhe asaj origjinale duke u bërë virtualisht të pandashme nga njera-tjetra. Kjo mund 

të ndodhë në tre situata të ndryshme: 

1. Kur një letërsi më e re, pjellë e një kulture po kaq të re nis të pranojë 

versione të përkthyera nga letërsi më tepër të zhvilluara në mënyrë që të 

mbyllë boshllëqet që ka në vetë sistemin e vet, meqenëse e ka të pamundur 

të gjenerojë shumëllojshmëri tipesh dhe zhanresh tekstesh. Letërsia e 

përkthyer sjell karakteristika dhe teknika që nuk ekzistonin më parë. 

2. Kur një komb më i vogël dominohet nga kultura e një kombi më të madh, 

mund të importojë letërsi nga kultura dominuese në mënyrë që të mbajë 

gjallë dinamizmin e sistemit letrar duke qenë gjithashtu dhe i vetmi burim 

për krijimin e zhanreve të reja. 

3. Kur historia letrare përshkon momente kulmore, si kur format e 

deriatëhershme humbasin popullaritet ose kur nuk ka model ekzistues. 

Ka gjithashtu raste kur letërsia e përkthyer mund të zërë një pozicion qëndror apo periferik në 

sistemin letrar. Kjo gjë mund të ndodhë në rast ndryshimesh të mëdha shoqërore. Even-Zohar 

jep një shembull për rolin e letërsisë së përkthyer në Izrael në fillim të shekullit XX kur ajo 

që dominonte ishte letërsia e përkthyer nga rusishtja në hebraisht. Për sa i përket mënyrës se 

si kjo përqasje ndikon në metodologjinë e përkthimit, Even Zohar shprehet se në momentin 

kur një përkthim zë një vend qëndror në polisistemin letrar të kulturës së mbërritjes, ky 

përkthim është i qëndrueshëm dhe nuk i përshtatet konvencioneve kulturore. Përkthyesi nuk i 

përshtatet modeleve që i ofrohen nga GJM duke zgjedhur të ruajë ato të TO. Nëse letërsia e 

përkthyer nuk është e fortë ndodhe kundërta. Përkthyesi tenton të përshtatë tipare të kulturës 

së mbërritjes dhe kështu në tekst dominon kjo kulturë duke dhënë një produkt jo fort të 

kënaqshëm.  

Rast studimi. Letërsia e përkthyer pozicionuar në qendër të polisistemit.  

Në vitet ‟70-të në kinematë e Shteteve të Bashkuara dhe të botës mbarë u shfaq filmi “Planeti 

i Majmunëve” me Charlton Heston në rolin kryesor. Popullariteti dhe arkëtimet e mëdha e 

pozicionuan këtë film në qendër të kulturës pop dhe sot e kësaj dite ai vazhdon të ketë sukses 

duke patur parasysh përshtatjet për ekranin e vogël dhe suskesin që pasoi ri-prodhimi për 

ekranin e madh në 2001. Filmi është një shembull tipik i letërsisë fantastiko-shkencore që 

pozicionohet në qendër të polisistemit letrar të botës perëndimore anglisht-folëse, meqenëse 

shumë pak njerëz e dinë që “Planeti i majmunëve” e ka origjinën nga një roman francez me 

titull “La planete des singes” nga Pierre Boulle i botuar në 1963. 
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Në mënyrë që të zinte një pozicion kyç në polisistemin letrar, “La planete de singes” është 

ndikuar nga mjaft teori përkthimi. Fillimisht do të aplikohej Skopos në mënyrë që të 

përcaktohej qëllimi që do të merrte përkthimi në kulturës pritëse, që do të thotë të prodhohej 

një skenar dhe më pas një fil që do t‟i sillte kompanive të filmit fitime të mëdha. Teoria e  

Holz-Mänttäri-it  në lidhje me veprimin përkthimor, që përfshin aktorë të ndryshëm në 

procesin e përkthimit, është një toeir domethënëse ku rolet e nismëtarit dhe komisionerit 

luhen nga drejtues në Hollywood dhe rolet e përdoruesit dhe marrësit të TM nga kinematë 

dhe publiku. Metoda ndërsemiotike e Dryden gjen shprehjen e saj tek transformimi i romanit 

në skenar. Dhe së fundi, teksti final ekziston si përkthim i mbuluar meqenëse mjaft tipare të 

TO janë suprimuar. “Profesori Antelle”, “doktori Arthur Levain” dhe “gazetari Ulysse 

Merou” që shfaqen në romanin origjinal janë zëvendësuar nga “Austronauti Taylor”, 

“Austronauti Dodge” dhe “Austronauti Landon”; ndërsa Aeroporti Orly i Parisit, nga Statuja 

e Lirisë në skenën finale të versionit amerikan.  

Në këtë rast përparësia e polisistemit është i qartë, pasi ai mbledh nën çadrën e vet një mori 

aplikimesh të teorive të shumëfishta.  

Rast studimi. Letërsia e përkthyer pozicionuar në periferi të polisistemit.  

Shpesh, një punim i përkthyer zë një pozicion periferik në polisistem. Në këtë rast lexuesi 

është i ndërgjegjshëm për atë që po lexon. Këtë Juliane House e quan përkthim të zbuluar
19

 – 

një përkthim i orientuar për nga TO duke ruajtur identitetin kulturor të origjinës. Këto tekste 

gjenden në rafte të harruar librarish apo në sallat e pritjes në aeroporte.  

Romani “Mon Michael” (1973) i Amos Oz (përkthyer nga Flutura Açka, shtëpia botuese 

Skënderbej) i ruan të gjithë emrat e përveçëm dhe referimet që i bëhen Izraelit në Hebraisht. 

Apo “Kodi i Da Vinçit” nga Dan Brown (përkthyer në dy versione përkatësisht në vitet 2003 

dhe 2004) ruan tipare të kulturës së origjinës së historisë që tregohet apo gjuhës së origjinës 

dhe asaj të një kulture të dytë e të tretë. 

“ - My good man, I daresay you are still on Harvard Standard Time”. Ja se si e përshkruan 

Sir Teabing prof. Langdonin në kapitullin 52. Në fakt çdo gjë e tij dhe që vjen nga ai është 

amerikane. Mbase zgjedhja e personazhit të Langdon është rastësore, por atëherë pjesa më e 

madhe e ironisë therëse dhe e situatave gati luftarake mes amerikanit dhe britanikut apo mes 

amerikanit dhe francezes nuk do të kishin asnjë kuptim.   

Në kapitullin 20, prezantohemi, sigurisht nëpëmjet retrospektivës “Langdoniane” duke u 

zhvendosur në kohë dhe hapësirë, me një orë mësimi në Harvard në lëndën e “Simbolizmit në 

Art”. Kur e lexon me këndvështrimin e një lexuesi shqiptar apo të çfarëdo kombësie tjetër, 

nuk ka asgjë të dyshimtë, por kur ngadalëson pas detaje që të jepen dhe skenës që të shfaqet 

para syve, çdo gjë është maerikane. Auditori i profesor Langdon-it përbëhet mes të tjerëve 

nga:   

 

- një gjatosh, specializant matematike 
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- një vajzë, specializante biologjie 

- një grup lojtarësh nga skuadra e futbollit amerikan    

 

Një orë mësimi në Shqipëri nuk mund të mbledhë në të njëjtin auditor një shumëllojshmëri të 

tillë studentësh. Konteksti i universitetit shqiptar është ai ku një orë mësimi ndiqet nga 

studentë që kanë të njëjtin formim arsimor. Me fjalë të tjera, edhe pse synohet për të arritur 

një diversitet prejardhjeje arsimore në degën e përkthimit, në nivel Master, ora e lëndës së 

përkthimi, aktualisht frekuentohet nga studentë që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë Fakutetit të Gjuhëve të Huaja. Megjithatë, të dy versionet e kanë përshkruar skenën me 

shume besnikëri, sepse nëseo do ta specifikonin pak ose shumë kjo do ta dëmtonte në një 

mënyrë apo në një tjetër historinë në fjalë. Nëse përkthyesit do ta transferonin të tërë skenën 

në një kontekst shqiptar, atëherë Langdon nuk do të na shfaqej në auditoret e Harvardit.  

 

Në kapitullin 32, ndërsa Sophie dhe Langdon janë në makinën e saj, një SmartCar, tek 

orvaten t‟i shpëtojnë policisë, Langdon në fakt si një udhërrëfyes na përshkruan tërë 

itinerarin. Kështu na e përshkruajnë mendimet e tij, Parisin, kur në fakt është Sophie, sytë e 

së cilës “… remained fixed ahead down the long thoroughfare of Champs-Elysées, the two-

mile stretch of posh storefronts that was often called the Fifth Avenue of Paris.” Në këtë fjali, 

është mjaft i qartë kombinimi i nuancave francezo-amerikane, por si fillim lexuesi duhet të 

ketë të qartë se ç‟është Fifth Avenue në New York, para se të kuptojë se ç‟do të thotë 

krahasimi i përdorur në këtë situatë:    

 

“… the Fifth Avenue of Paris”   “Rruga e Pestë e Parisit”  

         

Në shqip na është sjellë një përkthim fjalë për fjalë i origjinalit i cili ka humbur dhe vlerën 

kulturore gjatë rrugës.  

 

Në kapitullin 16, ne shohim teksa “Langdon looked perplexed…. was interested in the topic 

and thought it would be fun to meet for drinks after the talk.” Kjo është dhe mënyra tipike 

amerikane, që kur flitet për punë, kjo bisedë mund të bëhet mjaft mirë duke pirë kafe, apo 

duke pirë a duke ngrënë diçka. Ky element shpërfillet nga përkthyesi, për sa kohë ky fakt nuk 

vjen në shqip:  

 

“Langdon looked perplexed….  Langdoni s‟dinte të thoshte asgjë…  

 was interested in the topic   mund t‟i interesonte tema  

and thought it would be fun   dhe donte të shkëmbente me mua  

to meet for drinks after the talk.”  ndonjë mendim mbas konferencës.   

 

Përgjatë gjithë peripecive, është një element i vogël, por mjaft i rëndësishëm edhe për vetë 

konceptin që shenjon, që na shfaqet shpesh dhe jo vetëm në këtë libër. Këtu po flasim për 

orën e dorës së profesorit, një orë koleksionistësh, prodhim i hershëm me imazhin e Miushit 

Miki. Gjatë gjithë librit, ai përvesh mëngët dhe shikon orën. Personazhi i orës, Miushi Miki, 
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njëkohësisht dhe personazh i famshëm i Walt Disney-t, përkthehet në Miush (p.188, p.328, 

p.431). Në këtë mënyrë, tërësia element kulturor – kontekst kulturor zhduket plotësisht.  

 

Ndërsa Langdon po largohet me shpejtësi nga vendi ku ka lënë dhe Vernet-in e plagosur, në 

kapitullin 51, pjesa e përparme e makinës i varej poshtë dhe nga fërkimi me asfaltin 

ngriheshin mijëra shkëndija. E si mund ta përshkruante Langdon këtë fenomen ndryshe nga 

“Fourth of July sparkler”? Në shqip, kemi: “rrota me fishekzjarre në festën e 4 korrikut”. 

Versioni ka ruajtur të pandryshuar elementët kulturorë duke i mbjellë në tekstin e përkthyer, 

duke e marrë si të mirëqenë faktin që lexuesit në shqip e dinë se ç‟është dhe ç‟përfaqëson “4 

korriku” për amerikanët. Në këtë rast, përkthyesi ka ruajtur nuancën amerikane por në këtë 

rast figura e përdorur merr kuptim vetëm për ata që e njohin kulturën amerikane.    

 

Në kapitullin 6, Langdon-i sheh trupin e një të vdekuri, të mbarështuesit të Luvrit, në 

dysheme, dhe këtë skenë e përshkruan kështu:“His arms and legs were sprawled outward in 

a wide spread eagle, like those of a child making a snow angel.” “Snow angel” është një lojë 

amerikane fëmijësh dhe një krahasim i tillë mund të vinte vetëm nga një amerikan. Kjo lojë 

është pothuajse e panjohur për lexuesit shqiptarë, prandaj dhe përkthyesi duhet të kishte 

zgjedhur një alternativë tjetër:  

 

“His arms and legs were sprawled  “Krahët i ishte nderë dhe  

 outward in a wide spread eagle,   këmbët i kishte hapur sikur  

like those of a child making    të pluskonte në det,  

a snow angel.”     duke ndenjur në qëndrimin “si i vdekur”  

Siç dhe shihet nga kjo analizë, elementi kulturor gjithmonë ka një domethënie të tijën dhe atë 

të cilën e fiton në lidhje me elementë të tjerë të tekstit, një zgjedhje kjo e autorit të veprës i 

cili nuk meriton të shmanget për sa kohë që transmeton, ose të paktën mëton ta bëjë këtë në 

origjinal, një informacion qoftë ky i rëndësishëm apo plotësues. 

 

 

1.4.1 Pse Studimet Përthimore të shekullit XX ndërmorën kthesën kulturore? 

Tre dekada më parë, rreth viteve ‟90-të për të qenë më të saktë, Andre Lefevere dhe Susan 

Bassnett shkruan një përmbledhje esesh nën titullin Përkthimi, Historia dhe Kultura ku 

evidentoheshin ndryshimet që mendonin se kishin peshë në studimet përkthimore të kohës, 

ndryshime që sinjalizonin një zhvendosje larg nga përqasje formalizte e përkthimit drejt asaj 

që do të theksonte më shumë faktorët jashtë-tekstualë. Ata aty do të shprehin mendimet e tyre 

se praktika e përkthimit kishte përparuar dhe ishte zgjeruar në çështje të tjera si ato të 

kontekstit, historisë dhe standardeve që do të ishin përcaktues për sa i përket kuptimit që do 

të merrte besnikëria dhe barazvlefshmëria në përkthim. Pyetjet që do t‟i drejtoheshin 

përkthimit tani po ndryshonin: 

“Dikur bëheshin pyetje të tipit: Si mund të jepet përkthimi ose si mund të studiohet ai? Ata që 

merreshin me këtë profesion e shihnin me dyshim dhënien mësim të tij, ndërsa ata që 
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pretendonin se e jepnin mësim në përgjithësi nuk e praktikonin dhe shpesh trajtonin vetëm 

aspektin krahasues të një përthimi me një tjetër dhe këtë e bënin në një vakum formal. Tani, 

pyetjet kanë ndryshuar. Objekti i studimit është ripërkufizuar: tani studiohet teksti i ngërthyer 

në një rrjet shenjash kulturore të vendit të origjinës dhe të atij drejt të cilit po përkthehet
20

. 

Kur doli kjo përmbledhje, i kushtohej mjaft rëndësi ndarjes mes përqasjeve të ndryshme 

gjuhësore ndaj përkthimit dhe atyre letrare, dhe synohej kështu të sfidohehsin të dyja me 

argumentin se ishin mjaft të ngushta dhe përshkruese.  

Studimet përkthimore u zhvilluan si një disiplinë më vete përgjatë dhjetëvjeçarit të tetë të 

shekullit të kaluar, due zbatuar metodologji të cilat përvijuan studimet në gjuhësi dhe letërsi 

të krahasuar dhe kështu u mendua që kishte ardhur koha që të viheshin në punë mjetet e 

historisë kulturore dhe studimeve kulturore. Në një vështrim retrospektiv, hapat e parë 

dukeshin si tepër naivë, por studimet përkthimore morën një hov mjaft cilësor gjatë viteve 

‟90-të dhe tani ato zënë një vend mjaft të rëndësishëm në akademinë e disiplinave shkencore.  

Argumentet se përkthimi zë një vend të rëndësishëm në formimin e sistemeve letrare, se 

përkthimi nuk ndodh vetëm në aks horizontal, se përkthyesi është tashmë i përfshirë në një 

sërë bisedimesh të ndërlikuara që kanë të bëjnë me fuqinë (ndërmjetësues mes kulturave të 

ndryshme), se përkthimi gjithmonë është në formën e tij më të mirë, një rishkrim i origjinalit, 

u trajtuan më tej nga studiuesë si Michael Cronin (1996; 2000), Edwin Gentzler (1993/2001), 

Lorna Harëick (2000), theo Hermans (1999b, 2006), Tejaswini Niranjana (1992), Douglas 

Robinson (2002), Sherry Simon (1996), Harish Trivedi (1993), Elsa Vieria (1999), Lawrence 

Venuti 91995; 1998b) dhe shume të tjerë. Studimet përkthimore u bënë kështu fusha 

studimore që do të qëndronte në thelb të çështjeve që kanë të bëjnë me ideologjinë, etikën 

dhe kulturën.  

Edhe në vitet ‟90-të, Bassnett dhe Lefevere ishin ndër studiuesit e vetëm të cilët diskutonin 

për të ashtuquajturën kthesë kulturore. Siç u përmend dhe më lart, zgjerimi i qëllimit të 

studimit përtej kornizës së tekstit kish nisur që me kërkimet në kuadër të Grupit të 

Polisistemeve frymëzuar nga Itamar Even-Zohar, Gideon Toury dhe James Holmes. Në 

Gjermani, Kanada, Brazil, Francë dhe Indi, po prezantoheshin të njëjtët argumente ku 

megjithë këndvështrimet e ndryshme, përkthyesit dhe studiuesit në këtë fushë kishin nisur 

detyrën e vështirë të ripërkufizimit të rëndësisë së përkthimin në historinë e letrave të një 

kombi, duke gjurmuar gjenealogjinë e përkthimit në kontekstet e tyre kulturore individuale, 

dhe duke eksploruar pasojat ideologjike dhe marrëndhëniet në lidhje me fuqinë që nisin të 

marrin formë në momentin që një tekst transferohet nga një konteks në një tjetër. Edwin 

Gentzler e përshkruante kështu situatë e viteve ‟80-të dhe ‟90-të për sa i përket studimeve 

përkthimore: 

Dy spostimet më të rëndësishme në zhvillimet teorike në teorinë e përkthimit gjatë dy 

dekadave të fundit kanë qenë  (1) zhvendosja nga teoritë e orientuara për nga origjina 
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drejt teorive të orinetuara për nga teksti në gjuhën e mbërritjes dhe (2) zhvendosja për 

të përfshirë faktorë kulturorë përveç elementëve gjuhësorë në modelet e përkthimit.
21

  

Ajo që vihet re tashmë është që kthesa kulturore ishte një fenomen masiv intelektal, dhe 

përfshinte dhe fusha të tjera veç studimeve përkthimore. Në të gjitha shkencat humane po 

merrnin gjithmonë e më shumë rëndësi çështjet kulturore.  

Gjuhësia gjithashtu po i nënshtrohej kthesës kulturore, veçanërisht po të merret në 

konsideratë rëndësia që po fitonte analiza e tekstit dhe, siç është shprehur dhe Douglas 

Robinson, zhvendosja larg gjuhësisë diagnostifikuese drejt asaj performuese (të veprimit)
22

. 

Në studimet letrare, çështjet kulturore u bënë mjaft të rëndësishme. Që prej post-

strukturalizmit e më vonë, të gjitha përqasjet e reja ndaj letërsisë që vërshuan përgjatë dy 

dekadave të fundit të shekullit XX, kishin në këndvështrimin e tyre dimensionin kulturor: 

feminizmin, kritikën gjinore, post-kolonializmin, teorinë e hibriditetit, etj. Studimet letrare 

përvetësuan dhe aplikuan metoda nga studimet kulturore, duke i zbutur gjithmonë e më 

shumë kufinjtë mes atyre që më parë ishin fusha të veçanta investigimi. Edhe historia iu 

nënshtrua një zhvendosjeje të tillë, ku filluan të theksoheshin më shumë historia sociale dhe 

ajo kulturore. ku nisi të zgjerohej ajo që deri më parë ishte konsideruar zonë periferike  për 

qëllimin që duhej të përmbushte kjo disiplinë si: historia e mjekësisë, e familjes dhe e 

shkencës. Gjeografia kulturore çoi në rilindjen e gjeografisë si lëndë. Teksa po vihej re 

rëndësia e studimeve në fusha të caktuara, departamentet e gjuhëve moderne nisën të ri-

emërtoheshin për të evidentuar përqasjen kulturore. Po vinte një brez i ri, i etur për të studiuar 

marrëdhënien mes kulturave të lashta dhe atyre bashkëkohore. Kjo gjë mund të vihet re mjaft 

mirë dhe në sistemin e ri të fund-shekullit të shkuar që u vendos në departamentin tonë e ku 

krahas degëve mësuesi dhe përkthim nisi rrugëtimin profilizimi për studime britanike dhe 

amerikane me theks të madh tek kultura, tradita dhe konteksti.  

Lorna Hardwick, studiuese e greqishtes së lashtë dhe autore e një libri mbi përkthimin 

ndërkulturor, propozon që akti i përkthimit të fjalëve “ka të bëjë gjithashtu me përkthimin 

dhe transplatimin në kulturën pritëse të kuadrit kulturor brenda të cilit është ndërtuar dhe 

endur teksti i lashtë”
23

. Ajo është e guximshme kur e quan përkthimin një instrument 

ndryshimi, dhe duke thënë këtë e ndryshon theksimin që i bëhet sot studimit të gjuhëve 

klasike. Për më tepër akti i përkthimit bën të mundur që lexuesi bashkëkohor të ndërtojë 

qytetërimet e lashta. Përkthimi është portali përmes të cilit mund të kontaktosh të shkuarën. 

Kthesa kulturore në përkthim, në këtë mënyë mund të shihet si pjesë e një kthese kulturore që 

po përfshinte të tërë shkencat humane në dy dekadat e fundit të shekullit XX, dhe që ka 

ndryshuar formën e disa fushave tradicionale. Në studimet përkthimore, teoria e 

polisistemeve ka pregatitur terrenin për kthesën kulturore, meqenëse çështjet që erdhën dhe 
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zunë një vend të rëndësishëm lidheshin kryesisht me çështje të historisë letrare dhe me fatin 

që do të kishin tekstet e përkthyera në kulturën pritëse. Si shembull i rrymave paralele në 

studimin e përkthimit dhe të letërsisë, mund të mendojmë se si mund të ndryshohen hartat e 

historisë letrare nëse një periudhë e studiojmë nga një pikë alternative referimi.  

Kriticizmi feminist vuri në pikëpyetje dominimin e shkrimtarëve meshkuj në standardin letrar 

si dhe rivlerësoi mënyrën se si ishte ndërtuar standardi. Për pasojë, nëse shikojmë shekullin 

XVIII ngë një këndvështrim post-feminist, nuk na shfaqet si një shekull i dominuar nga 

shkrimtarë meshkuj, por si një epokë kur femrat nisën të kontribuonin fuqishë në jetën 

intelektuale. Në mënyrë të ngjashme me këtë, nëse e shohim shekullin XV në Angli nga 

këndvështrimi i studimeve përkthimore – një shekull ky që shihet si shkretëtirë, pa ndonjë 

rëndësi të veçantë veçanërisht pas vdekjes së Chaucer në vitin 1400 – ajo që gjejmë është një 

periudhë e frytshme për sa i përket veprimtarisë së përkthyesve për sa i përket përkthimit të 

teksteve të shenjta. Rivlerësimi feminist i shekullit XVIII në lidhje me ripërkufizimin e 

standardit dhe rivlerësimi i prodhimit letrar në shekullin XV në lidhje me rëndësinë e 

përkthimeve të kryera janë vetëm dy shembuj të asaj se si mund të ndryshojë këndvështrimi 

ynë historik në sajë të informacioeve të reja që dalin në dritën e zhillimeve të reja. Veprat e 

përkthyeseve femra thjesht ishin bërë të padukshme po ashtu si dhe ishte shpërfillur pothuajse 

plotësisht rëndësia e përkthimit. Rivlerësimi i këtyre dy periudhave të historisë letrare është 

me fjalë të tjera rishikim i supozimeve që formojmë mbi atë që quhet letërsi e rëndësishme. 

Në të dy rastet, ka ndodhur një proces paralel i vënies në pikëpyetje të normave të 

paracaktuara, dhe ky proces shumë mirë mund të quhet një kthesë e prerë kulturore.  

Sipas teorisë së Even-Zohar, gjatë procesit të zhvillimit të letërsive, nevoja për përkthim 

luhatet së tepërmi, kështu një sistem i formuar letrar mund të përkthejë shumë më pak se një 

që është në ndryshim e sipër. Sipas kësaj teorie, letërsitë në zhvillim e sipër përkthejnë më 

shumë tekste. Për shembull, letërsive si ajo çeke, finlandeze apo shqiptare, që u zhvilluan aty 

nga shekulli XIX në një kontekst rilindjeje gjuhësore dhe lufte politike për pavarësi 

kombëtare u erdhi mjaft në ndihmë përkthimi . Në ekstremin tjetër ndodhet Kina, e cila për 

shekuj me radhë përktheu shumë pak meqenëse shkrimtarët kinezë kishin shumë pak nevojë 

për ndikim të jashtëm. Megjithatë, sot, ka një rritje mjaft të madhe të nivelit dhe volumit të 

përkthimeve në KInë, që lidhet me modernizimin, “perëndim-izimin” dhe hyrjen 

madhështore të Kinës në ekonominë globale. Edhe letërsia angleze mund të na ofrojë një 

tjetër shembull: veprmtaria përkthimore nisi të bjerë ndjeshëm gjatë shekullit XVIII, pas 

shekujsh ku kishim parë prezantimin e formave të reja poetike (si soneti apo ottava rima), të 

ideve të reja (si teoritë e reja politike dhe sociale) apo spostimet revolucionare në organizimin 

fetar me ardhjen e Reformimit dhe me debatet e fuqishme mbi përkthimin e Biblës. Aty nga 

fundi i shekullit XVIII kishte rënë mjaft nevoja për risi nga jashtë, dhe pasuria e shkrimtarëve 

që prodhonin tekste në anglisht çoi në rënien e rëndësisë së përkthimit. Kjo pati si pasojë 

rënien në statusin e përkthimit, kështu që dhe sot përkthimi drejt anglishtes është në shifra 

minimale dhe ndërsa anglishtja zhvillohet si një lingua franca, nuk ka shenja që të tregojnë se 

statusi i përkthimit do të rifitojë rëndësinë që kishte në epokën e Shekspirit apo të Draidenit.   
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Kur në vitin 1978 Even-Zohar shprehet se kulturat përkthejnë sipas nevojave që kanë, kjo 

deklaratë duket edhe më shumë aktuale sot, por për kohën e tij, ajo që thotë merr një rëndësi 

mjaft të madhe pasi pasojat e teorisë së tij në ndryshimin kulturor ishin mjaft me peshë.  

Situata historike sipas tij, do të ishte përcaktuese për sasinë dhe llojin e përkthimeve, si dhe 

statusi i atyre përkthimeve do të rezultonte si më i madh ose më i vogëlnë varësi të pozicionit 

të kulturës pritëse. Kështu, një vepër mund të jetë e një rëndësie madhore në kulturën nga ku 

ka dhe origjinën, më pas mund të përkthehet dhe mund të mos ketë asnjë peshë në kulturën 

pritëse, ose mund të ndodhë e kundërta, që një përkthim të mund të ndryshojë formën e 

sistemit letrar pritës. Rasti i Jack London, i një novelisti relativisht me peshë të vogël në 

letërsinë e tij amerikane, i cili gëzon një status të jashtëzakonshëm, i ngritur pothuajse në 

standard në Rusi, Shqipëri apo gjetkë, është një shembull tipik se si përkthimi mund të 

ndryshojë në mënyrë radikale fatin e një shkrimtari të vetëm.  

Një rast tjetër na vjen me protretin e shkrimtares braziliane Clarice Lispector, e cila u 

përkthye në frëngjisht dhe anglisht në vitet ‟80-të nga përkthyes të talentuar. Përkthimet 

erdhën në një moment kur kontinenti i Amerikës së Jugut ishte bërë objekt interesi në qarqet 

letrare europiane, dhe kur shkrimtarë si Borges, Garcia Marquez dhe Vargas Llosa po 

ngriheshin në piedestal. Pikërisht këtu na shfaqet Lispector e cila plotëson një nevojë 

specifike ishte femër, braziliane, e përkthyer në mënyrë të përkryer, mes te tjerësh, nga 

Giovanni Pontiero. Si rezultat, veprat e saj u lexuan masivisht dhe kështu ajo zuri një vend të 

rëndësishëm në letërsinë braziliane jashtë vendit të saj, një pozitë shumë herë më të 

rëndësishme se ajo që gëzonte në Brazilin e saj
24

. 

Një shembull tjetër i kthesës kulturore në studimet përkthimore ka nisur me zgjerimin e 

kërkimeve në normat që orientonin strategjitë dhe teknikat e përkthimit. Këtu Gideon Toury, 

Andrew Chesterman dhe Theo Hermans në veçanti janë përpjekur të eksplorojnë normat 

përkthimore, duke iu referuar jo vetëm rregullave të tekstit por edhe pritshmërive kulturore. 

Toury është mjaft i qartë kur tregon për rëndësinë që merr aspekti kulturor i normave në 

përkthim: 

 Veprimtaritë përkthimore duhet të konsiderohen si mjaft të rëndësishme për nga 

aspekti kulturor. Për rrjedhojë, “përkthimi” merr rëndësi primare tek luan rolin e tij 

social, d.m.th tek përmbush një funksion që është caktuar nga një komunitet – për 

veprimtarinë në fjalë, praktikuesit e saj, dhe/ose produktet e saj – në mënyrën që 

konsiderohet si e përshtatshme për termat e referencës. Fitimi i një grupi të caktuar 

normash për përcaktimin e përshtatshmërisë së kësaj lloj sjelljeje dhe për manovrimin 

mes të gjithë faktorëve të cilët mund ta kufizojnë atë, është parakusht për t‟u bërë 

përkthyes brenda një mjedisi kulturor të caktuar.
25
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Kur Lefevere dhe Basnett shkruan librin Constructing Cultures (Kur ndërtohen kulturat), në 

vitin 1998, aty u shënua një tjetër metaforë e rëndësishme për zhvillimin e përkthimit të asaj 

kohe: shtëpia e madhe e përkthimit tashmë ka shumë shtëpiza të tjera. Aty pranohej volumi i 

madh i punës që tashmë ishte ngarkuar në shpatullat e të gjithë aspekteve të përkthimit, të 

trajnimit të përkthyesve dhe të teorisë së përkthimit, si dhe u pranua gjithashtu dhe theksi që 

numër gjithmonë e më i madh studiuesish të përkthimit po i vinin aspekteve të përkthimit. Në 

parathënien e librit
26

, sugjerohej që ngarkesa më e madhe në fushën e përkthimit nuk kishte 

ardhur ende, sepse gjuhësisë po i shtoheshin ndër-fusha e nën-fusha (si ajo letrare, 

antropologjike, kuturore), por  edhe sepse qëllimi i punës në këtë fushë po zgjerohej: 

Në vitet ‟70-të, përkthimi shihej si „një instrument thelbësor në ndërveprimin mes 

kulturave‟. Këtë pohim e kemi ruajtur dhe sot: nëse përkthimi është, me të vërtetë, siç 

e besojnë të gjithë, me një rëndësi jetike për ndërveprimin mes kutlurave, pse mos 

ndërmarrim hapin tjetër dh eta studiojmë përkthimin, jo vetëm të pregatisim 

përkthyes, por të studiojmë elementin kyç të tij, ndërveprimin mes kulturave. 

 

Aty propozohej që përkthimi ofron një “situatë ideale laboratori” për studimin e ndërveprimit 

kulturor, meqenëse një krahasim i origjinalit me tekstin e përkthyer nuk do të tregonte vetëm 

strategjitë e përdorura nga përkthyesit në momente të caktuara, por do të tregonte gjithashtu 

statusin e tjetërsuar të të dy teksteve në sistemet e tyre letrare. Më përgjithësisht, përkthimi do 

të shpaloste marrëdhënien mes dy sistemeve kulturore ku dhe janë ndërtuar dhe janë endur 

ato tekste. 

  

1.4.2 Kapitali kulturor dhe rrjeta tekstore 

Si instrumente metodologjike për t‟u aplikuar në këtë proces, Bassnett dhe Lefevere kanë 

propozuar dy mjete të rëndëishëm që kanë dalë si rezultat i veprës së Pierre Bourdieu
27

: ideja 

e kapitalit kulturor dhe nocioni i rrjetës tekstuale. Kapitali kulturor mund të përkufizohet si 

diçka e domosdoshme për një individ në mënyrë që të shihet si pjesë e “qarqeve të duhura” 

në shoqëri. Kur Kemal Ataturk propozoi një proces organizimi shtetëror që do ta afronte 

vendin e tij me Europën, pra perëndimin, lexuesve turq iu garantua një fond madhor për nga 

cilësia dhe sasia, veprash letrare evropiane të përkthyera në turqisht. Në librin “Kur 

ndërtohen kulturat”, Lefevere diskuton rreth statusit të ndryshueshëm të Eneidës së Virgjilit, 

duke nxjerrë në pah që sistemet arsimore janë mjetet kryesore për të kontrolluar krijimin dhe 

qarkullimin e kapitalit kulturor.  

Rënia e theksuar që ka prekur radhët e atyre që studiojnë latinisht ka pasoja të rënda për 

vlerën që i atribuohet letërsisë latine dhe për pasojë edhe në rolin që do të luajë përkthimi në 

momentin që kjo letërsi do të arrijë duart e gjithmonë e më pak lexuesve. Dekadat e fundit ka 

ndryshuar së tepërmi vlera e klasikëve si kapital kulturor. 
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Rëndësia e rrjetës teksuale në studimin dhe prodhimin e përkthimeve, ka po aq rëndësi sa 

kapitali kulturor. Sipas Bassnett dhe Lefevere
28

 disa kultura si ajo frënge, gjermane dhe 

angleze kanë një rrjetë të përbashkët tekstuale që vjen nga traditat greko-romake të ngulitura 

thellë në kohë e përmbajtje. Kultura të tjera si ajo kineze dhe japoneze kanë më pak terren të 

përbashët mes tyre. Por rrjetat tekstuale duket se ekzistojnë në të gjitha kulturat në mënyra të 

atilla që e paraprijnë gjuhën. Rrjetat janë struktura, ato pasqyrojnë modele pritshmërish që 

janë përbrendësuar nga pjesëtarë të një kulture të caktuar. Dy studiuesit e mëdhenj u 

këshillojnë në këtë mënyrë studentëve të përkthimit që t‟i kushtojnë rëndësi dhe vëmendje 

këtyre rrjetave nëse duan të mësojnë teknikat e përkthimit apo nëse duan të analizojnë 

përkthimet dhe rolin që luajnë ato në zhvillimin e kulturave. 

Ideja e rrjetave kulturore ka marrë një interes dhe rëndësi mjaft të madhe në analizën e 

përkthimit. Në një ese tjetër, Andre Lefevere
29

 vërtetonte faktin se problemet gjatë 

përkthimin shkaktohen nga kleçkat gjuhësore po aq sa dhe nga ato që lindin nga rrjetat 

konceptuale dhe tekstuale. Problemet bëhen edhe më të mprehta kur përkthehet mes 

kulturave perëndimore dhe atyre jo-perëndimore: “Kjo, sigurisht që na çon drejt e tek thelbi i 

problemit më të rëndësishëm në të gjithë procesin e përkthimit dhe na shoqëron në përpjekjet 

tona drejt arritjes së mirëkuptimit ndërkulturor: a mundet që kultura A ta kuptojë ndonjëherë 

me të vertetë kulturën B me fjalët e kësaj të fundit? A janë rrjetat, për të përdorur një term 

pak më të fortë, parakusht për arritjen e qëllimit tonë?
30

 

Teoria post-koloniale e përkthimit është një shembull tjetër që do të na tregojë se si studimet 

në fushën e përkthimit është zhvilluar paralelisht me studimet në fushat letrare dhe historike. 

Në Indi, Kanada dhe Brazil, për të përmendur vetëm tre qendra të verimtarisë post-koloniale 

të përkthimit, janë bërë shpesh pyetje në lidhje me marrëdhëniet e pabarabarta të pushtetit kur 

përkthehet një tekst nga gjuha e të kolonizuarit në atë të kolonizatorit. Vetë akti i përkthimit 

është parë nga disa, veçanërisht nga Tejasini Niranjana, si një akt përvetësimi. Niranjana 

është i mendimit që përkthimi është një aktivitet i dyshimtë që e kthen kulturën e kolonizuar 

në diçka të dobishme për autoritetin kolonizues
31

.   

Eric Cheyfitz (1991), ndan të njëjtin mendim me Niranjana-n kur shpehet se përkthimi ishte 

elementi kryesor i kolonizimit europian të kontinentit amerikan
32

. Të dy këto studiues i 

kushtojnë vëmendje pabarazisë mes sistemeve letrare dhe kulturore, të cilët, sipas tyre, e 

transformojnë veprimtarinë e përkthimit duke e bërë një akt agresiv. Pozicioni që mbajnë 

është mjaft ekstrem, meqenëse rezultati logjik i një argumenti të tillë do të ishte heshtja, pasi 

nëse përkthimi nga një kulturë dominuese nuk mund të legjitimohet asnjëherë, atëherë 

përkthimi bëhet një formë vjedhjeje kulturore, një akt i pandershëm që nuk duhet të ndodhë 
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kurrësesi. E vetmja mënyrë që ka përkthimi për t‟u bërë një akt i vlefshëm është nëse ajo që 

përkthehet është nga gjuha dominuese drejt asaj më pak të fuqishme: kështu nëse përkthehet 

nga anglishja drejt kebekuas, ose nga gjermanishtja drejt gjuhës skoceze, ky proces bëhet një 

deklaratë politike që ngre lart statusin e një gjuhe që dikur ka qenë e marxhinalizuar.  

Ka akoma shumë për të bërë për sa i përket studimit të proceseve të shkëmbimeve kulturore 

dhe për të mësuar se si kulturat e tjera ndërtojnë imazhet e shkrimtarëve dhe teksteve. Teoria 

e kapitalit kulturor dhe e sistemeve tekstuale marrin rëndësi në këtë pikë, dhe është po aq me 

rëndësi që një nga fushat më të reja të kërkimit shkencor që lidhet ngushtë me përkthimin, ajo 

e shkrimeve në udhëtim, duhet të afrohet disiplinave të tjera, si gjuhësia dhe antropologjia, 

pasi është një fushë që eksploron të njëjtën pyetje. Një numër gjithmonë e më i madh 

studiuesish janë të mendimit se letërsia përshkruese e udhëtimeve, ashtu si dhe përkthimi, u 

ofron lexuesve mundësi të pafund për të njohur një kulturë tjetër, një strukturë të një kulture 

tjetër.  

Shkrimtari-udhëtar krijon një version të një kulture tjetër, duke dhënë atë që mund të 

përshkruhet si një formë përkthimi, ku elementë të panjohur dhe të padëgjuar të një kulture 

tjetër jepen me terma të tillë që mund të asimilohen dhe kuptohen nga lexuesit në vendin 

pritës të tekstit. Modeli dominues është ai i zbutjes apo kultivimit, një proces që e bën të 

panjohurën të njohur në sajë të një numri strategjish të caktuara që i mundësojnë lexuesit një 

udhëtim nëpër tashmë të njohurën të panjohur. Shkrimtari-udhëtar vepron në një hapësirë 

hibride, një hapësirë midis kulturave, njëlloj siç ndodh edhe me përkthyesin i cili vepron në 

një hapësirë mes gjuhëve, një hapësirë deri diku e rrezikshme, dhe që shpesh i referohen si 

“toka e askujt”. 

Në një libër mjaft interesant që eksploron shkrimin (përshkrim udhëtimi) dhe përkthimin, 

Michael Cronin
33

 na kujton se përkthyesit dhe udhëtarët knë qenë të dy të angazhuar në 

dialog me gjuhët dhe kulturat e tjera. Ai përdor si term nomadizmin për të folur për 

ngjashmëritë mes përkthyesit dhe udhëtarit, ku të dy transformojnë tjetërsinë duke e bërë një 

forma të pranueshme nga lexuesit në kulturën pritëse: Përkthyesi dhe intepreti, të cilët lëvizin 

mes disiplinave, mes gjuhës aluzive të gjuhës së përgjithshme dhe nëngjuhës hermetike të 

terminologjisë, janë praktikues së një kulture enciklopedike të udhëtimit, të një kulture të 

tretë, që është nuk përfshin vetëm polaritetet klasike të shkencave humane dhe atyre natyrore, 

por edhe shumë nga kërkimi/investigimi njerëzor.  

Në një epokë ku mbizotëron parokializmi nëpër disiplina, personi i tretë (burra a grua) që na 

vjen si përkthyes apo shkrimtar udhëtar, është po aq me vlerë sa një cigan që na sjell lajme 

nga bota.
34

 

Shkrimtari-udhëtar dhe përkthyesi janë elementë të rëndësishëm që i japin formë perspektivës 

që një kulturë ka mbi një tjetër, dhe paraqet interes fakti që në këtë fushë janë bërë pak 

studime që do të hidhnin dritë mbi lidhjen midis udhëtimit dhe përkthimit. Që tashmë ka 

nisur dhe që po lulëzon gradualisht është një nga treguesit që kthesa kulturore në përkthim ka 
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hapur mundësi të reja, qoftë për studim edhe për lëvrim. Ka të ngjarë që ta shohim gjithmonë 

e më shumë antropologjinë të “përveshë mëngët” në fushën e përkthimit, teksa shohim që në 

këtë fushë po përdoren metoda etnografike dhe antropologjike. Vetë Cronin ka sjellë lidhjet 

me përkthimit dhe globalizimit. 

Megjithatë ka mjaft studiues që vazhdojnë t‟i qëndrojnë mendimit që përkthimi ka të bëjë 

vetëm me gjuhën dhe jo kulturën, dhe që studimet përkthimore duhet të përqëndrohen tek 

aspekti gjuhësor i procesit të përkthimit. E pra përkthimi duhet që të përqëndrohet tek gjuha, 

për sa kohë transferon një tekst nga një gjuhë tek një tjetër. Por veçimi i gjuhës nga kultura 

ngjason me debatin e motshëm: e para ishet veza apo pula. Gjuha është e endur në kulturë, 

aktet gjuhësore ndodhin në një kontekst apo tekst që krijohen në vazdhimësi e jo në vakum. 

Një shkrimtar është produkt i një periudhe kohore apo konteksti të caktuar. Në po të njëjtën 

mënyrë mund të flasim edhe për përkthyesin. Përkthimi ka të bëjë me gjuhën, po aq sa është i 

lidhur me kulturën, pasi këto të dyja janë të pandashme. Ashtu siç e përmendin edhe 

Tymoczko dhe Gentzler
35

 tek përmbledhja e eseve mbi marrëdhëniet mes përkthimit dhe 

pushtetit, përkthimi është një faktor i ndërthurur me transformimin dhe ndryshimin kulturor. 

E pra nëse kultura dhe elementët e saj janë pjesë integrale e informacionit që mendohet të 

përkthehet, pra të transferohet në një gjuhë dhe kulturë tjetër, përveç evidentimit të tyre 

paraprak, përkthyesi duhet të analizojë në thelb e parim rolin, funksionin dhe strukturën e tyre 

në sistemin kulturor të origjinës (SKO) dhe në atë të mbërritjes. Përkthyesi më pas do të ketë 

mundësi ta përdorë të dhënat që merr nga kjo analizë, e cila do të jetë e natyrës krahasuese 

dhe shpjeguese, në mënyrë që marrë vendimet e duhura në lidhje me zgjedhjen e tij në 

versionin që duhet t‟i japë aspektit të caktuar kulturor. 

Artikulli me titullin “The rich and the rest – What to do (and not to do) about inequality”, 

botuar në seksionin financiar të The Economist Online Magazine, është përkthyer për faqet e 

revistës Monitor duke dalë kështu në numrin 464 të saj nën titullin “Të pasurit dhe pjesa 

tjetër – Çfarë duhet bërë rreth pabarazisë”  

Në këtë mënyrë sipas mënyrës së analizimit të përmendur më sipër dhe duke patur parasysh 

që titulli (veçanërisht kur flitet për revistën prestigjioze “The Economist”) mbart figuracion 

dhe kuptim shpesh herë të dyfishtë, do të kemi një pamje të tillë: 

SKO – The rich and the rest 

Roli: Ndarja e re ekonomike në bazë të nivelit të të ardhurave 

Funksioni: Përshkrues dhe komentues, si dhe kritikues mbi situatën e re të krijuar 

Struktura: Lidhja që krijohet me “The rich and the poor” (dikur mjaft e përdorur) 

SKM – Të pasurit dhe pjesa tjetër 

Roli: Një kategori njerëzish 

Funksioni: Përshkrues  

Struktura: Të pasurit dhe pjesa tjetër 
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Siç dhe shihet, version i përzgjedhur nga përkthyesi ka humbur jo vetëm lidhjen e krijuar në 

original për t‟i dhënë figurshmëri dhe dykuptueshmëri titullit, por ka humbur edhe në brendi. 

Kjo sepse nga dy kategori të krijuara rishtas ku “the rich” -  të pasurit kanë ekzistuar edhe më 

parë, kategoria e dytë, “the rest” – pjesa tjetër, për vetë trajtën amorfe që ka nuk i është gjetur 

siç duket akoma një term përmbledhës. Versioni në faqet e Monitorit “… dhe pjesa tjetër” e 

bën akoma edhe më të patrajtë strukturën e origjinalit. 

Një artikull tjetër i “The Ecomomist on Line” është ai “Sweet to Tweet – Twitter makes 

politicians seem more accessible. To matter, it needs to change their behavior” i cili ka gjetur 

një version në shqip në faqet e numri 429 të revistës Monitor nën titullin: “Politika dhe 

“Twitter” – Twitter po bën që politikanët të jenë më të lehtë për t‟u arritur. Por që kjo të ketë 

rëndësi, duhet që ata të ndryshojnë sjelljen”.  

Atëherë në vijim të po të njëjtës mënyrë analizuese do të kishim: 

SKO: Sweet to Tweet 

Roli: Mënyra e re e komunikimit interaktiv  

Funksioni: Aprovues dhe përshkrues 

Struktura: Lidhja mes tingujve e bën akoma edhe më perceptues dhe të pranueshëm 

konceptin. 

SKM: Politika dhe Twitter 

Roli: Dy veprimtari njerëzore – e para e vjetër sa toka, e dyta e re dhe rinore 

Funksioni: Përshkrues 

Struktura: Një fjalë shqip dhe tjetra e huaj/ një fenomen shqiptar dhe tjetri nga përtej 

Atlantikut. 

Një artikull tjetër interesant për temën që trajton është “Show us the money”, edhe ky i botuar 

në “The Economist On Line” të datës 9 dhjetor 2010. Përkthyesit e Monitor, në numrin 437 të 

tij na sjellin versionin e artikullit në fjalë nën titullin “Kompanitë nuk shpenzojnë”. Në pamje 

të parë duket sikur nuk është i njëjti artikull por në fakt është titulli ai që stonon. Ç‟histori 

qëndron pas “Show us the money”?  

Është fakt tashmë që një numër frazash të gatshme për përdorim në gjuhën e përditshme dhe 

atë të shkruar, e kanë burimin nga industria e filmave. Në Shqipëri fraza si “Kujdes se mos 

kalon në emra të përveçëm” (Në çdo stinë), “Mazllëm ç‟kemi?” (I teti në bronx), “U poqën 

fiqtë o Gjino?” (Përrallë nga e kaluara), kanë hyrë në fjalorin e gjuhës tashmë, duke u bërë 

pjesë e kulturës së të shprehurit dhe figurshmërisë që shenjojnë edhe pse në një kontekst të 

caktuar historik dhe shoqëror. E njëjta situatë krijohet nga “Shoë us the money”, shprehje e 

cila ngriti në ikonë aktorin Cuba Gooding Jr. në rolin e tij tek prodhimi i Cameron Crowe e 

që i dhuroi edhe një çmim Oscar si aktori më i mirë jo protagonist. Konteksti original është ai 

ku sportisti (Gooding) pranon të vazhdojë kontratën me manaxherin e tij vetëm nëse ky i 

fundit i “tregon paratë”. Një lidhje e tillë kuptimore është mjaft e qartë si titull i një artikulli 

ku flitet për kompanitë amerikane nuk besojnë tek rritja e tyre ekonomike për sa kohë 

konsumatori amerikan po shpenzon gjithmonë e më pak. E që këtej “Show us the money”. Në 
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versionin shqip të artikullit nuk ngel asgjë nga ky asociacion dhe titulli na vjen i ftohtë e i 

drejtpërdrejtë pa asnjë nuancë figuracioni. 

 

Përfundime 

 

Kthesa kulturore në studimet përkthimore pasqyron atë kthesë kulturore që po ndodh dhe në 

disiplinat e tjera, e cila përbën një rezultat të pashmangshëm dhe që vjen si pasojë e nevojës 

gjithmonë e më të madhe për ndërgjegjësim ndërkulturor, një tipar dallues i botës së sotshme. 

Këtij fenomeni duhet t‟i jepet rëndësia që i takon, pasi kështu na ofrohet mundësia më e mirë 

për të kuptuar akoma më mirë kompleksitetet e transferimit tekstual, ajo që u ndodh teksteve 

kur zhvendosen në kontekste të reja si dhe modelet në ndryshim të ndërveprimit kulturor në 

botën që jetojmë.  

 

Analizimi i teksteve dhe i procesit të përkthimit na shpalosi një rrjetë aspektesh kulturore. 

Këto aspekte mbulojnë tërë nivelin tekstor me të njëjtin intensitet që në të vërtetë shenjojnë 

tek traditat, besimet dhe mënyrat e të vepruarit në jetën e përditshme të veprimtarisë 

njerëzore. Marrëdhëniet ndërmjet nivelit të tekstit dhe atij të sistemit të këtyre aspekteve janë 

reciproke. Teksti si njësi ka elementë të atillë gjuhësorë të cilat nga ana e tyre pasqyrojnë 

pjesë të sistemit kulturor të shoqërisë. Këto sisteme mund ta ndryshojnë gjuhën ose të 

ndryshojnë prej saj.  

 

Në po të njëjtën mënyrë përkthimet mund të ndryshojnë komunitete, e për pasojë kultura të 

huaja, dhe në këtë mënyrë mund të formojnë bazën e duhur për vendosjen e marrëdhënieve 

ndërmjet kulturave të ndryshme. Shqyrtimi i rasteve ku elementët kulturorë na vinin të huaj 

ose të paqartë, provon faktin se këta elementë në dukje të kuptueshëm janë shumë larg 

aspekteve kulturore të kulturës së mbërritjes në nivel teksti. Roli më i rëndësishëm në 

komunikimin ndërkulturor duket se kryhet nga ai përkthyes i cili i pajisur me njohuri të 

thelluara në të dyja kulturat arrin të realizojë me sukses transferimin e mesazhit në mënyrën 

më të mirë të mundshme duke vendosur kështu kontaktin ndërmjet kulturave të ndryshme.  

 

Edhe pse përkthimi është një nga veprimtaritë më të hershme të njerëzimit më një ndikim të 

kahershëm në zhvillimin kulturor të shoqërisë, analizimi i aspektit kulturor vazhdon të jetë 

një risi e cila pa dyshim përbën thelbin e komunikimit ndërkulturor. Për këtë arsye thellimi në 

studimet e këtij aspekti dhe ndikimin që ka ai tek përkthimi dhe integrimi i tij në kualifikimin 

e përkthyesit të ri merr një rëndësi të veçantë.  
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KREU 2 

 

Sot mendohet se kultura i përket një shoqërie të caktuar: japonezët kanë kulturën e tyre, 

francezët kulturën e tyre e kështu me radhë. Por kjo ide po bëhet gjithnjë e më shumë e 

ndërlikuar. Ne i përkasim një kulture të veçantë kombëtare, por shumë nga ne, në botën që 

jetojmë, zgjedhim – ose të paktën mendojmë se zgjedhim – aspekte të jetës nga ai që mund të 

quhet „supermarketi kulturor global‟. Mund të konsumosh „drithëra‟ për mëngjes, „tortellini‟ 

për drekë, dhe „hamburger‟ për darkë, mund të dëgjosh muzikë operistike, xhaz, rege; mund 

të konvertohesh në kristian apo budist apo të zgjedhësh të qëndrosh ateist. 

 

Një pasojë e kësaj situate mund të jetë dhe kontradikta me të cilën përballemi çdo ditë. 

Ndjejmë se i përkasim një kulture të caktuar globale të cilën e vlerësojmë apo mundohemi ta 

vlerësojmë. Por nga ana tjetër ne çdo ditë vazhdojmë të konsumojmë copëza nga 

supermarketi kulturor dhe besojmë se mund të blejmë, bëjmë, dhe të bëhemi ç‟të duam në 

botën që ne dëshirojmë – por nuk mund t‟i kemi të dy botët. Nuk mund të kemi kulturën 

globale dhe atë që na bën të veçantë. A do të na ngelet valle një vend origjine? A mos vallë 

rrënjët dhe degët janë thjesht një zgjedhje tjetër prej konsumatori?   

 

Në këtë kapitull mendohet t‟i kushtohet vëmendje këtyre aspekteve si dhe vlerësimit apo jo të 

kulturës globale si një kulturë e standardizuar në mbarë botën.  

 

A ekziston një gjuhë globale apo një gjuhë globalisht e përdorur? Si pozicionohet këtu gjuha 

angleze? Kjo është pyetja të cilës është rrekur t‟i kthehet përgjigje nga shumë studiues të 

fushës. Para disa vitesh, në shekullin e kaluar për të qenë më të saktë, në një artikull shkruhej: 

“Perandoria Britanike mund të jetë në pikën e saj të vdekjes që momentin që hoqi dorë nga 

Hong Kongu, por prej Bengalit në Belize, nga Las Vegas-i në Lahore, gjuha e ishullit britanik 

po bëhet lingua franka e parë globale‟. Retrospektivat e mijëvjeçarit dhe parashikimet 

vazhdojnë ta trajtojnë gjuhën angleze si simbolin e duhur për të konceptuar më mirë 

globalizmin, dallueshmërinë, progresin dhe identitetin. Megjithatë historitë e gjuhëve na 

këshillojnë të jemi të kujdesshëm kur flasim apo bëjmë parashikime mbi të ardhmen e 

gjuhëve. Mjafton të shihet zhvillimi, lulëzimi gjatë Mesjetës i latinishtes dhe më pas „vdekja‟ 

e saj. Politikisht një javë është periudhë e gjatë kohore, por një shekull në linguistikë është 

mjaft i shkurtër.                                                                              

 

Problemi i përkthimit vazhdon të përbëjë kyçin e ideve kritike moderne. Tashmë nuk mund të 

flitet për përkthimin thjesht si çështje letrare apo gjuhësore, dhe as nuk mund ta trajtojmë si 

pasojë të materializuar të asaj që antropologët e kanë emërtuar „përkthim kulturor‟ praktikuar 

për shekuj me radhë nga misionarë, etnografë, udhëtarë dhe gazetarë të Perëndimit dhe më 

pas të përvetësuar nga studiues në mbarë botën. Universalizmi që lulëzon në kushte 

diversiteti, nuk i hedh poshtë dallimet por i përkthen dhe thith ato në orbitën e tij.  
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2.1 Komunikimi ndërkulturor 

 

2.1.1 Terminologji 

Komunikimi ndërkulturor ose komunikimi midis njerëzve me formim te ndryshëm kulturor 

ka qenë dhe do të mbetet një parakusht i rëndësishëm i bashkëjetesës së  njerëzve në tokë.  

Qëllimi i pjesës së parë të kapitullit të dytë është të paraqesë një kornizë të faktorëve që janë 

të rëndësishëm brenda modelit të përgjithshëm të komunikimit njerëzor, kryesisht  linguistik. 

Për sa i përket përzgjedhjes së termit “ndërkulturor”, Jens Allwood në artikullin e tij, botuar 

në “Papers in Anthropological Linguistics”, rekomandon se “midis dy termave sinonimikë 

ndërkulturor dhe ndërmjet-kulturor të zgjidhet i pari meqenëse lidhet me përdorimin e gjuhës 

sikurse termi “ ndërdisiplinor”, që  është një bashkëpunim midis njerëzve me formim 

shkencor të ndryshëm”
36

. Ndoshta ky term ka më pak kuptime sesa termi ndërmjet-kulturor. 

Sidoqoftë kulturat nuk komunikojnë, por janë njerëzit (mundësisht edhe institucionet 

shoqërore) që e bëjnë këtë gjë. Në përgjithësi termi ndërmjet-kulturor përdoret më tepër për 

krahasimet ndërmjet kulturave (krahasimi ndërmjet kulturave). 

 

2.1.1.1 Çfarë është një kulturë? 

 

Le të analizojmë më nga afër konceptet që mund të gjenden në shprehitë e komunikimit 

ndërkulturor. Një nga këta koncepte është kultura e cila është analizuar në mënyra të 

ndryshme nga studiues të ndryshëm. Në trajtesën e tyre, Kroeber dhe Kluckholm (1952) kanë 

gjetur rreth 200 mënyra për ta përcaktuar këtë koncept
37

.  Në këtë material ky koncept do t‟i 

referohet të gjitha karakteristikave të përbashkëta të një grupi të caktuar njerëzish të cilët 

kulturën e kanë të fituar dhe jo të lindur. Fakti që anëtarët  e një grupi kanë dy këmbë nuk 

është karakteristikë kulturore por  natyrore, ndërsa mënyra e njëjtë e të ecurit përbën një 

karakteristikë  kulturore.  

Në mënyrë analitike, dhe duke u bazuar në rekomandimet e Allwood-it
38

, mund të bëhet dallimi midis 

katër modeleve kryesore kulturore: 

 

(i) Modele të të menduarit - mënyra të përbashkëta të të menduarit, ku përfshihen 

besimet e bazuara në fakte, vlerat, normat dhe qëndrimet emocionale. 

(ii) Modele të sjelljes – mënyra të përbashkëta sjelljeje, që nga mënyra e të folurit  deri 

tek mënyra e të sjellurit në tregti dhe industri ku sjellja mund të jetë e qëllimshme 

ose jo, e ndërgjegjshme ose e pandërgjegjshme, individuale ose në bashkëpunim.  

(iii) Modele artifaktesh – mënyra të përbashkëta të prodhimit apo të përdorimit të 

gjërave, që nga stilolapsët deRi tek shtëpitë (artifakt = objekt artificial), këtu 
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përfshihen banesa, orendi, makineri apo mjete të komunikimit. Këtij lloj modeli i 

kushtohet një vëmendje e veçantë në muzeume.  

(iv) Gjurmët në natyrë – gjurmë të lëna për një kohë të gjatë nga një grup në vendet 

rrethuese, ku përfshihen gjurmët bujqësore, të mbeturinave, ato rrugore, gjurmë të 

banesave të njerëzve, të paprekura apo të shkatërruara. Në fakt “kultura” në 

kuptimin e “rritjes” (që d.m.th një transformim i natyrës njerëzore) na çon drejt 

kuptimit themelor të konceptit të kulturës.  

 

Të gjitha veprimtaritë njerëzore i përfshijnë dy modelet e para. Shumica e veprimtarive 

përfshin të tretin dhe ato ekologjike më të rëndësishme përfshijnë të katërtin. Kur një 

veprimtari e caktuar që zgjat i kombinon disa nga këto modele, ne do të thonim se kjo lloj 

veprimtarie është institucionalizuar dhe si rrjedhojë është kthyer në një institucion shoqëror.  

Kështu Bennett (1998) mendon se “ne mund të flasim për kulturë ose nënkulturë kur një apo 

disa karakteristika lidhen për një kohë të gjatë me një grup të caktuar. Në kontekstin e 

komunikimit ndërkulturor grupet i referohen shtetkombeve dhe mund të flasim për kulturën 

suedeze, franceze etj”39. Megjithatë një grup nuk është e thënë t‟i përkasë domosdoshmërisht 

një kombi.  Mund të jetë çfarëdolloj grupi , por që është i dallueshëm për një periudhë të gjatë 

kohe. Në këtë mënyrë mund të flasim për kulturën e adoleshentëve, të meshkujve, të klasës 

punëtore, të bukëpjekësve apo për kulturën e qytetit të Tiranës. Ndryshimet kulturore midis 

grupeve të këtij lloji janë të mëdha ose edhe më të mëdha sesa ato që ekzistojnë midis 

kulturave të një kombi. 

 

2.1.1.2 Rreziku i përshkrimeve stereotipike 

 

Studimet dhe programet udhezuese të cilat merren me komunikimin ndërkulturor, shpesh 

bazohen në përpjekjet për të kuptuar kulturat e kombeve; për këtë arsye ekziston një rrezik i 

madh i cili ka të bëjë me neglizhimin e këtyre dallimeve thelbësore ndërmjet veprimtarive, 

grupeve dhe individëve në  nivel jo kombëtar. Orientimi drejt kulturave të kombeve, 

kombinuar ky me përpjekjet për të gjetur përgjithësime të përçuara me lehtësi, rrezikon më 

tej eleminimin e nocioneve stereotipike te “karakterit të kombit” të cilat i shërbejnë sipas një 

grupi të caktuar, interesave të tyre ose vetë kombit në fjalë.  Shembullin e sjell Tingsten 

(1936) kur flet për diktaturat kombëtare ai gjen vend të komentojë mbi atë që e përkufizon si 

stereotipe: p.sh suedezet mund të karakterizohen si ziliqarë, skocezet si dorështrënguar, 

francezët si mendjemëdhenj, amerikanët si siperfaqësorë etj.
40

  

 

Ndërsa John Armstrong është i mendimit se “rreziku më i madh është se puna e studiuesit të 

komunikimit ndërkulturor mund të vështorësohet nga këto përgjithësime ose edhe mund të 

bjerë pre e subjektivizmave e ky rrezik rritet sapo ai përpiqet t‟i përshkruajë këto ndryshime 

ndërmjet grupeve nga prespektiva e interesave të një grupi të caktuar”
41

.  
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2.1.1.3 Identiteti shoqëror dhe etnia 

 

Në analizimin e komunikimit ndërkulturor etnija dhe identiteti shoqëror paraqiten si dy 

koncepte të rëndësishme. Harvey (1989) është i mendimit se “këto dy koncepte mund të 

lidhen me kulturën dhe shtetkombet sipas mënyrës së mëposhtme. Një grup është etnik nëse 

karakteristikat e tij kulturore përdoren për ta organizuar atë nga ana shoqërore dhe politike 

dhe atëherë kur ky organizim ka jetëgjatësi. Etnija e një grupi përbëhet nga këto 

karakteristika të cilat kanë një pushtet politik të përbashkët. Nëse grupi i përmbahet ose 

aspiron që t‟i përmbahet kombit të tij të pavarur politik, atëherë këto karkateristika cilësohen 

si etnike nga pikpamja kombëtare dhe dëshira për ti theksuar apo për ti përhapur ato quhet 

nacionalizëm.  Në varësi të fuqisë së nacionalizmit apo vlerësimit për të, më tej ai mund të 

karakterizohet si shovinizëm apo patriotizëm”
42

.  

 

Identiteti  shoqëror  mund të lidhet me kulturën sipas shpjegimit të mëposhtëm. Në një 

moment të caktuar, kultura i siguron  një individi disa tipare dhe lidhje me të cilat ai 

organizon jetën e tij.  Njerëzit e ndërtojnë identitetin e tyre shoqëror duke i ruajtur këto tipare 

dhe lidhje si tregues të personit te tyre. Në këtë mënyrë, dikush mund të tregojë moshën, 

gjininë, pozicionin e tij në familje, profesionin, bindjen politike, përkatësinë fetare, qytetin 

dhe shtetin ku jeton etj.  Meqënëse organizimet shoqërore ndërtohen dhe identifikohen mbi 

bazën e shumicës së këtyre karakteristikave, një person mund t‟i përkasë njëherësh një  grupi 

njerëzish të cilët mendojnë njëlloj.  Në këtë aspekt McGrane arrin në konkluzionin se “shumë 

njerëz mund të identifikohen me disa nga këto karakteristika, por gradualisht fokusohen në 

disa duke krijuar kryesisht personalitetin vetjak”
43

. 

 

Ekziston mundësia që të identifikohesh më tepër mbi bazën e karakteristikave që 

konsiderohen më të rëndësishme për kombin apo për grupin etnik së cilës i përkasim.  Të 

identifikohesh si shqiptar, italian, bask apo sami  mund të jetë më e rëndësishme sesa të 

identifikohesh si baba apo mësues. Për një person të këtij lloji, anëtarësia në komb apo në një 

grup etnik është ajo që përcakton identitetin. Por siç kemi parë, identiteti mund të ndërtohet 

mbi bazën e karakteristikave të tjera. Antropologia amerikane Sherry Ortner mes faktorëve 

më vendimtarë në ndërtimin e personalitetit të personit, radhit “referencat personale dhe 

shkallën e njohjes shoqërore. Kjo do të thotë se njerëzit me pozitë në punë janë më pak të 

prirur sesa ata pa pozite që ta kosiderojnë anëtarësinë etnike si element identifikues.  Në 

studimin e asaj që quhet komunikim ndërkulturor, duhet të jemi veçanërisht të ndërgjegjshëm  

se nuk ekziston një lidhje midis identitetit  nga njëra anë dhe etnisë apo nacionalizmit nga ana 

tjetër”
44

.  Mungesa e reflektimit mund të na çojë në hamendësime  të nxituara përsa i përket 

dallimeve ndërmjet kulturave stereotipike.  
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2.1.1.4 Kultura dhe veprimtaritë 

 

Një mënyrë për t‟iu shmangur rrezikut të stereotipeve, të paktën në një masë të caktuar, është 

lidhja e konceptit të kulturës me atë të veprimtarisë. Një kulturë, që ka të bëjë me mënyrën e 

të menduarit, sjelljes etj, pasqyrohet në veprimtarinë e njerëzve të një grupi të caktuar. Në 

këtë kontekst me aktivitet do të kuptojmë të gjitha veprimtaritë që nga debatimi, peshkimi, 

kultivimi deri tek gjuetia.  Shumica e njerëzve që marrin pjesë në një numër veprimtarish, 

shpesh mund të mendojnë dhe veprojnë në mënyra krejt të ndryshme.   

Ka një ndryshim të madh midis të qenit baba, prift dhe i dashur, por  të paktën në Suedi është 

plotësisht e mundur që një person t‟i luajë të gjithë këto role në të njejtën kohë. Duke marrë 

parasysh ndryshimet në veprimtari midis një grupi njerëzish, mund të fillojmë të kuptojmë 

natyrën e ndryshimeve dhe ngjashmërive të kulturës brenda një kombi dhe ndërmjet 

kombeve. 

  

2.1.1.5 Komunikimi ndërkulturor 

 

Përsa i përket termit kyç në komunikimin ndërkulturor – komunikimit - do të ndjekim 

kryesisht analizën e prezantuar nga Allwood (1976)
45

. 

 

Në këtë kontekst, shkurtimisht, komunikim do të thotë shkëmbim informacioni ndërmjet 

njerëzve që kanë njohuri dhe vetëpërmbajtje të ndryshme. Duhet të theksojmë veçanërisht të 

dytën pasi në një kontekst ndërkulturor, kjo gjë mund të përbëjë problem në komunikim tek 

njerëzit që kanë njohuri të pakta dhe e kanë të vështirë të vetëkontrollohen. Shembuj mund të 

jenë mënyrat me të cilat ne i tregojmë dhe i interpretojmë ndjenjat dhe qëndrimet.  Në bazë të 

asaj që shkruan Dodd-i kuptojmë se “nëse i përdorim si bazë të mësipërmet për „kulturën‟ 

dhe „komunikimin‟ tani do të jemi në gjendje ta përkufizojmë komunikimin ndërkulturor si 

shkëmbim informacioni ndërmjet njerëzve me njohuri dhe vetpërmbajtje të ulët që vijnë nga 

formime  kulturore të ndryshme”
46

. Këtu formimi kulturor përfshin ndryshimet brenda 

kulturës së një kombi dhe ndryshimet që lidhen me pjesmarrjen në veprimtari të mdryshme 

që ndërmerren brenda të njejtit komb.  

 

2.1.2 Ndryshimet e mundshme ndërmjet modeleve të komunikimit. 

 

2.1.2.1 Keqkuptimet dhe ndryshimet në komunikim 

 

Kur njerëzit me formim kulturor të ndryshëm takohen, të gjitha ndryshimet e tyre kanë shumë 

gjasa që të çojnë në keqkuptime.  Hall, gjatë analizimit që i ka bërë kësaj problematike 

rekomandon një mënyrë për t‟i kuptuar këto probleme që dalin në komunikimin ndërkulturor, 

atë të “analizimit të ndryshimeve të modeleve të komunikimit ndërmjet komuniteteve 
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kulturore dhe gjuhësore”
47

. Këtë mund ta bëjmë 1) duke marrë parasysh mënyrat e ndryshme 

të sjelljes, 2) faktorët që mund të ndikojnë në këtë lloj sjellje, 3) analizën e ndyshimeve 

ndërmjet komuniteteve kulturore dhe gjuhësore në lidhje me komunikimin dhe faktorët 

ndikues.  Përsa i përket sjelljes në komunikim duhet të bëhet një dallim midis sjelljes së një 

individi të vetëm dhe asaj midis një grupi individësh. Të parën do ta quajmë “sjellje 

individuale”, ndërsa të dytën “interaktive”. Që një sjellje të quhet individuale nuk do të thotë 

se nuk ndikohet nga persona të tjerë, si p.sh nga fjalët e një personie tjetër. Kjo do të thotë që 

zgjedhja e fjalëv mund t‟i bashkangjitet një personi, ndërsa në sjelljen interaktive këto fjalë 

nuk mund t‟i bashkangjiten një personi të vetëm.  

 

2.1.2.2 Sjellja individuale 

 

Sjellja individuale duhet parë nga këndvështrimi i katër elementëve të mëposhtëm të 

komunikimit gjuhësor: 

a. Gjuha e trupit 

b. Tingujt dhe drejtshkrimi 

c. Fjalori dhe frazeologjia 

d. Gramatika 

 

a.  Gjuha e trupit 

Kur flasim na shoqërojnë gjestet, shprehjet e fytyrës dhe lëvizje të tjera të trupit të cilat 

plotësojnë ato që ne flasim. Ka ndryshime të mëdha në mënyrat sesi komunikojnë njerëzit e 

kulturave të ndryshme me trupin e tyre. Ndryshimet më të mëdha kanë të bëjnë me 

përdorimin  e duarve të cilat përçojnë kuptime të ndryshme. Gjeste të tilla si “pohimi”, 

“mohimi”, “eja këtu”, ndryshojnë dukshëm midis shqiptarëve dhe vendeve të tjera në Europë 

dhe më gjerë. Ndryshime të tjera gjenden atëherë kur dhe në vendin ku një person mund të 

shpreh diçka, zakonisht që ka lidhje me ndjenjat.  

Gjithashtu në varësi të kulturës ka ndyshime të mëdha në mënyrën sesi njerëzit i shprehin 

emocionet e tyre. “Në kultura si ajo mesdhetare emocione të forta si lumturi, inat dhe 

hidhërim mund t‟i tregosh në publik. Në kultura të tjera si ajo suedeze apo japoneze kjo gjë 

është e kufizuar”
48

.  

 

b. Tingulli dhe drejtshkrimi 

 

Dy nga dallimet më të dukshme midis dy gjuhëve të ndryshme janë sistemet e tingullit dhe 

drejtshkrimit. Ndryshimet në tingull mund të shikohen në dy aspekte kryesore:  
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1. Çdo gjuhë ka bagazhin e saj të ndryshimeve në kuptim të njësisë më të vogël të 

tingullit apo fonemës. Këto ndyshime në gjuhë të ndryshme të botës ndryshojnë nga 

16 në gjuhët polineziane në 80 në gjuhët kaukaziane.  

2. Së bashku me fonemat ekzistojnë edhe ato që quhen „prozodi‟, „intonacion‟ ose 

„melodi‟ e cila ka të bëjë me karakteristikat e tingullit që zgjasin më shumë sesa 

tingujt e ndarë.  

 

Funksionet kryesore të prozodisë janë: 1) Përcaktimi i identitetit biologjik, social dhe 

krahinor, p.sh që arkëtarja është një mesogrua nga Shqipëria e jugut; 2) Përcaktimi i ritmit 

dhe i tonit; 3) Përcaktimi i njësive kuptimore të përbashkëta ; 4) Përcaktimi i ndjenjave dhe 

qëndrimeve. 

 

Ky i fundit duket se tregon ndryshime të mëdha në lidhje me kulturën. Mënyra e shprehjes së 

emocioneve duke përdorur prozodinë nuk është e njejtë në gjuhë dhe kltura të ndryshme. Në 

një studim për interpretimin e prozodisë, Abelin dhe Allwood
49

 (1985) arritën në këto dy rezultate 

kryesore: 

  

1. Ekzistojnë modele kulturore relativisht të qëndrueshme për shprehjen e emocioneve 

duke përdorur prozodinë. Mënyra e interpretimit të emocioneve me zë duket se nuk 

ndryshon shumë nga një person në tjetër.  

2. Mënyra jonë e shprehjes së emocioneve me zë varet nga formimi kulturor dhe 

gjuhësor. Grupe me formime të ndryshme kulturore i shprehin emocionet në mënyra 

të ndryshme.  

 

Meqë për shumicën e njerëzve modelet prozodike nuk njihen, kjo do të thotë se do të ketë 

keqinterpretime gjatë komunikimit ndërmjet njerëzve me formime kulturore dhe gjuhësore të 

ndryshme. Dallimet ndërmjet sistemeve të ndryshme të drejtshkrimit janë më të mëdha sesa 

ato ndërmjet sistemeve të tingullit. Për sistemet e drejtshkrimit në botë mund të bëhet një 

ndarje kryesore 1) ideografike , ku çdo njësi drejtshkrimore në parim shpreh një morfemë 

(njësia më e vogël kuptimore në gjuhë), dhe 2) sistem i bazuar në tingull i cili mund të jetë 

fonemik, i bazuar në fonema (njësia më e vogël e sistemit tingullor të një gjuhe), rrokjezor, i 

bazuar në rrokje. Dallimet ndërmjet sistemeve drejtshkrimore mund të jenë më pak të 

dukshme kur dy gjuhë përdorin të njëjtat germa por në mënyra të ndryshme.  

 

c. Fjalori dhe frazeologjia 

 

Kur njerëzit mësojnë gjuhë të ndryshme dallimi që bëjnë ata ndërmjet gjuhëve është ai 

ndërmjet fjalëve dhe shprehjeve.   

 

Në çdo kulturë, fjalët dhe shprehjet gjuhësore të përditshme pasqyrojnë nevojat, vlerat e 

qëndrimet e përbashkëta dhe të qëndrueshme të cilat janë të nevojshme për të komunikuar. 

Gjuha e njerëzve që jetojnë në shkretetirë i lejon ata të bëjnë dallimin midis llojeve të 
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ndryshme të rërës, ndërsa gjuha e atyre që jetojnë në zona me dëborë i lejon ata që të bëjnë 

dallimin midis llojeve të ndryshme të dëborës.   

 

Këto lloj dallimesh bëhen akoma më të mprehta po të shihen emërtimet e ngjyrave në gjuhë 

dhe kultura të ndryshme të botës. Allwood ka përpiluar një tabelë që do ta bënte më të 

kuptueshme hendekun, i cili më pas do të reflektohej në mangësi në komunikim: 

 

 

 Guineja 

e Re 

Ishujt 

Filipine 

Nigeri Meksikë Indi Amerika 

e Veriut 

Europë 

1      e errët e errët 

2     e errët kafe kafe 

3 e errët e errët  e errët e errët blu  blu gri 

4  e kuqe  e kuqe e kuqe e kuqe blu 

5  e gjelbër e kuqe e gjelbër e gjelbër e gjelbër vjollcë 

6   e verdhë e verdhë e verdhë e verdhë rozë 

7 e hapur e hapur e hapur e hapur e hapur e hapur e gjelbër 

8       e kuqe 

9       portokalli 

10       e verdhë 

11       e hapur 

        

        

 

Tabela 1. Dallimet në emërtime ngjyrash 

 

Pra nga popullësia Jale në Guinenë e Re, në gjuhën e së cilës ekzistojnë vetëm dy fjalë, njëra 

për nuancat e errta të ngjyrave e tjetra për të hapurat, ne Europë ekzistojnë të paktën nëntë 

emërtime ngjyrash. Në lidhje me këtë Berlin (1969) si dhe Allwood (1983) kanë shkruar se 

“dallime të tilla, edhe pse të holla për nga nuancat që emërtojnë, ndikojnë së tepërmi në 

komunikim, si dhe në atë që ato përfaqësojnë në nivel metaforik”
50

. 

 

Në terminologjinë ekonomike në gjuhën angleze ekzistojnë një sërë shprehjesh ku thelbi 

kuptimor i të cilave qëndron tek fjala që shenjon ngjyrat: 

 

- blackcoated workers   - golden handshake 

- blue book     - golden hello 

- blue button    - gray collar 

- blue chip     - green currency 

- blue collars    - white list 
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Një fenomen i ngjashëm vërehet edhe në gjuhën shqipe me: 

  

 - këmishat e bardha  - turizmi i bardhë 

 - togat e zeza   - para e zezë 

 - uniformat blu   - mjet i gjelbër 

 

Si dy gjuhë europiane, edhe pse ne në grupime të ndryshme, emërtimet e ngjyrave shenjojnë 

të njëjtin kuptim në të dy kulturat. 

 

d. Gramatika 

 

Gramatika është fusha e katërt e cila përdoret për të bërë dallimin midis gjuhëve, p.sh  

modeleve sintaksore, llojit të mbaresave apo fjalëve të prejardhura që ekzistojnë në një gjuhë. 

P.sh, në shqip me anë të disa llojeve mbaresash mund të tregojmë nëse një emër është në 

shumës, njëjës apo në trajtën e shquar , p.sh “vajzë” në shqip në shumës merr mbaresën – at, 

ndërsa në gjuhën angleze për të kaluar në trajtën e shquar merr nyjen  a (për pashquarësinë) 

dhe the (për shquarësinë). 

  

Gjuhët shfaqin gjithashtu ndryshime të mëdha në rendin kryesor të fjalëve. Sipas Joseph 

Greenberg linguist kalifornian, “mënyra më e mirë për të klasifikuar gjuhët është më anë 

renditjes së fjalëve në fjali që kanë kryefjale (Kr), kallëzues (Ka), dhe kundrinor (Ku): 

 

kr ka ku – Gjuha angleze 

kr ku ka – Gjuha japoneze 

ka kr ku – Gjuha arabe 

ka ku kr – Gjuha Malagasy (një nga gjuhët e Karaibeve) 

 

Po t‟i klasifikonim gjuhët e botës sipas kriterit të mësipërm, do të vinim re një ngjashmëri 

interesante tek sa 99% e tyre i perkasin strukturës kr ka ku, kr ku ka ose ka kr ku. Në të treja 

këto kategori kryefjala del përpara kundrinorit”
51

.  

 

Megjithatë, nuk jepet ndonjë shpjegim i kënaqshëm përse kjo lloj strukture është më e 

përdorur.  Një trajtim të tillë ka bërë edhe Comrie (1981) kur merret me klasifikimin dhe 

tipologjinë e gjuhëve në bazë të strukturës së mësipërme
52

. 

 

2.1.2.3 Dërguesi dhe marrësi 

 

Katër aspektet e mësipërme linguistike që lidhen me mënyrën e të vepruarit të njerëzve, 

Allwood i sheh sipas dy këndvështrimeve:“nga i dërguesit dhe nga këndvështrimi i 
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marrësit”
53

. Dërguesi ose ligjeruesi duhet të dërgojë një mesazh të cilin marrësi apo dëgjuesi 

mund ta kuptojë dhe konceptojë. Për të qenë në gjendje të shprehë mesazhin e tij apo të saj, 

dërguesi duhet në të njejtën kohë të planifikojë, kontrollojë dhe të prodhojë mesazhin e tij/saj 

në të katërta fushat e diskutuara më lart. Ai/ajo mund t‟i bëjë të gjitha këto duke qenë shumë i 

ndërgjegjshëm dhe duke kontrolluar në të njëjtën kohë këto “programe automatike 

performuese dhe paraprijëse”
54

.   

 

Duhet thënë se midis këtyre rregullave automatike ne gjejmë rregulla për shqiptimin, për 

lëvizjen e trupit dhe gramatikën, ndërsa përsa i përket zgjedhjes së fjalëve, ajo nuk bëhet në 

mënyrë po kaq automatike. Automatizimi i disa sjelljeve linguistike është ndoshta një nga 

shkaqet përse e kanë kaq të vështirë të rriturit për ti kombinuar strukturat gramatikore, ato të 

shqiptimit, (veçanërisht prozodinë) dhe lëvizjet e trupit kur përpiqen të mësojnë një gjuhë të 

huaj. Ashtu si tek dërguesi, detyra e marrësit është të kontrollojë dhe të përdorë katër fushat e 

ndryshme në të njëjtën kohë. 

 

Ndoshta marrësi i përdor rregullat automatikisht, gjë të cilët nuk mund ta kontrollojë duke 

qenë shumë i ndërgjegjshëm. Megjithatë do të ishte gabim të mendonim se marrësi është 

pasiv – një lloj trupi i palëvizshëm tek i cili mesazhet vinë vetëm për t‟i lënë gjurmë, 

pavarësisht nga reagimet e dërguesit. Allwood, në artikullin e tij, vazhdon duke evidentuar se 

“gjendja e brendshme e marrësit është të paktën e njejtë me atë të ligjëruesit.  

 

Të mëposhtmet duhet të përfshihen si pjesë e veprimeve dhe reagimeve të marrësit. 

  

a. Ndikimi                                         c.  Kuptimi 

b. Perceptimi ( të kuptuarit)              d.  Reagime të tjera”
55

 

 

 

a. Ndikimi 

 

Lloji i parë i reagimit është ndikimi ose përpunimi i informacionit pa ndonjë nivel të lartë 

ndërgjegjësimi apo kontrolli. Në disa eksperimente, Marcel (Marcel 1979) tregon se “ne 

mund të ndikohemi nga një tekst pa qënë të ndërgjegjshëm se e kemi kuptuar”
56

. Studime të 

tjera tregojnë se, “ne mund të ndikohemi nga masa e bebes së syrit të njerëzve të tjerë, pa 

qenë të ndërgjegjshëm se kjo po ndodh”
57

. 
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b. Perceptimi (të kuptuarit) 

 

Lloji i dytë i reagimit është përceptimi ose të kuptuarit e informacionit. Kjo do të thotë që 

informacioni regjistrohet në mënyrë të pavetëdijshme nga marrësi përmes shqisave të tij ose 

të saj. Ky lloj reagimi është i nevojshëm për veprimtari të specializuara të tilla si leximi. 

  

c. Kuptimi 

 

Ajo pjesë e informacionit e cila perceptohet, mund të kuptohet. Që ta arrijmë ta kuptojmë një 

mesazh, duhet që informacioni i dërguesit të jetë i vendosur në një kontekst kuptimplotë, 

d.m.th një kontekst që bazohet në lidhje logjike të kuptueshme ose në kuptimin e shkakut dhe 

të pasojës. Dallimin midis të perceptuarit dhe të kuptuarit e ilustron më së miri shembulli që 

përdor Allwood ku “një person që nuk ka prirje në matematike dhe merr pjesë në një leksion 

për topologjinë. Ai ose ajo në një farë mase e përcepton atë që po thuhet, por ndoshta nuk e 

kupton atë”
58

. Për ta vendosur një informacion të perceptuar në një tekst kuptimplotë, një 

person duhet të ketë magazinuar një sasi të mjaftueshme informacioni. Atëherë ai ose ajo 

duhet ta kuptojë. “Kjo do të thotë që në fillim duhet ta përpunosh informacionin pastaj ta 

kuptosh. Nëse kupton pjesën më të madhe, atëherë nuk ka shumë nevojë për të kuptuar më 

tepër”
59

.   

 

Kjo marrëdhënie përdoret vazhdimisht në bisedat e përditshme ku ne ia dalim mbanë që të 

këmbejmë më tepër informacion sesa shprehim. Duke e përpunuar informacionin që 

mendojmë se e ndajmë me njerëzit  e tjerë, ne e marrim si të mirëqenë dhe mjaftohemi me të 

dhënat. Nuk është e ekzagjeruar të themi se ndoshta gjysma e informacionit që këmbejmë në 

bisedat e përditshme është i nënkuptuar dhe bazohet tek marrësi, përmes procesit të tij/saj të 

interpretimit dhe kuptimit me sukses për të ndërtuar kështu mesazhin që ka për qëllim 

dërguesi. 

 

Pasojat e këtyre elementëve që kanë të bëjnë me komunikimin gjuhësor në përgjithësi janë 

relativisht të rëndësishme nëse duam të kuptojmë vështirësitë që ekzistojnë në komunikimin 

ndërkulturor.  

 

Në disa raste të komunikimit ndërkulturor, personat kanë mungesë në formimin kulturor 

përkatës, që do të thotë se ata nuk kanë  mendime, vlera dhe norma të përbashkëta.  Ata nuk e 

kanë përpunuar në fillim informacionin midis tyre për ta kuptuar më pas.  

 

Strategjia që rekomandohet është qartësimi përmes përdorimit të gjuhës të asaj që normalisht 

merret si e mirëqenë, duke e sqaruar sa më shumë që të jetë e mundur atë që thuhet. Kjo është 

strategjia që përdoret në disa raste ligjore (lexoni p.sh Gunnarsson 1982) kur kërkon të 

sigurohesh se ligji po zbatohet njëlloj në të gjitha vendet pa pasur mundësinë për ndryshimin 
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e interpretimeve nga lexuesit.  Ky proces kërkon shumë vëmendje dhe kujdes dhe ka gjasa që 

të zbatohet më lehtësisht në gjuhën e shkruar, sepse aty ne mund të ndryshojmë apo edhe 

shtojmë paragrafet e kaluar.   

 

Në një situatë të komunikimit ndërkulturor, zgjidhja që jepet nga një tekst ligjor është e 

kufizuar. Dhe ne kufizohemi me përdorimin e gjuhës së folur e cila  është e varfër dhe nuk 

është e përbashkët , arsye të cilat  bëjnë që të paktën njëra nga palët të mos e kuptoj. Pikënisja 

e të kuptuari të ndërsjelltë në komunikimin ndërkulturor është e vështirë prandaj lypset 

përpunimi i informacionit në kontekste të ndryshme, me fjalë të tjera, në fillim bëhet një 

arsyetim për rastet kur lindin keqkuptime midis njerëzve me formim kulturor të ndryshëm  

dhe më pas duhet të kuptojmë dhe mësojmë për kulturën e tyre.  

 

Nëse marrim një tekst në gjuhën angleze për të pare, nga këndvështrimi i lexuesit, se si 

ndërthuren këto elementë, analiza e mësipërme do të bëhej më e qartë: 

 

“Stockmarket investors have sunk $4 billion into the biotechnology industry over the 

past five years despite the fact that most biotech firms have yet to show a profit. Now even 

Wall Street is losing its taste for biotech shares. So the industry‟s ever-inventive 

entrepreneurs are concocting a sophisticated range of partnership deals with big companies. 

Such deals are uncannily similar to the way that independent film producers raise money in 

Hollywood. Hollywood? 

Biotechnologists shudder at the comparison, but there are parallels between the 

economics of their risky business and that of Tinseltown. Both industries have to spend 

gigantic sums developing products long before it is made clear they will cover their costs, let 

alone make a profit.”
60

 

 

Në fazën e pare të leximit, teksti ushtron ndikimin e tij tek ne, në atë që me rreshtin e pare 

dhe frazat e para, kuptojmë se fusha për të cilën po lexojmë është ekonomi. 

 

Në fazën e dytë, ne perceptojmë tematikën e tekstit dhe kapim thelbin, i cili është faktori 

stanjacion i industries bioteknologjike. Në nivel perceptimi nuk thellohemi më tepër se kaq. 

 

Në fazën e tretë, atë të  kuptimit, nivel ky ku përkthyesi, ndryshe nga lexuesi i thjeshte, 

ndalon më gjatë, teksti na shpaloset në dy plane bashkëvepruese për sa i përket logjikës që ka 

ndjekur hartuesi i tij: në planin gjuhësor dhe atë kulturor. Plani gjuhësor na paraqet fjali të 

thjeshta (3), të bashkërenditura (1) dhe të nënrenditura (2).  

 

d. Reagime të tjera 

 

Duke qenë se marrëdhëniet ekonomike dhe marrëveshjet tregtare po kalojnë çdo kufi dhe 

rrëzojnë çdo barrierë, elementët e mësipërm nuk mund të mos përfshijnë në mes tyre 
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reagimet emocionale dhe ato që lidhen me qëndrimin, të cilat përfshihen në procesin e të 

kuptuarit paralelisht me të kuptuarit faktik. Ky i fundit kombinohet me reagimet emocionale 

dhe ato të qëndrimit. Kur dëgjojmë diçka ne shfaqim  interes, lodhje, acarim, mërzitje, inat, 

lumturi ose irritim dhe ia drejtojmë këto reagime përbajtjes dhe personit i cili po flet. 

Reagime të tilla midis njerëzve ekszistojnë në të gjitha situatat e komunikimit dhe mund të 

dallohen nga të kuptuarit faktik vetëm më anë të mendimit analitik dhe të  formuar.  P.sh 

shumë njerëz e kanë të vështirë të bëjnë dallimin midis një çështjeje dhe një personi. Ato nuk 

janë të ndërgjegjshëm për falsitetin e argumentimit të tyre personal. Nëse nuk e respektoj X-

in, atëherë ajo që thotë ai nuk është e vërtetë, ose e kundërta, nëse e respektoj X-in, atëherë 

ajo që thotë ai është e vërtetë. 

  

Të kuptuarit, faktet dhe reagimet emocionale funksionojnë gjithmonë në bashkëveprim me 

njëra-tjetrën. Njerëzit nuk janë shumë të ndërgjegjshëm për  reagimet emocionale dhe ato që 

lidhen me qëndrimin dhe për pasojë ata e kanë të vështirë t‟i kontrollojnë. Megjithatë ata 

shfaqin një model semantik. Këto reagime janë rezultat i normave dhe vlerave që një individ i 

caktuar i ka si pjesë e tij biologjike dhe që i ka marrë  si rezultat i rritjes në një mjedis të 

caktuar.  Në këtë mënyrë është e mundur që në një kulturë të caktuar, disa reagime 

emocionale dhe që kanë lidhje me qëndrimin bëhen më dominuese dhe ne mund të shprehemi 

si më poshtë, “shumicës së popullësisë skandinave nuk u pëlqen të flasin me zë të lartë apo të 

çirren në publik kur janë të kthjellët”. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për shqiptarët. Në këtë 

mënyrë, në komunikimin ndërkulturor duhet të merren parasysh reagimet tona emocionale 

dhe ato që kanë lidhje me qëndrimin. Situata që shpjeguam është e hapur ndaj keqkuptimeve 

që lidhen me reagime të nxituara emocionale pa qenë shumë i ndërgjegjshëm. Nga ana tjetër 

këto reagime mund të lidhem me dëshirat e një individi dhe sjelljes së tij. Nëse reagimet janë 

pozitive, natyra komplekse e reagimeve të marrësit, mund të vendosë marrëdhënie të mira 

midis palëve. Nëse ato janë negative, që do të thotë se mund të ndodhin keqkuptime, atëherë 

përfitojmë reagime që përfshijnë paragjykim, dyshim, mospëlqim dhe diskriminim.  

 

2.1.2.4  Sjellja gjatë komunikimit në një nivel interaktiv 

 

Më sipër ne diskutuam për sjellje që mund të lindë gjatë komunikimit dhe interpretohet nga 

një ligjërues dhe një dëgjues i caktuar. Tani do të shikojmë nga afër një numër 

karakteristikash të sjelljes në komunikim që kërkon një farë vëmendje kur bëhet fjalë për 

bashkëveprimin midis dërguesit dhe marresit. Megjithëse aspektet që ne do të diskutojmë 

përbëjnë, ndoshta karakteristikat më të rëndësishme në nivel interaktiv, ato nuk përfaqësojnë 

të gjitha aspektet interesante në komunikimin ndërkulturor. Aspektet që do të diskutojmë më 

poshtë janë:  a) sekuencat bashkëvepruese, b) procesi i dhënies dhe i marrjes, c) reagimi, dhe 

d) faktorët që ndikojnë në distancë. 

 

a.  Sekuencat ndërvepruese 

 

Ky koncept rrjedh nga fakti se një lloj i caktuar komunikimi thuhet se kalon në një numër 

fazash të caktuara. Për shembull ne e fillojmë, vazhdojmë dhe e përfundojmë një 

bashkëveprim komunikues në një mënyrë të caktuar. Në fillim kemi përshëndetjen, hyrjen 
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dhe  fjalët e zakonshme  për hapjen e kanaleve ndërmjet dërguesit dhe marrësit. Si p.sh fjala 

përshëndetje në një bisedë telefonike.  

 

Zona të ndryshme kulturore dhe gjuhësore ndryshojnë dukshëm kur bëhet fjalë për kontaktin 

trupor që mund të ndodhë gjatë përshëndetjes dhe fjalive hyrëse të zakonshme në situata të 

ndryshme. Në Shqipëri të japësh dorën është e mjaftueshme ndërsa në Francë kjo mund të 

shoqërohet me puthje dhe përqafim. Të njejtat lloje dallimesh dhe parapëlqimesh mund të 

vështrohen gjatë fjalive mbyllëse përshëndetëse. Për një analizë më të hollësishme të këtyre 

dallimeve, Allwood (1982) rekomandon një sërë përgjithësimesh të thjeshta. “Në çdo kulturë, 

ka shumë mënyra për të përshëndetur njerëzit në varësi të situatës. Qëllimi i situatës dhe 

personi me të cilin po flisni janë faktor ndikues në lidhje me atë që duhet bërë. Mënyra sesi i 

përshëndesni fëmijët tuaj ndryshon nga mënyra sesi e bëni këtë gjë me kolegët tuaj dhe ajo që 

themi  apo bëjmë  në një festë ndryshon gjatë një udhëtimi pune ku mund të takojmë një 

person me të cilin bisedojmë për orët e ardhshme.  

 

Ndoshta faktor ndikues të këtij lloji sistemojnë shumëllojshmërinë e llojeve të komunikimit 

në të gjitha kulturat dhe këtë e bëjnë në mënyra të ndryshme për çdo kulturë. Këto fjali të 

njëpasnjëshme apo sekuenca ndërvepruese kur shprehen, varen nga situata së cilës i shërben 

komunikimi”
61

.  Në shumë raste, qëllime të ndryshme të një situate të cilat ndikojnë në 

organizimin gjuhësor dhe atë të sjelljes çojnë në një sërë nënsituatash të njëpasnjëshme 

karakteristike për një veprimtari të caktuar.  

 

Në një situatë ku jepen këshilla dhe konsulta, p.sh në një takim më dikë që punon në një zyrë 

punësimesh, në një zyrë punësh sociale apo në një konsultash psikologjike,  ndoshta do të 

përfshihen një ose disa nga veprimet e mëposhtme (të paktën në një ambjent kulturor 

shqiptar). 

 

1. Përshëndetja 

2. Hyrja 

3. Paraqitja e  problemeve apo dëshirave 

4. Grumbullim i informacionit kulturor përkatës  

                  5.  Sygjerime 

                  6.  Diskutimi 

                  7.  Përfundimi  / marrëveshjet 

                  8. Përmbledhje 

                  9.  Fjalët përshëndetëse mbyllëse 

 

Numri i veprimeve të përfshira dhe rendi i tyre varen nga karakteristikat e këshilluesit, të 

personit që kërkon këshillën si dhe nga lidhja që ekziston midis tyre. Megjithatë ka të ngjarë 

që një lloj relativisht i shpeshtë komunikimi mund të formohet për një lloj të caktuar 

veprimtarie këshilluese në një kulturë të caktuar,  
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Llojet e komunikimit nuk janë të njëjta nga njëra kulturë në tjetrën. Ka shumë mundësi që 

situata të tilla si “njohja me dike”, “marrëdheniet formale”, “mësimdhënia”, “të qënit në një 

takim sëbashku” dhe “këshillimi”  shfaqin dallime nga njëra kulturë në tjetrën. Meqë 

komunikimi ndërkulturor  ndodh shpesh dhe pikërisht brenda kornizës së situatave të tilla, 

ndryshime të tilla në lidhje me fjalinë që vijon dhe mënyrën sesi duhet ta performojmë janë 

një nga faktorët që shkaktojnë vështirësi në komunikimin ndërkulturor.  

 

b. Dhënia dhe marrja 

 

Që nga mesi i shekullit të 20-të, koncepti i dhënies dhe marrjes është përdorur gjithmonë e 

më shumë për të karakterizuar një sërë parimesh thelbësore për bashkëveprimin bisedor, siç 

shkruajnë edhe Sacks, Schegloff dhe Jefferson (1974) “parimet kanë të bëjnë me mënyrën 

sesi në vende të ndryshme është e përhapur e drejta për të folur – cili flet dhe me kë, për çfarë 

flet, kur flet dhe në ç‟lloj mënyre flet.”
62

 

 

Por përveç këtyre na lind dhe një çështje tjetër që ka të bëjë me mënyrën sesi disa ligjërues 

mund të flasin në të njejtën kohë në situata të ndryshme. Në Evropën veriperëndimore, duket 

se rregulli i të folurit është njëri pas tjetrit. Ndërprerja e personit që flet shmanget edhe në 

raste jozyrtare  apo debate. Ky rregull është edhe më i fortë në vendet skandinave, ndërsa në 

Gjermani dhe Angli është më i dobët.  

 

Krahasoni për shembull një debat politik suedez, gjerman, anglez dhe shqiptar. Ndërkohë që 

vendet Mesdhetare shfaqin të njëjtin lloj komunikimi duke folur përnjëherë, dhe ndërhyret 

janë shumë të shpeshta. Toleranca për ndërhyrjet dhe të folurit të njëkohshëm është më e 

madhe në diskutimet dhe debatet e dretpërdrejta. Ndërprerja dhe të folurit e njëkohshëm janë 

mënyra të zakonshme për t‟u përfshirë dhe për të marrë pjesë.  

 

Çështje të tjera që lidhen me procesin e dhënies dhe marrjes janë shpejtësia e të folurit dhe 

heshtja, që kanë të bëjnë me shpejtësinë me të cilën duhet të flas një ligjerues dhe me faktin 

nëse ti hesht herë pas here. Në lidhje me këto aspekte duket se ka dallime të mëdha midis dhe 

brenda kulturave të ndryshme.  Duket në fakt se kulturat urbane janë më të prirura të flasin 

sesa të rrinë në heshtje në krahasim me ato rurale.   

 

Një fushë e tretë ku duket se ka dallime ndërmjet kulturave është edhe ajo e të drejtave dhe 

detyrimeve që kanë të bëjnë me „dhënien dhe marrjen‟ në situata të ndryshme. Në mënyrë të 

përgjithshme mund të thuhet se të drejtat dhe detyrimet që kanë të bëjnë me dhënien dhe 

marrjen përcaktohen në një masë shumë të madhe nga funksioni social i një individi. 

“Individë me rëndësi sociale për shkak se  kanë njohuri apo pushtet, si p.sh një drejtues, 

ministër, profesor duket se në shumë kultura kanë më tëpër liri për të dhënë e për të marrë 

gjatë një komunikimi sesa njerëzit e tjerë. Ata mund të flasin për çfarë të duan, sa të duan dhe 
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në mënyrën që duan. Ata mund të ndërpresin ligjërues të tjerë edhe në kultura ku rregulli i të 

folurit njëri pas tjetrit është i rreptë.”
63

 Megjithatë, ka gjithashtu dallime midis të drejtave dhe 

detyrimeve që lidhen me një funksion  të caktuar, dallime që lidhen me llojin e traditës dhe 

autoritetit të një kulture të caktuar.   

 

Megjithëse mbledhjet ekzistojnë si organizime në shumë kultura europiane, funksionet e një 

kryetari mund të ndryshojnë. P.sh në Angli dhe ShBA, kryetari ka më shumë të drejta sesa në 

Shqipëri. Ai mund të mos i lejojë disa persona të flasin nëse ai mendon se ata nuk do të 

shtojnë ndonjë gjë positive për diskutimin. Kjo lloj sjelljeje zor se do të tolerohej në Suedi ku 

tradita thekson se çdo njeri që dëshiron të thojë diçka ka të drejtë ta bëjë nëse çështja nuk 

është mbyllur apo nuk është prekur gjatë diskutimit.  

 

c. Reagimi 

 

Aspekti i tretë ndëraktiv që është me vlerë të trajtohej është reagimi. Këtu reagimi ka 

kuptimin e proceseve me anë të cilëve ligjëruesi merr informacionin nga dëgjuesi për 

mënyrën sesi ai e përcepton, kupton dhe reagon  atë që ai ka thënë.  Ndarja kryesore e llojeve 

të reagimeve është: 1) reagim verbal dhe joverbal dhe 2) reagim dëgjimor dhe vizual. 

 

Të gjitha gjuhët kanë mënyra verbale dhe joverbale (gjuha e trupit) për të shfaqur apo dhenë 

reagimin. Shprehje të ngjashme me versionin shqip ―apo jo‖ përdoren në shumë gjuhë. Ato 

përbajnë fjalë që krijojnë shkëputje, mohim, vërtësi apo korrektësi, p.sh n‟est ce pas (në 

frengjisht), ne Pravda li (në rusisht), nicht wahr (në gjermanisht), no es cierto (në 

spanjisht). Në Anglisht  reagimi verbal  është gramatizuar dhe shprehet me anë të përdorimit 

të tag- questions : ti e pi duhanin, apo jo?, ti nuk e pi duhanin, apo jo? Në shqip reagimi  

mund të  jepet edhe joverbalisht (ndoshta edhe në shumë kultura të tjera) p.sh me anë të 

lëvizjes së kokës përpara dhe me ngritjen e vetullave.  

 

Në kulturën dhe gjuhën shqipe, pasthirrmat janë ato elementë të cilët tregojnë gjendjen 

emocionale të momentit. Ajo që vihet re tek ne është prurja e madhe si rezultat i komunikimit 

të njëanshëm midis kulturave dhe për pasojë gjuhëve. Profesor Edmond Tupja teksa 

evidenton rastet, i sheh këto prurje si të nevojshme: “Ç‟është e vërteta, popuj të ndryshëm 

kanë pasthirrmat e veta për të konkretizuar gojarisht reagimet e tyre emocionale; por 

meqenëse emocionet as nuk importohen dhe as nuk eksportohen, ne jemi të mendimit se 

pasthirrmat apo elementë të tjerë pasthirrmorë mund të huazohen.”
64

 Gjatë analizës së tij 

hasim konstatime si: 

 - pasthirrma të mirëfillta që shprehin habi, kënaqësi, gëzim: Ah! Heu! O! Oh! Ua! – 

tashmë rëndom të zëvendësuara nga homologia anglofone “Ëoë” – „uau‟; 

 - pathirrma të mirëfillta që shprehin dhimbje: Oh! Uh! Oi! – tashmë të zëvendësuara 

nga francezja Aj! apo anglezja Auç!; 
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 - pasthirrma që shpreh miratim “Ëhë” – po zëvendësohet nga anglezja “Aha”; 

 

2.1.2.5 Faktorët ndikues 

 

Është theksuar disa herë më lart se përgjithësimet për dallimet në llojet e komunikimit nuk 

lidhen gjithmonë me ndryshimet ndërmjet grupeve etnike. Një francez nuk përshëndet 

gjithmonë në të njetën mënyrë në të gjitha situatat. Megjithatë, ndryshimet  ndërmjet një 

grupi etnik apo kombëtar nuk janë të rastësishme.  Dy faktorë të rëndësishëm duket se janë 

individët që marrin pjesë në komunikim dhe lloji i veprimtarisë pjesë e të cilit është edhe vetë 

komunikimi.  

 

a. Individët 

 

Përsa i përket individëve, status i tyre biologjik, p.sh gjinia e mosha luajnë një rol të 

rëndësishëm. Megjithatë një faktor edhe më i rëndësishëm është qendra e identitetit. Cilat 

janë karakteristikat sociale “bazë” që përbëjnë identitetin e tyre?  Profesioni, interesat e tyre, 

roli në familje, ideologjia, statusi gjinor, mosha, lidhja krahinore apo është diçka tjetër të 

cilën ata e kanë zgjedhur si përfaqësues të identitetit të tyre?  

Karakteristikat  që ata kanë zgjedhur për të identifikuar vetveten do të përcaktojnë në një 

masë shumë të madhe qëndrimin, normat dhe vlerat dhe do të ndikojnë në sjelljen e tyre në 

situata të ndryshme. Një faktor i tretë që lidhet me karakteristikat që përbëjnë identiteti është 

edhe informacioni për botën përreth. Njerëzit veprojnë dhe flasin me mënyra të ndryshme në 

varësi të informacionit që ata zotërojnë.  

 

b. Veprimtaria 

 

Për të krijuar një imazh më të plotë të ndryshimit brenda-etnik në lidhje me aktivitetin në të 

cilin është angazhuar një person, duhet informacion më shumë sesa për statusin biologjik dhe 

identitetin e caktuar të tij. Për të bërë një parashikim pak a shumë të saktë për mënyrën sesi 

një person përshëndet, neve na duhet të dimë më shumë sesa faktin që ai është 25 vjeç, 

punëtor në një industri automobilash dhe baba me një familje në Paris. Do të ishte më e lehtë 

të dinim se në çfarë situate apo konteksti ai do të përshëndesë. A do të përshëndesë shefin apo 

një shok të vjetër të fëmijërisë? Faktorët e mësipërm janë përmendur për të qenë në gjendje të 

parashikojmë disa nga karakteristikat e komunikimit që ekzistojnë në situata të ndryshme: 1) 

qëllimi, 2) rolet, 3) artifaktet dhe 4) rrethanat fizike. 

 

c. Qëllimi 

 

Qëllimi i një aktiviteti ka të bëjë me objektivin që ai synon të arrijë.  Në gjuhën e përditshme 

ka shumë fjalë që mund ti referohen aktivitetit, fjalë të cilat nëse i shohim nga pikpamja 

kuptimore, tregojnë qëllimin e aktivitetit dhe shpesh herë llojet e ndërveprimit dhe 

komunikimit që karakterizon zakonisht aktivitetin. Fjalë të tilla janë p.sh negociata, takime, 

leksion, intervistë dhe këshillim. Të tjera fjalë që i referohen aktiviteteve që kanë të bëjnë 

me  gjuetinë, peshkimin, dhe biznesin kanë më pak pasoja  për komunikimin. Megjithatë 



                                                                                      

56 

 

edhe në këto raste, mundemi që të kuptojmë disa nga karakteristikat komunikuese që 

kërkohen nga situata.  

Një qëllim mund të jetë më shumë ose më pak specifik. Krahasoni për shembull qëllimin e 

“negociatës” me “negociata diplomatike midis Rusëve dhe Amerikanëve për çarmatimin”. Sa 

më specifik të jetë qëllimi aq më shumë ndikon ai tek situata në fjalë. Një vështirësi që haset 

në komunikimin ndërkulturor është se jo të gjitha fjalët që shprehin lëvizje dhe që mendohen 

si përkthime të sakta të njëra tjetrës, kanë ekzaktësisht të njejtin kuptim.  

A kanë fjalët shqip debat dhe intervistë pune të njëjtin kuptim me fjalët angleze debate dhe 

job interview? Me gjithë ngjashmërinë e fjalëve ka ndryshime përsa i përket stilit të 

argumentimit në një debate dhe llojeve të pyetjeve në një intervistë pune. Në rrethana të 

caktuara, edhe këto ndryshime të vogla mund të vështirësojnë bashkëpunimin midis një 

shqiptari dhe një anglezi.  

 

d. Rolet 

 

Rolet e ndryshme që shoqërohen  zakonisht me pjesmarrësit në një aktivitet lidhen ngushtë 

me qëllimin e një aktiviteti. Krahasoni për shembull, lektorët dhe audiencën në një leksion, 

shitësin dhe kilentin gjatë një blerjeje në dyqan, kryetarin, raportuesin dhe pjesmarrësit në një 

mbledhje. Secili nga këta mbart të drejta dhe detyrime që ka një ndikim të madh në atë që ai 

do të thotë ose do të bëjë gjatë aktivitetit.  

 

Të drejtat dhe detyrimet janë të ndara në atë mënyrë saqë dihet se cila palë mbart të drejtat 

dhe cila detyrimet. E drejta e një klienti suedez për të marrë informacion rreth çmimit dhe 

cilësisë së një mall i korespondon detyrimit të një shitësi suedez për t‟ia dhënë këtë 

informacion (dhe ndoshta e njejta gjë ndodh edhe në kultura të tjera).  

 

Më lart pamë se të drejtat dhe detyrimet që lidhen me një rol të caktuar nuk do të do të thotë 

që janë të njejta në grupe etnike të ndryshme.  

 

e. Artifaktet 

 

Një faktor i tretë që mund të përcaktoj një pjesë të asaj që thuhet e bëhët në një aktivitet ka të 

bëjë me objektet artificiale ose artifaktet që përdoren në një aktivitet. Përsa i përket 

komunikimit, artifaktet, të quajtura ndryshe edhe ndihmës të komunikimit dhe media (p.sh 

stilolaps, megafon, telefon, telegraf, radio etj)  janë shumë të rëndësishëm. 

 

Në komunitete të ndryshme gjuhësore dhe kulturore janë krijuar marrëveshje të veçanta për 

përdorimin e këtyre ndihmësve. Ato tregojnë mënyrën e të folurit në telefon apo  në radio dhe  

mënyrën e  të shkruajturit letra të llojeve të ndryshme.  
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f. Rrethanat fizike 

 

Faktori i fundit që do të diskutojmë ka të bëjë me rrethanat fizike në një aktivitet dhe në 

komunikim që do të thotë sesi fenomene të tilla si niveli i zhurmës, i dritës, hapësira, 

temperatura, orenditë, distanca midis dërguesit dhe marrësit dhe një numër dërguesish dhe 

marrësish mund të ndikojnë në atë që thuhet ose bëhet. 

 

Aktiviteti dhe komunikimi përshtaten gjithmonë me faktorët fizik të këtij lloji në mënyra të 

ndryshme në zona kulturore të ndryshme.   

 

2.1.3 Të kuptuarit, vlerat dhe qëndrimet 

 

Siç e pamë dhe më lart, si pjesmarrja në komunikimin ndërkulturor po ashtu edhe studimi i tij 

na kërkon të vërejmë ndryshimin midis të kuptuarit, vlerave dhe qëndrimet që shfaqin njërëzit 

me formim të ndryshëm kulturor. Këto faktor janë të rëndëshim për përcaktimin e mënyrës së 

komunikimit, interpretimit dhe reagimit ndaj mesazheve që merren. 

  

2.1.3.1 Elementë që kanë të bëjnë me procesin parakuptimor 

 

Cilat modele të të kuptuarit, të vlerave dhe qëndrimeve mund të paraqesin ndryshimet 

përkatëse në procesin parakuptimor? Allwood në studimin e vitit 1985 shprehet se 

“fatkeqësisht, përgjigjia e përgjithshme e kësaj pyetje është ndoshta se çdo lloj ndryshimi që 

shfaqet në mënyrën e të kuptuarit të dy njerëzve në një kotekst të caktuar, mund të lidhet me 

interpretimin dhe kuptimin që ato shfaqin. Përgjithësisht mund të përmendim : 

 

a. Realia-n – gjeografi, histori, fe, politikë, sisteme ekonomike, degë të industrisë dhe 

tregtisë, veshje dhe zakone brenda shtëpisë.  

b. Kultura estetike : muzik, art dhe letërsi. 

c. Njohuri eksperti : aktivitete në fusha që përmbajnë tema të veçanta, role dhe mjete. 

d. Qëndrimet dhe vlerat : një pjesë e rëndësishme e procesit parakuptimor të një 

përsoni janë qëndrimet dhe vlerat e tij apo të saj. Këto të fundit arrijnë të bashkojnë të 

kuptuarit faktik të tij/saj me emocionet, dëshirat dhe veprimet përkatëse. Megjithëse 

qëndrimet dhe vlerat mund të ndryshojnë midis një grupi njerëzish, ato jepen nëëë një 

farë mase  nga mjedisi i tyre i përbashkët kulturor.”
65

 

 

2.1.3.2 Qëndrimet dhe vlerat 

 

Për të identifikuar qëndrimet dhe vlerat është mirë të bëjmë një listë me fenomenet që luajnë 

një rol të rëndësishëm në jetën e shumicës prej njerëzve dhe më pas të hetojmë nëse ka një 

lidhje midis qëndrimeve  të një grupi të caktuar kundrejt këtyre fenomeneve. Lista mund të 

përfshijë: familjen, edukimin e fëmijës, seksin e kundërt, shoqërimi me miqtë, puna-paraja, 
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autoritete (p.sh shtetin, mësuesit), plakja, qëllimet e jetës- karriera, vdekja, koha dhe hapësira, 

metafizika. 

 

Për të zbuluar qëndrimet që mbajnë njerëzit drejt këtyre fenomeneve, ne mund të marim 

parasysh dy metoda që plotësojnë njëra tjetrën. Njëra metodë është përmes vëzhgimit, 

intervistave apo pyetësorëve lidhur me qëndrimet e njerëzve. Kurse tjetra është më indirekte 

por lejon që t‟i kuptojmë më thellë qëndrimet që ekzistojnë në një kulturë të caktuar. Kjo e 

fundit bazohet në një analizë historike të ndikuesve të ndryshëm që kanë krijuar qëndrimet e 

njerëzve në një kulturë të caktuar. Analiza duhet të marrë për bazë ndikuesit e mëposhtëm : 

1) natyrën dhe klimën, 2) burimet ose rezervat, 3) teknologjinë, 4) dendurinë e popullsisë, 5) 

llojet e aktiviteteve, 6) llojet e sjelljes,7) ndikuesit ideologjik. Në një bashkëveprim të 

ndërlikuar, këta faktorë, dhe ndoshta edhe të tjerë krijojnë vlerat dhe normat që janë tipike në 

një kulturë të caktuar.  

 

Duke studiuar jo vetëm  normat dhe vlerat por, edhe formimin e  tyre kulturor kemi 

mundësinë të kuptojmë përse disa modele janë më të përdorshme se disa të tjerë, përse 

ndryshimet në disa modele kanë ndodhur në raste të caktuara dhe në çfarë pike do të ndodhin 

këto ndryshime.  

 

Midis faktorëve ndikues ideologjik, “feja ka qenë shpesh më e rëndësishmja në krijimin e 

normave dhe të vlerave”
66

, siç dhe shprehet Sander (1985). 

 

“Në shumë kultura, feja , tradicionalisht ka ofruar një strukturë të shpjegueshme dhe të 

ligjshme për sjelljen njerëzore. Tezat fetare janë përdorur për të motivuar dhe mbajtur të 

qëndrueshme të tilla gjëra si, edukimi i fëmijëve, familjen, punën, seksin e kundërt dhe 

autoritetin. Këto, më pas kanë jetuar  në kulturë bashkë me njerëzit të cilët nuk besojnë më në 

tezat fetare të cilat motivuan fillimisht ato.”
67

  

 

2.1.4 Probleme dhe pasoja që lidhen me komunikimin ndërkulturor 

 

Le t‟i shohim më nga afër llojet e ndryshme të problemeve që mund të hasim në situata të 

komunikimit ndërkulturor. Si në çdo lloj komunikimi, kuptimi është një problem thelbësor.  

 

Le të hamendësojmë se dy persona me formim të ndryshëm kulturor fillojnë të komunikojnë 

sepse të paktën njëri prej tyre ka nevojë të flasë. Meqë ata kanë formim kulturor të ndryshëm, 

procesin parakuptimor ata e kanë më pak të përbashkët sesa dy persona që këtë formim do ta 

kishin të njejtë. Nëse kjo mangësi e përbashkët në procesin parakuptimor lidhet me aktivitetin 

dhe komunikimin e tyre ndërmjet njëri-tjetrit, kjo gjë mund të çoj në pasoja të shumta që do 

të trajtohen më poshtë. 
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2.1.4.1.Pamundësia për të kuptuar 

 

Pamundësia për të kuptuar ka të bëjë me paaftësinë për të interpretuar një pjesë apo gjithçka 

që  personi tjetër po thotë ose po bën. Kjo gjë mund të jetë e ndërgjegjshme ose jo  që do të 

thotë se një person mundet por edhe nuk mundet ta vërejë që nuk e ka kuptuar. Nëse 

pamundësia për të kuptuar është e ndërgjegjshme, një person mund të veprojë duke thënë se 

nuk e ka kuptuar apo të pyes për shpjegim.  Kjo gjë mund të mos ndodhë nëse personi nuk ka 

kohë, ndihet inferior ose nuk mendon se është në pozita për të kërkuar ndihmë apo të pranojë 

se nuk e ka kuptuar.  

 

2.1.4.2 Të keqkuptuarit 

 

Të hamendësuarit në lidhje me procesin parakuptimor mund të çojnë në keqkuptime, që do të 

thotë se nëse bëjmë një interpretim ky mund të jetë jo i saktë ose i papërshtatshëm. Rreziku 

që të kuptuarit jo i mjaftueshëm mund të çojë në keqkuptime varet nga faktorë si: 

  

i) Pritshmëri të mëdha në lidhje me përmbajtjen e komunikimit 

ii) Mungesë ndërgjegjësimi lidhur me mungesen e njohurive të formimit 

kulturor  të tjetrit 

iii) Motivim i lartë ose kërkesë e madhe për të kuptuar 

iv) Nivel shumë i lartë i gjuhës së përdorur në komunikim 

v) Ekzistenca e një elementi që është provë e qartë përkundrejt interpretimit 

që do të bëhet. 

 

Vini re shembullin e mëposhtëm të keqkuptimit midis nënës shqiptare dhe fëmijës së saj 3-

vjeçar i cili ka vështirësi komunikimi meqenëse flet në të njëjtën kohë shqipen, gjuhë e nënës 

dhe anglishten, gjuhën e babait. Fëmija tashmë është i ndërgjegjshëm që nëna i flet, dhe ai 

duhet t‟i flasë në gjuhën e saj, si dhe mendohet të bëjë kur komunikon me të atin. Kur nëna i 

kërkon bukën, shqiptimi i ngjashëm me fjalën anglisht „libër‟ e bën fëmijën të vrapojë për t‟i 

dhënë librin. Shembulli tregon një kombinim të disa nga faktorëve të përmendur më lart. 

Fëmija nuk e zotëron mirë gjuhën. Ky faktor, kombinuar me dëshirën për të kuptuar dhe 

treguar aftësinë për të folur shqip, bëjnë që ajo të bëjë një interpretim të pasaktë 

(keqinterpretimi), në vend që të mendojë se nuk e ka kuptuar (pamundësia për të kuptuar). Ky 

shembull është tipik për rastet kur mund të ndodhin keqkuptimet.  Keqkuptimet janë thuajse 

përherë produkt i kombinimit të disa ose të gjithë faktorëve të përmendur më sipër. 

  

2.1.4.3 Reagimet emocionale dhe veprimet 

 

Faktorë të ndryshëm që kanë të bëjnë me emocionet dhe qëndrimet harmonizohen sëbashku 

me procesin e të kuptuarit. Këto faktorë janë të pranishëm në rastet e pamundësisë për të 

kuptuar si dhe në rastet e keqinterpretimit. Pamundësia për të kuptuar që mund të përjetohet 

si një përvojë që të sfidon dhe të nxit drejt të kuptuarit nga të dyja palët, ka të ngjarë që  nëse 

çon në keqkuptime ato janë në përgjithësi por edhe në veçanti të lidhura me reagimet 

emocionale negative.  



                                                                                      

60 

 

 

Meqë reagimet emocionale janë të lidhura me dëshirën dhe rregullat në sjellje, pasoja mund 

të jetë verbale, por edhe veprimet që behen ndërtohen mbi bazën e keqkuptimeve dhe 

reagimeve negative të shpeshta.  

 

Pasojat e mëtejshme të këtyre veprimeve varen nga madhësia e keqkuptimit, nga nevoja për 

të komunikuar nga të dyja palët, afërsia e tyre dhe nese kanë përplasje interesash. Nëse 

keqkuptimi është i madh, nevoja për të komunikuar është e vogël, përplasja e interesave është 

e madhe dhe lidhja midis tyre është e vogël  atëherë ka shumë të ngjarë që keqkuptimi do t‟i 

çojë drejt një lloj konflikti. Një konflikt i tillë mund të ketë pasoja të ndryshme, nga njëra anë 

në nivel individual për ata që marrin pjesë në komunikim dhe nga ana tjetër në nivel grupi i 

cili ndodh shpeshherë; një lloj reagimi individual mund të përgjithësohet për një grup të madh 

njerëzish.  

 

2.1.4.4 Niveli individual 

 

a. Ndërprerja dhe dështimi 

 

Një lloj reagimi ndaj pamundësisë për të kuptuar dhe keqkuptimit është edhe ndërprerja ose 

dështimi i komunikimit dhe pas kësaj njëri ose të dyja palët refuzojnë të komunikojnë më 

gjatë. Një tjetër pasojë e dështimit të komunikimit,  megjithëse më pak e zakonshme ndodh 

kur individët stimulohen për të përmirësuar aftësitë e tyre komunikuese. Një prej faktorëve që 

përcakton nëse reagimi kthehet në refuzim apo motivim për përpjekje të reja është edhe p.sh 

ndikimi mdis palëve. Nëse A ka më shumë ndikim tek B-ja atëherë A-ja e ka më të lehtë të 

refuzojë komunikimin me B-në sesa në rastin kur A-ja varet nga B-ja. Në të njëjtën mënyrë 

nëse nevoja e A-së për të komunikuar me B-në nuk është shumë e madhe, A-ja e ka më të 

lehtë të refuzojë komunikimin sesa në rastin kur A-ja do të dëshironte me të vërtetë të 

komunikonte më B-në. Për më tepër, aftësia e A-së dhe e B-së për të komunikuar në gjuhën 

që kanë zgjedhur varet nga personi. Nëse aftësia e A-se për të komunikuar është shumë larg 

asaj që i kërkohet nga komunikimi me B-në, mundësia që ka A-ja, për të mos bërë hapa të 

mëtejshëm drejt komunikimit, rritet.  

 

b. Komunikimi në varësi të kushteve të njërës palë 

 

Një tjetër rrethanë që shpesh lidhet me afërsinë midis palëve ka të bëjë me faktin se shpesh 

njëri nga palët heq dorë ose fillon të komunikojë i varur plotësisht nga kushtet në të cilat 

ndodhet njëra prej palëve. Ky rast është tipik për grupet etnike të cilat jetojnë në vende ku 

nuk përbëjnë shumicën dhe as dominojnë.  

 

c. Komunikimi përmes një të treti 

 

Nëse nevoja për të komunikuar midis palëve është e madhe dhe ata nuk janë në gjendje të 

komunikojnë gjuhën e njëri tjetrit ose nuk duan që të ndjehen inferiorë kundrejt palës tjetër 

ata mund të zgjedhin të komunikojnë përmes një pale të tretë. Një nga mundësitë është 
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interpreti. Nëse palët janë mosbesues kundrejt njëri tjetrit, si në rastet e negociatave politike 

ndërkombëtare, atëherë mund të përdoren dy interpretë, njëri për secilën palë.  

 

Puna e interpretit është përgjithësisht e vështirë pasi ai ose ajo duhet t‟i qëndrojë besnik asaj 

që thuhet dhe duhet të përkthejë në varësi të njohurive që ka për procesin parakuptimor të 

marrësit. Pozita e tij apo e saj sociale mund të jetë e pasigurtë, pasi të dyja palët mund të 

dyshojnë se ai ose ajo ka shfrytëzuar aftësitë në rolin si ndërmjetës.  

 

Nëse komunikimi realizohet me shkrim, si palë e tretë mund të jetë përkthyesi. Problemi i 

përkthyesit ndryshon nga ai i interpretit pasi ai ose ajo nuk ndodhen  pranë dërguesit por as 

pranë marrësit. Ai duhet t‟i besojë kompetencës së tij kulturore dhe gjuhësore si dhe audienca 

e tij/saj është më pak e përcaktuar sesa ajo në rastin e interpretit. Sikurse e vë në dukje edhe 

Schenck (1985), “roli i përkthyesit si përçues kulture ndodh rrallë që të mbivlerësohet. Një 

rast tjetër ndodh kur palët e përfshira në komunikim kanë njohuri të gjuhës e cila nuk është 

gjuha mëmë për asnjërin nga ata. Nëse nevoja për të komunikuar është shumë e madhe dhe 

ndikimi që ata kanë ndërmjet tyre nuk është shumë i madh, ata mund ta përdorin këtë 

gjuhë.”
68

  

 

d. Komunikimi në varësi të kushtëve të të dyja palëve 

 

Një lloj i katërt situate të konceptueshme komunikimi ndërmjet palëve me gjuhë dhe formim 

të ndryshëm kulturor është ajo që quhet komunikimi në varësi të kushteve të të dyja palëve. 

Kjo situatë mund të ndahet në dy drejtime. E para ka të bëjë me shkëmbimin gjuhësor që 

ndodh me të dyja palët. A-ja flet në gjuhën e tij për një farë kohe më pas flet B-ja në të tijën. 

Ky lloj komunikimi zakonisht ndodh ndërmjet personave që kanë ndikim  dhe njohuri  

gjuhësore relativisht të njejta me  njëri tjetrin. Ky është një rast i veçantë të cilin linguistët e 

quajnë “ndryshim kodesh”
69

 që do të thotë se ndodh kalimi nga një gjuhë në tjetrën në të 

njejtën bisedë.  

 

Termi “ndryshim” mund të përdorej për llojin e komunikimit të përmendur më sipër që ndodh 

p.sh në negociatat diplomatike ndërmjet palëve me ndikim të njetë tek njëri tjetri. Secila palë 

flet gjuhën e saj e cila përkthehet nga një interpret në gjuhën tjetër. Një  tjetër lloj 

komunikimi në varësi të kushteve të të dyja palëvë është ai që quhet “përzierje”. Në këtë rast, 

kufinjtë gjuhësor ndërmjet dy gjuhëve nuk zgjasin; Palët fillojnë të përdorin forma gjuhësore 

të njëri tjetrit dhe kështu që krijohet një gjuhë e përzier. Mundësitë për ngritjen e këtij lloj 

komunikimi rriten kur palët kanë të njejtën pozitë, nuk kanë njohuri të mira të gjuhës së tjetrit 

(kapin çfarë të mundin) dhe kanë shumë nevojë për të komunikuar.  
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2.1.4.5 Niveli i përbashkët 

 

Efektet e diskutuara më lart të nivelit individual “mund të ndodhin në një masë më të madhe 

në nivel të përbashket.”
70

  

 

a. Përjashtimi dhe veçimi 

 

Në një nivel të përbashkët, përjashtimi dhe veçimi i korespondojnë fenomeneve në nivel 

individual si ndërprerja dhe refuzimi për të komunikuar. Përjashtimi, i cili në formën e tij më 

ekstreme kthehet në asgjësim është procesi gjatë të cilit një grup me ndikim zgjedh, zakonisht 

me dhunë, të largojë nga territori i tij një grup me më pak ndikim. Përjashtimi është shoqëruar 

shpesh me manifestime ekstreme të identitetit kombëtar dhe etnik brenda grupit që ka më 

shumë ndikim, por edhe me ndërprerje të komunikimit ndërmjet grupeve.  

 

Ndërprerjet gjatë komunikimit janë quajtur shpesh edhe veçim ose izolim që do të thotë se 

një grup njerëzish në vend largohet, izolohet dhe kufizohet në ekstrem nga kontaktet dhe 

komunikimi me grupet e njerëzve përreth. Grupet e veçuar më shpesh kanë më pak ndikim se 

ato që bëjnë veçimin.  

 

Megjithatë, ka raste kur grupi i veçuar të ketë më shumë ndikim se tjetri.  Për elitat e 

fuqishme të shumë vendeve ka qenë e zakonshme të jetuarit e izoluar nga njerëzit të cilët ato 

mundoheshin t‟i kontrollonin. Në rastet kur grupi i veçuar ka më pak ndikim, motive i këtij 

veçimi shpesh, por jo gjithmonë ndodh për arsye të identitetit etnik dhe kombëtar. Veçimi 

shoqëror, në një farë mënyre nuk ndodh shumë shpesh,por është relativisht i zakonshëm 

(shtresat e ulta në Indi, popullësia rome). Edhe nëse grupi i veçuar ka më pak ndikim, arsyeja 

e veçimit drejt asaj gjendje nuk vjen vetëm nga grupi me ndikim më të madh. Veçimi shpesh 

duket si një mekanizëm mbrojtjeje socio-politik për t‟iu shmangur dominimit nga një grup 

më i fuqishëm. Kjo ndodh veçanërisht në rastet kur veçimi lidhet me identitetin etnik. 

 

b. Asimilimi 

 

Në nivel grupi, asimilimi ka të bëjë me një individ që dorëzohet dhe komunikon sipas 

kushteve të palës tjetër. Presioni dominues i një grupi tek një tjetër që ka më pak ndikim nuk 

ka përse të shprehet me dëbim dhe/apo veçim. Mund të shprehet gjithashtu me anë të 

asimilimit, p.sh në përpjekje për ta zhdukur grupin duke e shpërndarë atë derisa ai të 

bashkohet me grupin dominues.  

 

Një nga hapat më të rëndësishëm në politikën asimiluese lidhet drejtpërsëdrejti me 

komunikimin gjuhësor. Grupi që do të asimilohet e ka të ndaluar të përdorë gjuhën e tij ose 

bëhen përpjekje me mënyra të tjera për tu siguruar se grupi nuk do ta bëjë këtë gjë.  
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c. Dominimi nga një palë e tretë 

 

Ne pamë që në nivel  individual një zgjidhje për problemin e të kuptuarit në komunikimin 

ndërkulturor është përdorimi i një pale të tretë, edhe në rastet kur palët nuk flasin gjuhën e 

njëri tjetrit – kontaktin e siguron interpreti ose përkthyesi.  

 

Të gjitha këto mënyra të zgjidhjes së problemeve kuptimore hasen në nivel të përbashkët. Në 

fakt, mënyra e parë përfaqëson llojin më të përdorshëm të komunikimit ndërkulturor nëpër 

botë sot. Palët që marin pjesë në komunikim duhet të përdorin një gjuhë të cilën asnjëri prej 

tyre nuk e zotëron mjaftueshëm, si për shembull gjuhën angleze. Përmes vështirësisë në 

përpjekje për të zotëruar një formë tjetër kulturore të të menduarit dhe folurit, atyre u shtohen 

vështirësitë kuptimore që mund të ekzistojnë tashmë për shkak të ndryshimeve në  formimin  

e  tyre kulturor.  

 

Kjo që u tha nuk duhet të interpretohet vetëm në lidhje me formimin e folësit, por edhe të 

vlerave dhe normave të kulturës së tretë  së importuar.  

 

Përveç pasojave relativisht të dukshme e negative të përdorimit të një gjuhe të tretë, që ka të 

bëjë me rrezikun e keqkuptimit, ka ndoshta edhe efekte positive si barazimi i ndikimit të 

palëve. Të dyja palët kanë vështirësi dhe  mund të ndërmarin një pozitë më fleksibël ku 

gabimet kundërvënëse të  secilës nuk vihen re dhe ku rreziku i keqkuptimeve njihet mirë dhe 

për këtë arsye tregohet më shumë kujdes në reagimin dhe veprimin mbi bazën e të kuptuarit.  

Këto efekte mund të eleminohen nëse përfaqësuesit e kulturë së gjuhës së përdorur diskutojnë 

në nivele të njëjta dhe mund të zëvendësohen nga rreziqet në rritje të keqkuptimeve të 

shpjeguara më parë. Arsyeja për këtë është se efektet që barazojnë pozitat, si p.sh justifikimi 

në disa raste, të qenit fleksibël ka gjasa që më pas të zëvëndësohen nga norma më të mëdha 

kulturore të gjuhës së përdorur, të cilat bëjnë që të kemi frikë për ato që themi (prestigji dhe 

humbja e ndikimit) dhe të tensionohemi duke marrë parasysh një numër të madh faktorësh.  

Nëse kjo analizë është e saktë, duhet të jetë më e thjeshtë për japonezët dhe suedezët që të 

hyjnë në negociata dypalëshe në anglisht dhe më pas të kalojnë në tripalëshe me pjesmarrës 

persona që anglishtet e kanë gjuhën mëmë.  Kjo pasojë ka shumë të ngjarë të ndodh kur ka 

përplasje interesash ndërmjet tri palëve dhe një pasojë e tillë mund të eleminohet nëse pala 

anglisht folëse, i vë me altruizëm aftësitë e saj folëse në funksion të të tjerëve. Gjuha e 

përdorur si e tretë në komunikimin ndërkulturor varet së tepërmi nga dominimi i lidhjeve 

politike dhe ekonomike.  

 

Grupet që kanë më shumë para dhe armë arrijnë t‟i detyrojnë të tjerët të përdorin gjuhën e 

tyre.  Gjuhët e rëndësishme të botës – latinishtja, frëngjishtja, rusishtja dhe anglishtja- 

fillimisht janë bazuar të gjitha në fushat politike dhe ekonomike.  

 

Megjithë dobësimin e bazave ekonomike dhe politike të romakëve dhe francezëve, latinishtja 

dhe frëngjishtja kanë zgjatur më gjatë sundimin e tyre duke u përdorur në organizatat 
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ndërkombëtare si përshembull në kishën Katolike (latinishtja), shërbimet postare dhe 

korpuset diplomatike (frëngjishtja). 

 

Por një problem tjetër qëndron në faktin se asnjë nga gjuhët natyrore artificial nuk është më e 

përshtatshmja  si gjuhë ndihmëse në të gjithë botën. Për t‟i shërbyer këtij qëllimi, gjuha, që të 

jetë e përdorshme duhet të jetë asnjanjëse në marrëdhënie me grupet gjuhësore në botë. Kjo 

kërkesë nuk vlente për Esperanton, e cila bazohej krejtësisht në gjuhët indoevropiane. Në të 

njejtën mënyrë, gjuha duhet të jetë asnjanjëse edhe kur bëhet fjalë për kërkesat që nevojiten 

në procesin parakuptimor kulturor në mënyrë që të përdorim gjuhën. Asnjë nga gjuhët 

ekzistuese nuk i përmbush këto kërkesa.  

 

Ideja e përdorimit të një pale të tretë përmes interpretëve mund të gjendet edhe në nivel grupi. 

Disa grupe njerëzish gjatë rrjedhës së historisë shpesh kanë krijuar në avantazhin e tyre, një 

rol për veten si negociues të kontakteve midis grupeve të tjera të njerëzve, si p.sh Fenikasit, 

Hebrenjtë, ose Venedikasit. Këto grupe, ashtu si disa interpretë, shpeshherë kanë qenë në 

gjendje të përdorin ndikimin e tyre me anë të roli qëndror që kanë patur në kontakt dhe 

komunikim.  

 

d. Shumica dhe integrimi 

 

Shumica dhe integrimi, lidhen nga një nivel grupi në një individual me fenomenet e ndërrimit 

dhe miksimit të kodeve. “Shumica” na sjell në mendje një model gjatë cilit grupeve të 

ndryshme u jepet mundësia, ndoshta edhe një mbështetje për të mbajtur karakteret e tyre të 

veçanta pa mekanizmat detyrues dhe mbrojtës që shoqërohen zakonisht me veçimin. Në nivel 

grupi, shumica mund të jetë e shumanshme që do të thotë se mund të këtë nevojë për njërin 

grup po aq sa edhe për tjetrin. Megjithatë, në shumë vende, kjo gjë quhet “qendërsynues 

dypalësh” (forca centripetale = forca që ushtron presion nga periferitë për në qendër). Kjo 

ndodh kur ka një shumicë në një vend dhe një numër grupesh pakice, anëtarët e të cilëve 

marrin një mbështetje të caktuar meqë bëjnë një zgjedhje dypalëshe të lirë ndërmjet grupit të 

tyre dhe atij të shumicës. Megjithatë ata nuk marrin mbështetje për zgjedhje brenda tyre apo 

me grupet e tjera të pakicës dhe anëtarët e grupit së shumicës nuk marrin mbështetje për 

zgjedhje të lira ndërmjet kulturës sunduese dhe atyre që përbejnë pakicën. .  

 

Në ditët e sotme organizimi ndërkombëtar ecën sipas shumicës së shumanshme të paktën në 

rastin e pesë deri në dhjetë shteteve të fuqishme. Kjo do të thotë se, përfaqësuesit e këtyre 

shteteve flasin gjuhën e tyre dhe kanë interpretë që përkthejnë në gjuhën e tyre.  

 

Në rast se një gjuhë natyrore artificiale pranohet si gjuhë e këtyre organizimeve, ndoshta do 

të duhej që ta plotësonim sistemin e shumicës së shumanshme me një sistem qendërsynues të 

shumicës së dyanshme të bazuar në këtë gjuhë. Nëse do të ishte kështu, atëherë do të 

përfitonim nga avantazhet që na jep komunikimi i drejpërdrejt me barazimin e ndikimit të 

palëve.  
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Termi “integrim” këtu përdoret në rastin kur karakteret dallues të grupeve të ndryshme 

humbasin dhe nga kjo përfiton një grup i ri i cili e zhvillon në kulturën e tij sëbashku me 

tipare të reja duke i bashkangjitur tipare të grupeve të vjetra. Procese bashkimi të këtij lloji 

janë të pazakontë në të gjithë botën pasi ato kërkojnë barazi ndërmjet palëve pjesmarrëse. 

Bashkimi do të anojë gjithmonë e më tepër nga asimilimi në varësi të  pabarazisë së palëve  

midis tyre në një situatë. Mund të imagjinojmë një shkallë të tillë ekstremiteti në të cilën njëri 

nga grupet e humbet krejtësisht kulturën e tij – asimilim total- dhe krijohet një grup i ri më 

një kulturë tjetër që përfshin element të të dyja kulturave të mëparshme – bashkimi. 

 

2.1.5 A mund të shmanget ndonjëri nga problemet e komunikimit ndërkulturor? 

 

Për të zbuluar nëse mund të shmanget ndonjëri prej problemeve në komunikimin 

ndërkulturor, duhet ta nisim nga vetë  situata e komunikimit dhe të analizojmë përse dalin 

keqkuptimet dhe konfliktet. Nëse e bëjmë një gjë të tillë, atëherë do të mendojmë se na duhet 

të vendosim disa masa parandaluese që lidhen me një sërë faktorësh të cilët sipas anlizës së 

mësipërme qëndrojnë pas problemeve që mund të dalin. Meqë për shumicën e këtyre 

veprimeve duhet të kemi njohuri, ato do të jenë objektivi ynë për t‟u  informuar lidhur më 

komunikimin ndërkulturor. Disa nga këto objektiva do të diskutohen më poshtë.  

 

2.1.5.1 Informimi i hollësishëm lidhur me ndryshimet e modeleve kulturore dhe të 

komunikimit 

 

Meqë vështirësia kryesore në komunikimin ndërkulturor ka të bëjë me ndryshimet që 

ekszistojnë midis formimit kulturor të dërguesit dhe marrësit dhe mënyrës së komunikimit, 

veprimi i parë për të reduktuar rrezikun e keqkuptimit do të ishte informimi i hollësishëm për 

sa i përket dallimeve dhe ngjashmërive që ekzistojnë. Megjithëse dallimet midis modeleve 

kulturore dhe të komunikimit janë thelbësore, ngjashmëritë nuk duhet të lihen mënjanë për 

shak se ato informojnë lidhur me gjendjen e përgjithshme njerëzore e cila mund të përdoret 

pët të zgjidhur disa nga vështirësitë në komunikimin ndërkulturor. 

 

2.1.5.2 Qëndrime fleksibël kundrejt ndryshimeve në modelet kulturore dhe të 

komunikimit 

 

Meqë emocioni dhe vullneti lidhen ngushtë me procesin kuptimor, ato duhet të përfshihen 

brenda njohurive për komunikimin ndërkulturor. Nëse njëra palë nuk ka vullnet dhe dëshirë 

për t‟u përshtatur me palën tjetër, informacioni i hollësishëm në lidhje me ndryshimet 

kulturore nuk do ta ndihmojë atë të kuptojë palën që ka përballë.  

 

Kjo gjë kërkon eksperiencë e cila më pas bën që mos na pëlqejnë modele të tjera kulturore 

dhe vështirësitë që hasim gjatë përpjekjeve të kulturave të tjera për t‟iu afruar tonës. Kjo gjë 

ndodh me anë të arsimimit, prandaj dhe studimet duhet të përfshijnë metoda që janë në 

gjendje të nxisin emocionin, dëshirën dhe veprimin. Njëra nga këto metoda është edhe loja në 

role, e cila do të ishte shumë e vlefshme për të mësuar komunikimin ndërkulturor. Një tjetër 

mënyre edukimi që rrit mospëlqimin dhe procesin kuptimor është marrja e njohurive lidhur 
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me bashkëjetesën në kampet ndërkombëtare të fëmijëve dhe të punës.  Një tjetër lloj 

eksperience e cila përqëndrohet në këtë drejtim është ajo e programeve ndërkombëtare për 

shkëmbimin e studentëve p.sh AFS, Rotary, Lions, ERASMUS, SOCRATES, People to 

People and Nord Plus.  

 

Një tipar  i aftësisë për t‟iu përshtatur modeleve kulturore të njerëzv të tjerë është aftësia për 

të krijuar një identitet shoqëror të përbashkët me personin me të cilin po flasim. Fakti që ka 

shumë vatra të identitetit në krahasim me atë kombëtar dhe etnik  ka shumë gjasa që ta 

lehtësoj përshtatjen e përbashkët dhe procesin kuptimor. Kjo gjë nuk ndodh nëse 

përqëndrohemi tek dalllimet ekzistuese që cilat mund të shfaqen kur vihet theksi tek identiteti 

kombëtar ose etnik.  

 

2.1.5.3 Mundësia dhe aftësia 

 

Qëllimi më largpamës i formimit ndërkulturor është që ti japë njerëzve mundësinë dhe 

aftësinë për të jetuar në kultura të tjera dhe për të ushtruar lloje të tjera komunikimi. Për këtë 

lloj formimi, ka shumë rëndësi trajnimi në gjuhën e kulturës tjetër. Të kesh njohuri të një 

gjuhe të huaj do të thotë të kesh njohuri në komunikimin ndërkulturor. Në fund të fundit, do 

jemi duke folur gjuhën që e kemi mësuar dhe e përdorim me njerëzit e një kulture tjetër. 

Udhëzimet gjuhësore duhet t‟i japin një vend të veçantë mënyrës sipas së ciles një gjuhë 

lidhet me modelin e saj kulturor, për të shërbyer kështu si një instrument i efekshëm për 

qëllimin e komunikimit ndërkulturor.  

 

Përtej udhëzimeve gjuhësore tradicionale me shkrim, rëndësi të veçantë duhet t‟i jepet 

kushteve për të arritur tek kuptimi, p.sh çfarë lloj procesi parakuptimor kërkohet normalisht 

ndërmjet grupeve të mëdha të njerëzve në një kulturë. 

 

Një rëndësi të veçantë duhet t‟u jepet edhe faktorëve që luajnë një rol vendimtar në gjuhën e 

folur, si p.sh gjuha e trupit, intonacioni, reagimi, dhënia dhe marrja. Udhëzimet e një gjuhe që 

përmbajnë shumicën e këtyre përbërëse do të kishin më shumë mundësi sot, për të mbështetur 

individin i cili gradualisht me ndihmën e gjuhës që ka mësuar do të nisë një model të 

komunikimit ndërkulturor. 

 

Rast Studimor:  

 

Kur përkthejmë, ne në fakt komunikojmë. Ajo që në komunikojmë nuk mund të kufizohet me 

fjalët dhe mendimet. Si përkthyesë, ne duhet të mendojmë duke u përqëndruar tek gjuha, tek 

kultura të cilës i përket dhe imazhet e të cilës pasqyron. Teoritë e ndryshme mbi përkthimin 

kanë arritur në përfundimin se strukturat kulturore janë më problematike se ato gjuhësore, 

veçnaërisht po të mendohet se përkthimi është mjeti i duhur për të mbyllur boshllëqet mes dy 

gjuhëve të largëta në origjinë por jo në bashkëekzistencë siç janë gjuha angleze dhe shqipja.  

 

Kështu pyetja që shtrohet para nesh është ajo e rolit që duhet të luajë përkthimi. A duhet ai t‟i 

orientojë lexuesit drejt një epoke apo mjedisi apo duhet të sjellë atë epokë apo mjedis tek ata?  
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Përkthimi i filmave është një çështje e koklavitur kur flitet për kontekstin shqiptar që në fakt 

kërkon shtjellim ndoshta në një artikull më vete. Si pasojë e fazës së tranzicionit të ligjit të të 

drejtës së autorit, filmat e huaj, që hyjnë në Shqipëri me të drejta të plota transmetimi, njohin 

versione të ndryshme po të kemi parasysh ekranin e vogël dhe videotekat veç ekranit të 

madh. Situata e filmave të përkthyer është mjaft kaotike, ku media të ndryshme paraqesin 

versione
71

 të ndryshëm të të njëjtit film ku dhe përkthyesit presin dhe ngjisin sikur të ishin 

zotër të përkthimit.  

 

Filmin “Aromë Gruaje” e ka transmetuar për herë të parë, përkthyer nga version italian, 

Televizioni Publik Shqiptar aty nga fillimi i viteve ‟90. Versioni që na vinte nga përtej detit 

ishte i dubluar ku kuptimi për rrjedhojë vinte herë i ndryshuar e herë i ruajtur.  E njëjta gjë u 

pasqyrua edhe në versionin e përkthyer në shqip i cili në rastin tonë për tekst origjinal kishte 

gjuhën italiane.  

 

Versioni tjetër që do të analizojmë është ai i transmetuar dhe përkthyer nga një platformë 

dixhitale shqiptare. Në këtë rast përkthimi është bërë nga gjuha angleze që është dhe gjuha 

origjinale e filmit.   

 

Meqenëse kufinjtë e një rasti studimor të janë mjaft të brishtë, edhe pse i tërë filmi paraqet 

interes për t‟u parë nën këndvështrimin temës tonë, skena që kemi analizaur është ajo ku dy 

personazhet kryesorë Charles Simms (studenti) dhe Frank Slate (koloneli) takohen për herë të 

parë në mënyrën më të sikletshme për njërin prej tyre e cila do të ndikojë në komunikimin 

mes tyre.  

 

Meqenëse është i verbër (për arsye që do të zbulohen më vonë gjatë filmit), Koloneli po 

kërkon një person që t‟i bëjë shoqëri gjatë fundjavës, ndërsa Charles – i cili mund të 

frekuentojë shkollën me emër vetëm në sajë të bursës që merr – po kërkon punë në mënyrë që 

të ketë mundësi të shkojë pranë familjes që jeton në Oregon, gjatë Krishtindjeve. Takimi i 

personazheve tanë në fakt është një intevistë pune për Simms, ku Z.Slade nuk harron të 

tregojë anën e tij të vrazhdë dhe agresive.  

 

Tiparet stilistikore dhe gjuhësore 

 

Tiparet gjuhësore dhe stilistikore luajnë një rol të rëndësishëm në analizën e përkthimit. 

Gjuha e përdorur në dialog mes Charles-it dhe Frank-ut tregon në mënyrë të qartë hezitimin 

dhe hutimin e studentit si dhe superioritetin e kolonelit. Frank pothuajse gjatë gjithë kohës 

përdor formën urdhërore: Get in here. Don‟t call me … Come closer… Get outta here… Go 

on…),
72

 ndërsa Charlie përdor kohën e tashme të dëftores pothuajse gjatë tërë takimit (I‟m 

sorry… My stepfather and my mum run a convenience store… I attend Baird
73

). Sintaksa e 

fjalive të Z. Slade është më e çrregullt se e Sims-it. Ndonjëherë koloneli e heq kryefjalën si 
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 versione përkthimi (shën. i autorit) 
72

Hyr brenda! Mos më thirr…! Afrohu! Dil jashtë! Ec! (përkthim i autorit) 
73

 Më falni … Njerku dhe nëna kanë një dyqan  … Unë frekuentoj shkollën Baird (përkthim i autorit) 



                                                                                      

68 

 

(Can‟t believe they are my blood… Attend Baird… Threw me in G-2
74

) një rast i parregullt 

për strukturën standarde të gjuhës angleze ku kryefjala është domosdoshmëri. Nga ana tjetër, 

Charlie përdor struktura të rregullta me kryefjalë + folje + kundrinë: “I attend Baird”; “I 

won a Young American Merit Scholarship”; “I want a job”
75

. 

 

Për më tepër, Koloneli përdor shumë amerikanizma dhe struktura të gjuhës bisedore (“We‟ve 

gotta moron here”; “You patronizing me, pee-wee?” “Whadda you want here?”) edhe lojra 

fjalësh (G-2? Intelligence, of which you have none”; Charlie: “My stepfather and mum run a 

convenience store. Frank: “Oh, how convenient?” ), apo shprehje metaforike dhe idiomatike 

(“you got me all misty-eyed”
76

; apo “appleseeds”- term tipik amerikan kur i referohen 

fshatarëve). Ajo që e bën ligjëratën urdhërore të kolonelit edhe më bindëse është zhargoni 

ushtarak, fushë të cilës i përket plotësisht.   

 

Të gjitha këto dallime rezultojnë në qëllime të ndryshme komunikative për dy 

bashkëbiseduesit. Koloneli nuk ka nevojë të lërë një përshtypje të mirë dhe duket sikur i 

pëlqen ndjenja e poshtërimit që ai e ndjen në belbëzimin dhe hutimin tek fjalët e studentit.  

 

Pengesat kulturore në në rastin e elementëve kulturorë 

 

Respektimi i tërë karakteristikave të sipërpërmendura është vetëm gjysma e sfidës me të cilën 

duhet të përballet përktyesi. Detyra e tij bëhet akoma më e vështirë me “ngatërresat” 

kulturore.   

 

Aspekti i parë, që u përmend edhe më lart, është ai i përdorimit të amerikanizmave. Shqiptimi 

i fjalëve nga koloneli Slade e bën edhe më të qartë tonin mëse bisedor të bisedës, siç është 

rasti me format që dëgjojmë “gonna” dhe „wanna”, format përcjellore “shootin” dhe “doin”. 

Megjithëse është pothuajse e pamundur të japësh këto veçanti të anglishtes amerikane në 

shqip, është një fakt që nuk mund të mohohet që këto forma janë elementë mjaft të 

rëndësishëm në GjO ku ato përcaktojnë kulturën të cilës i përket ligjëruesi. Në të dy 

versionet, këto elementë nuk arrijë të dalin në gjuhën shqipe. Këto forma të gjuhës jo-

standarde nuk jaën ruajtur dhe nuk është ofruar asnjë zgjidhje e mundshme.  

 

SL Frank: Get in here  TL-1 Eja brenda,  TL-2 Hyr brenda, 

 ya idiot. Come a little closer.  idiot! Afrohu. Dua   idiot! Afrohu, dua të  

 I wanna get a better look  të të shoh më mirë. të shoh më mirë. 

 at ya. 

  

Versionet i kemi shenjuar me lloje të ndryshme shkrimi edhe pse në këtë rast nuk ishte e 

nevojshme. pasi përveç ndonjë ndryshimi në shenjat e pikësimit, ato janë dy kopje identike të 

njëra-tjetrës. Ky është një fakt i çuditshëm po të mendosh që i pari është përkthyer nga 
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 S‟mund ta besoj që janë gjaku im … Frekuenton Baird … Më flakën ne G-2 (përkthim i autorit) 
75

 “Unë frekuentoj Baird”; “Unë kam fituar Bursën për studentët më premtues” “Mua më duhet kjo punë” 

(përkthim i autorit) 
76

 “… ç‟m‟i mbushe sytë me lot?!” (përkthim i autorit) 
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anglishtja e i dyti nga italishtja. Një zgjidhje për të reflektuar tonin e duhur të bisedës do të 

ishte përdorimi i një varianti jo-standard të gjuhës shqipe. Kjo strategji nuk është e 

rekimandueshme për çdo rast pasi në këtë mënyrë Z. Slade do të përtypte një gjuhë e cila nuk 

do t‟i shkonte aspak kontekstit nga vjen, që për më tepër është mjaft i rëndësishëm për vetë 

historinë në film.   

 

Pika e dytë e cila ia vlen të diskutohet është problemi për të përkthyer fjalën “sir” (zotëri) aq 

shumë e lidhur me qëndrimin dhe sjelljen sociale. Në anglisht format “sir” dhe “mister” kanë 

një dallim të qartë mes tyre për sa i përket përdorimit. Në gjuhën shqipe, gjegjësi që na del i 

“sir” varet në rangun prej eprori të cilit po i drejtohemi. Në skenën në fjalë, ka një mungesë 

totale të anës kuptimore për sa kohë të dyja format janë përkthyer në të njëjtën mënyrë.  

 

Teksti origjinal Versioni I (nga anglishtja) Versioni II (nga italishtja) 

Charlie: Sir ? Zotëri?  Zotëri! 

Frank: Don't call me sir ! Mos më thuaj zotëri!  Mos më thërrit zotëri! 

Charlie:I-I'm sorry. I mean 

mister, sir. 

Më falni. Desha të them zoti, 

zotëri. 

Më falni, por e thashë për 

respekt, zotëri. 

Frank: Uh-oh, we got a 

moron here, is that it ? 

Na paska ardhur një 

hajvan, apo jo? 

Mirë, paskemi rekrutuar 

budallain e fshatit. 

Charlie:No, mister – Uh, that 

is – Uh, Lieutenant. Yes, sir, 

Lieu-- Lieutenant Colonel. 

Jo, 

zotëri…Jeni…Toger…Po 

zotëri, toge… Nënkolonel 

Unë zotëri…Toger.   

Frank: Lieutenant Colonel. 

26 years on the line, nobody 

ever busted me four grades 

before. 

Nënkolonel. 26 vjet në 

ushtri, s‟m‟i ka hequr njëri 

katër grada më parë. 

Nënkolonel, 26 vjet 

shërbimi, askush s‟ka 

guxuar të më heqë 4 

grada 

  

Siç dhe shihet nga shembujt e mësipërm, versioni nga gjuha italiane është më i saktë për sa i 

përket kapërcimit të pengesës kulturore dhe që ata që e njohin këtë gjuhë mund ta shohin që 

përkthyesi është mbështetur plotësisht tek kjo gjuhë për sa kohë dhe ajo paraqet të njëjtën 

vështirësi. Fjala “sir” në anglisht përdoret në shenjë respekti, në ndryshim nga forma “mister” 

e cila në formën e saj më të lartë ndiqet nga mbiemri i personit dhe që e humb disi këtë formë 

nëse përdoret e izoluar.  

 

Kategoritë e tjera që mund të gjenden në tekst janë: 

 

- Elementë historikë (mite, tradita) 

- Elementë socialë:  a. zakone 

b. institucione dhe struktura sociale 

c. mënyra e jetesës 

d. parime që lidhen me besimet dhe moralin 

 

Shembulli i parë lidhet me kategorinë e elementëve historikë:  
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Frank: […] Too much football without a helmet? Ha. Lyndon‟s line on Gerry Ford, deputy 

debreifer, Paris, peacetalks, ‟68, snagged a silver star and a silver bar. Threw me in 

G-2. 

 

Koloneli përmend dy ish presidentë amerikane në këtë pjesë: Lyndon B. Johnson dhe Gerald 

Ford. Amerikanët, të parin prej tyre, e njohin nëpërmjet emrit. Por me publikun shqiptar nuk 

ndodh kështu. Ata, këtë president e njohin si Presidenti Xhonson:  

 

TL-1 Frenk:  Ke luajtur shumë   TL-2Frenk: Ke luajtur futboll pa kaskë? 

futboll pa kaskë? Fronti i     E thoshte Xh.For, ekspert ushtarak,  

Lindonit mbi Gerald Fordin.   Paris, konferenca e paqes ‟68,  

Atashe ushtarak në bisedimet   medalje e trimërisë,  

për paqe në Paris, në 1968-n.   gradim në fushën e betejës,  

U nderova me Yll të Artë dhe   i transferuar në G-2.  

gajtan argjendi. Më futën në G-2. 

 

Të dy versionet kanë gabime fatale nga ana kuptimore. Në versionin e parë të dy presidentët 

amerikane vijnë në formën që vetëm një publik amerikan do t‟i njihte.  

 

Ndërsa në versionin e dytë njëri prej tyre (Lyndon Johnson) zhduket pa asnjë arsye, ndërsa 

tjetri transformohet nga president në njeri të panjohur (nga Gerry Ford në Xh.For). 

 

Një element kulturor i cili lidhet me kategorinë e elementëve socialë është shprehja 

“convenience store”, që e përdor Simms-i për të treguar se me se merren prindërit e tij. 

Kështu ai thotë: 

 

“My stepfather and mum run a convenience store” 

TL-1 Njerku dhe nëna ime   TL-2:Njerku dhe nëna ime  

kanë një dyqan ushqimesh.   kanë një supermarket. 

 

Ky term mund të futet në nënsistemin “b” (mënyra e jetesës) meqenëse lidhet me jetën e 

përditshme të njerëzve, me mënyrën si bëjnë pazar dhe punojnë, dhe madje dhe me orarin e 

hapjes dhe të mbylljes së dyqaneve, pra me mënyrën e jetesës në përgjithësi. Të 

ashtuquajturat „convenience store‟ janë mjaft të përhapur në Amerikë, ku shumica prejt tyre 

janë 24-orëshe. Mund t‟i gjesh pranë pikave të karburantit apo përgatë rrugës, madje dhe 

pranë stacioneve të trenit. Megjithatë përkthyesit shqiptarë kanë zgjedhur termat “dyqan 

ushqimesh” dhe “supermaket”. “Dyqan ushqimesh” është dyqan tipik shqiptar, pothuajse 

në zhdukje për kohët që po jetojmë (meqenëse ka qenë term dhe fenomen i para viteve „90-të) 

ku shitet një gamë e kufizuar artikujsh ushqimorë (kryesisht miell, vaj, sheqer, makarona). 

Kështu dhe konsiderohet démodé për të qenë gjegjës kulturor për konceptin që shenjon 

“convenience store”. Ndërsa “supermarket”, që është dhe barazvlerës për termin 

“supermarket” në anglisht, është totalisht ndryshe nga „convenience store‟, i cili mjaft mirë 

mund të ishtë përkthyer “minimarket”. Kështu është shpërfillur elementi kulturor i tekstit 

origjinal dhe për pasojë është ndryshuar dhe kuptimi i pasazhit. Kur koloneli e pyet Charlie-n 
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se sa me leverdi është një minimarket (leverdi market), ai nuk po luan vetëm me fjalët këtu 

për nga ana gjuhësore, por ai po kërkon të nuhasë se sa të varfër janë prindërit e Charlie-t. 

Dhe në fakt, për mentalitetin shqiptar, të jesh pronar i një dyqani ushqimesh apo supermarketi 

nuk do të thotë aspak mungesë parash, por të kundërtën.    

 

Një problem tjetër ngrihet me përkthimin e “Too much football without a helmet?”. Në 

anglish, kjo pyetje është mjaft e thjeshtë për t‟u kuptuar pasi kokorja është një mjet i 

domosdoshëm për futbollin amerikan. Fjala „futboll‟ në shqip shenjon futbollin evropian që 

edhe pse është ashpërsuar mjaft kohët e fundit, akoma nuk e njeh kokoren, jo më helmetën, si 

pjesë të uniformës.  

 

Nën grupin “c” (mënyra e jetesës) do të shihnim dhe shprehje si“Clinique” dhe “Chestnut 

Hill”, të cilat lidhen ngushtësisht me standardin e lartë të jetesës së elitës amerikane. Kur 

koloneli e pyet “hwë is [his] skin”
77

, i cili ka nevojë “për një shoqërues të paraqitshëm”, 

Charlie-i  i përgjigjet: “Ah, well, I have a few zits, ah, but my roommate, he lent me his 

Clinique because, well he‟s from Chestnut Hill… 

 

TL-1 “Kam pasur disa akne.   TL-2:Kam pasur disa puçrra. 

Por një shoku im i dhomës më   Por një miku im më dha një locion,  

dha një locion pasi është…    sepse është nga një familje e pasur. 

Këto gjër… 

 

Termi “Clinique” (markë e shtrenjtë produktesh kozmetike) është përkthyer me termin më të 

përgjithshëm, atë të “locion”, që përvecse nuk jep markën origjinale, nuk arrin të komunikojë 

idenë që Charlie-t i kanë dhënë një produkt të një cilësie të lartë. “Chestnut Hill” është një 

bllok rezidencial mjaft elitar në Massachusetts (Boston) ku jetojnë njerëz të rangjeve të larta. 

Meqenëse ky është një fakt i panjohur për shumicën e publikut shqiptar, titrat në shqip në 

versionin e parë e kanë hequr fare këtë fakt, ndërsa versioni i dytë thërret në ndihmë gjuhën 

italiane (“Lui é di una famiglia per bene”). 

 

Disa nga dallimet më të thella mes elementëve kulturorë dhe përkthimit të tyre lidhen me 

supozimet për sa i përket roleve sociale dhe perceptimeve sociale që krijojmë për të tjerët.   

Frank: Can‟t believe they are my blood. IQ of sloths and the manners of banshees. He‟s   a 

mechanic, she‟s a homemaker. He knows as much about cars as a beauty queen and she 

bakes cookies that taste like wing-nuts… 

 

Frenk: S‟më besohet që janë gjaku im.  Frenk: Është e pabesueshme! Gjaku im!  

 

Koefiçienti i inteligjencës së          Kanë tru sa një mishkonjë dhe sjellje  

majmunëve të Bengalit, dhe sjellja          prej njeriu të pagdhendur. Ai është   

e orëve të liga. Ai është mekanik,         mekanik, kurse ajo shtëpiake.  

 ajo shtëpiake. Ai merr vesh nga          Ai merr vesh nga makinat aq sa  
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makinat aq sa një mbretëreshë          një femër që bën striptiz.  

bukurie, ndërsa ajo gatuan biskota         Ajo bën biskota që kanë shijen e  

me shije bulonash flutur.          naftalinës. 

 

Këtu Slade përshkruan familjen e tij. Ai përdor shprehjen “beauty queen” (Mis Bukuria) si 

krahasim paradoksal për të nxjerrë burrin e saj si një mekanik të paaftë. Mbretëreshë bukurie 

(përkthim fjalë për fjalë) i termit, është fituese e një konkursi bukurie e cila zgjidhet (të 

paktën si kriter) për bukurinë fizike dhe për talente të ndryshme (si prezantohet në skenë, sa 

arrin t‟i përgjigjet pyetjeve me inteligjencë). Nuk ka arsye pse përkthyesit të mos zgjidhnin ta 

përkthenin “një Mis”, meqenëse kështu njihet dhe në Shqipëri. Pjesa “sa një femër që bën 

striptiz” është përkeqësuese dhe jashtë vendit.  

 

Siç dhe e tregojnë qartë shembujt e mësipërm, prirja për të bërë “të huajën” të duket 

“vendase” e ka errësuar rolin e përkthimit si akt komunikimi mes kutlurave. Termat që 

përkthyesi nuk i kuptoi, u transformuan në diçka tjetër që e la publikun të habitur dhe të 

çuditur për sa kohë që ndryshimet sollën kuptime të reja dhe ndryshe nga ato që kishte synim 

të përcillte origjinali.  

 

Përfundime: Të qenurit kritik në këtë analizë për përkthimin e filmave, është vetëm një pjesë 

mjaft e vogël e një imazhi shumë herë më të madh që na shpaloset para syve. Filmat jane 

forma më e përhapur për argëtimin në ditët e sotme ku njerëzit, edhe pse jo plotësisht të 

ndërgjegjshëm, përfitojnë pjesën më të madhe të elementëve kulturorë. Publiku nuk duhet të 

stërmundohet të deshifrojë kuptimin e titrave në momentin që has një fenomen të panjohur. 

Në kontekstin shqiptar, ne i shohim elementët kulturorë si gjuhën e heshtur të filmave. Ato 

humbasin gjatë përkthimit për sa kohë nuk arrijnë të na komunikohen neve, publikut. Edhe në 

rastet ku flasin, ato nuk komunikojnë mesazhin e duhur. Thellimi në kulturën dhe gjuhën e dy 

vendeve është vetëm gjysma e punës së një përkthyesi. Për sa kohë që kultura pasqyrohet në 

gjuhë, gjuha përdoret në komunikim, dhe komunikimi është elementi i tyre i përbashkët, 

ekzistojnë procedura dhe strategji që mund të vijën në ndihmë kur rrekesh t‟i japësh kuptim 

një elementi kulturor në gjuhën e mbërritjes. Ndërkohë që ne (përkthyesit) notojmë para dhe 

pas, mes tekstit të origjinës dhe atij të përkthyer, publiku ka të drejtën e tij të ekspozohet ndaj 

diversitetit kulturor, që ne kemi për detyrë t‟ia transmetojmë.  

 

Përkthyesit nuk duhet t‟i mjaftojë njohuria që ka mbi një kulturë të caktuar. Për sa kohë që 

kultura pasqyrohet tek gjuha, gjuha përdoret për komunikim, dhe komunikimi është hallka e 

përbashkët për të dyja disiplinat, ekzistojnë një sërë strategjish që mund të jenë të dobishme 

nëse duam t‟i japim një kuptim të çfarëdoshëm materialit në kulturën/gjuhën pritëse. Këto 

strategji bëhen të domosdoshme për t‟u përdorur po të mendojmë se shkrimtarët mund të 

zgjedhin të hedhin nuanca kulturore mbi një tekst qëllimisht. Dhe ndërsa ne (përkthyesit) 

notojmë para dhe pas mes tekstit të origjinës dhe atij të përkthyer,  lexuesit për të cilët 

përkthejmë kanë të drejtën e tyre të kenë në duar ose para syve tërë diversitetin kulturor që 

përkthimi (si proces) e ka për detyrë t‟ua përcjellë. 
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2.2 Aspekte të rëndësishëm të komunikimit ndërkulturor 

 

2.2.1 Identiteti kulturor në komunikimin ndërkulturor 

 

Stuart Hall, në punimin e tij është i mendimit që loja e identitetit praktikohet kudo në shoqëri, 

dhe kjo është arsyeja që në kuadrin e komunikimit ndërkulturor i duhet dhënë një vend i 

veçantë identitetit kulturor
78

. Në lidhje me këtë paraqet interes puna e Arjun Appadurai.  Ai 

është i mendimit se duke u bërë pjesë e globales jemi bërë pjesë e disa mjediseve që na 

mbështjellin në kushte më të mëdha dhe domethënëse sesa komunitetetet kombëtare.  

 

Appandurai përmend “mjediset” e mëposhtme: 1) etno-mjediset që janë për integritetin; 2) 

media-mjediset që dominohen nga mas media; 3) tekno-mjediset që kanë të bëjnë me 

zhvillimet teknologjike globale; 4) financa-mjediset që sjellin në vëmendje ciklin autonom të 

financave dhe 5) ideo-mjediset që pasqyrojnë zhvillimet e ideologjive që kapërcejnë kufinjtë 

kombëtarë
79

. Appadurai nëpëmjet “mjediseve” të tij nxjerr në pah një formë të re të 

komuniteteve imagjinare
80

, që do të dalë nga komunitetet imagjinare të kombit.  

 

2.2.1.1 Kuptime të ndryshme 

 

Siç ndodh dhe me termin “kulturë”, termi “identitet kulturor” mbart kuptime të ndryshme, 

dhe po në të njëjtën mënyrë paradigma të ndryshme preferojnë t‟i japin kuptime të ndryshme 

termit. Kështu nga një pikëpamje funksionaliste e të kuptuarit të identitetit kulturor, qëllim në 

vetvete na del gjetja e një mendjeje kombëtare, e një identiteti karakteristik e të veçantë të 

popullësisë si një e tërë. Tek shkencat humane, termi identitet kulturor ekziston por me një 

kuptim tjetër. Në atë të një forme identiteti të krijuar nga një përdorim uniform i teksteve dhe 

shkëmbimi i simboleve apo përdorimi i tyre si pjesë e identiteteve
81

. Nga ky këndvështrim 

shihet se si për shembull të rinjtë përdorin dhe lexojnë simbolet në revista mode. Sipas 

këndvështrimit konstruktivist identiteti kulturor kuptohet si një formë identiteti social që 

ndërtohet në marrëdhënie me njerëz të tjerë në një periudhë të caktuar kohe.   

 

“Identiteti kulturor është një aspekt thelbësor i kësaj rrëmuje fenomenesh me të 

cilën përballemi. Termi i referohet identitetit social që bazohet në një konfigurim 

kulturor specifik të një natyre të vetëdijshme. Historia, gjuha dhe raca janë baza 

potenciale për Identitetin Kulturor dhe ato janë realitete të ndërtuara në mënyrë 

sociale”
82

.  
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Me këtë, Friedman argumenton idenë se identiteti kulturor është një identitet social bazuar në 

forma specifike kulturore të ndërtuara në mnëyrë sociale. Një nga tiparet më të spikatura të 

identitetit kulturor sot është kuptimi i politikës. Kemi kaluar tashmë nga politika e gjerë 

bazuar në universalizëm si Marksizmi në politikën ku gjinija, etnija dhe identiteti lokal zënë 

një vend mjaft të rëndësishëm. Kjo ka mundësuar krijimin e kategorive të reja shoqërore, 

identiteteve të reja dhe grupimeve të reja politike. 

 

Stuart Hall, i cili punon në lëmin e identitetit kulturor perceptuar mbi një traditë studimesh 

kulturore, bie dakord me Jonathan Friedman vetëm në përgjithësi. Siç edhe Friedman, Hall e 

sheh identitetin kulturor si një identitet social dhe që ka të bëjë me kombin dhe racën. Hall e 

përkufizon identitetin kulturor si më poshtë:   

“Identitetet kulturore – ato aspekte të identiteteve tona të cilat vijnë si rezultat i të 

qënurit tonë pjesë e kulturave etnike, racore, gjuhësore, fetare dhe mbi të gjitha 

këto kombëtare”
83

 

 

Ndryshe nga Friedman, Stuart Hall merret me një subjekt të decentralizuar ose me identitetet 

të shumëfishta. Hall është i mendimit se identiteti përkufizohet më shumë historikisht se 

biologjikisht. Vetja fragmentohet dhe kështu nuk mbart vetëm një identitet por shumë 

identitete dhe shpesh kontradiktorë. Identiteti i subjektit nuk përcaktohet si një i vetëm për sa 

kohë subjekti merr identitete të ndryshmë në kohë të ndryshme
84

.  

“Identiteti bëhet i lëvizshëm duke u formuar dhe transformuar vazhdimisht në 

varësi të mënyrës së paraqitjes dhe të të sjellurit në sistemet kulturore që na 

rrethojnë… Brenda nesh kemi identitete kontradiktore të cilët  tërhiqen në 

drejtime të ndryshme, dhe në këtë mënyrë identifikimet tona zhvendosen 

vazhdimisht”
85

 (Hall & McGreë 1992: 277).  

 

Sipas Hall-it arsyeja pse e shohim veten si persona koherentë është historia që ne ndërtojmë 

rreth vetes. “Nëse ndjejmë se kemi një identitet të unifikuar që kur lindim e deri kur vdesim, 

kjo ndodh sepse ne ndërtojmë rreth vetes një histori të rehatshme” (ibid. 277).  

 

Në vijim të përdorimit të identitetit kulturor nga ana e Collier and Thomas (1987), përdorimi 

që Hall i bën termit paraqet mjaft interes për zhvillimin e komunikimit ndërkulturor në 

shoqëritë komplekse. Duke punuar me identitete të shumëfishta, ne zhvillojmë aftësi për të 

lokalizuar idenitetet që për shembull shprehin të rinjtë që jetojnë në diasporë. Të rinjtë nuk 

thonë se janë të ndarë mes dy botësh, por që jetojnë në dy botë. Identitetet e shumëfishta janë 

mjaft të rëndësishme për komunkimin ndërkulturor sepse japin shpjegime për çështje që 

shkaktojnë debate të nxehta. Nëse çështje të caktuara aktualizojnë identitete të ndryshme, 
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komunikimi do të marrë ngjyrime për të cilat pjesëmarrësit mund të mos jenë të përgatitur.   

 

Kur identiteti formohet në lidhje me të tjerët, ky identitet merr një kthesë politike
86

 (Gergen 

1991, 1997). Kjo ndodh për shembull kur një shumicë e ngulit pakicën në idenë  që „ata‟ janë 

ndryshe, u përkasin një feje tjetër dhe për shembull u mungojë kualifikimet kombëtare 

gjuhësore, dhe kështu nis një proces social „tjetërsimi‟ ku shumica ndërton dhe normalizon 

distancat me gupet e tjera
87

.  

 

2.2.2 Koncepti i Globalizmit dhe Kozmopolitanizmit  

 

Çdo epokë ka tipare dalluese që shfaqen në çdo aspekt të jetës. Kjo e jona është 

gjithëpërfshirëse dhe individuale në të njëjtën kohë. Kombet në mbarë botën nuk kanë qenë 

asnjëherë aq të mëvetësishëm gjeografikisht dhe politikisht sa tani dhe në të njëjtën kohë 

komunikimi, shkëmbimi dhe marrëdhëniet po çojnë në zhdukje kufinjsh. Po afrohet gjithnjë e 

më shumë realizimi i fshatit (të bërë tashmë qytet) global. Në vitin 1500 në Evropë ishin 500 

entitete politike. Aty rreth viteve 20-të të shekullit të kaluar ishin vetëm 23, ndërkohë që 

pjesa më e madhe e shteteve janë krijuara pas vitit 1945. Këtu ka luajtur një rol të 

rëndësishëm zhvillimi ekonomik dhe projektimi politik.  

 

Asnjëherë më shumë se sot, bota, me filozofët dhe sociologët e shkencëtarët e saj, nuk ka 

qenë kaq e ndarë kur vjen puna tek çështja e globalizmit. Sipas Josh Barber, në esenë e tij 

„Jihad vs. McWorld‟, “në horizontin e ngjarjeve më të fundit që kanë rrokur botën sot 

shfaqen dy figura të mundshme politike – që të dyja të pashpresa dhe aspak demokratike.”
88

 

E para ka të bëjë me ri-tribalizimin e turmave me anë të luftës apo gjakderdhjeve, ku kultura 

del kundër kulturës, populli kundër popullit, fisi kundër fisit, një luftë e shenjtë në emër të një 

grupi besimesh fetare kundër çfarëdolloj ndërvarësie, çdo lloj bashkëpunimi artificial social 

apo reciprociteti civil. E dyta po lind brenda nesh e nxitur nga forca ekonomike dhe 

ekologjike me qëllim integrimin dhe uniformitetin dhe që po e hipnotizon botën me muzikën 

e shpejtë, kompjuterat e shpejtë dhe ushqimin po aq të shpejtë – me MTV, Macintosh dhe 

McDonald, ku kombet shtyhen dhe shtypen në një rrjet global homogjen për nga aspekti 

tregtar: një McBotë e lidhur me ndihmën e teknologjisë, ekologjisë, komunikimit dhe 

tregëtisë. Planeti po përçahet dhe po bashkohet në të njëjtën kohë.  

 

Këto dy prirje shpesh shfaqen në të njëjtat vende në të njëjtën kohë: kështu ishte Jugosllavia e 

fund-shekullit të kaluar, teksa përpiqej të bëhej pjesë e Europës së Re , edhe pse pjesët e saj 

ishin në fragmentim e sipër; India po përpiqet të ngrejë sërish reputacionin si demokracia me 

e madhe në botë por parti të reja e të fuqishme fondametaliste si parta nacionaliste hindu 

Bharatiya Janta së bashku me vrasës të tjerë nacionalistë po vënë në rrezik unitetin e fituar 

me aq mund. Shtetet po ndahen dhe bashkohen: Bashkimi Sovjetik u zhduk brenda natës, dhe 

pjesët e tij kanë formuar tashmë bashkime të reja me njeri-tjetrin ose me vende të tjera apo 

kombësi të tjera që ndajnë të njëjtën mendje me to.  
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2.2.2.1 McBota ose globalizimi i politikës 

 

Dinamika e McBotës “funksionon sipas katër parimeve bazë: a. sipas parimit të tregut, b. të 

burimeve, c. të teknologjisë së informacionit dhe d. sipas atij të ekologjisë.  

Si pasojë e rrëgjimit të botës dhe zvogëlimit të rëndësisë së kufinjve kombëtarë, këto parime 

duke u kombinuar me njeri-tjetrin kanë korrur fitore mbi fraksionizmin dhe partikularizmin, 

dhe mbi atë që nuk është më i paktë për nga rëndësia – mbi nacionalizmin. Realistët tani janë 

europianët, të cilët ëndërrojnë për një ringjallje të Anglisë apo Gjermanisë. Thirrja e djeshme 

për një botë të vetme është realizuar tashmë nëpërmjet McBotës”
89

.  

 

a. Parimi i tregut. 

 

Teoritë e imperializmit supozonin për një shtrirje dhe zgjerim të tregjeve të cilat me kalimin e 

kohës do t‟i detyronin ekonomitë kapitaliste t‟i shtynin kufinjtë kombëtarë në kërkim të 

perandorive ekonomike. Edhe pse këto teori mund të kenë dështuar për arsye të tjera, në këtë 

pikë janë treguar mjaft largpamëse. Të gjitha ekonomitë kombëtare janë të prekshme nga 

formimi i tregjeve më të mëdha trans-kombëtare brenda të cilëve tregëtia është e lirë, 

monedhat janë të shkëmbyeshme, ka mundësi më të mëdha kreditimi, dhe ku kontratat 

mbrohen me ligjin përkatës. në Europë, Azi, Afrikë, Paqësorin e Jugut, në Amerikën e Jugut 

dhe të Veriut, tregje të tillë po gërryejnë pak e nga pak sovranitetin kombëtar duke nxitur 

kështu formimin e enteve si: banka ndërkombëtare, shoqata tregtare, lobe trans-kombëtare si 

OPEC apo GreenPeace, shërbime telegrafike botërore si CNN dhe BBC, dhe korporata 

shumëkombëshe që gjithmonë e më shumë po u mungon identiteti i mirëfilltë kombëtar – të 

cilat as nuk e pasqyrojnë dhe as nuk e respektojnë shtetin si koncept organizues apo 

rregullator.   

 

Parimi i tregut ka përforcuar gjithashtu shtysën për paqe dhe stabilitet në botë, kushte të 

domosdoshëm këto për një ekonomi të suksesshme ndërkombëtare. Tregjet jane armiq në 

luftën e parokializmit, izolimit, fraksionizmit. Psikologjia e tregut e letëson psikologjinë e 

pastrimit ideologjik dhe fetar dhe shërben si konsensus mes prodhuesve dhe konsumatorëve, 

kategori këto që nuk përshtaten mirë me kultura fetare apo kombëtare që perceptohen në 

kuptimin më të ngushtë të tyre. Blerjet nuk tregojnë aspak tolerancë për të ashtuquajturit ligje 

blu (që ndalojnë bërjen e pazarit të dielën) qofshin këto nën petkun e paternalizmit britanik 

për mbylljen e pub-eve, në petkun e fondamentalizmit hebraik për shenjtërinë e së dielës apo 

të puritanizmit në Masaçusets që të mos shiten pije alkolike të dielave.  

 

Tregjet e përbashkët e kanë të domosodoshme që të kenë një gjuhë, si dhe një monedhë të 

vetme, e në këtë mënyrë prodhojnë sjellje të përbashkëta të një lloji që lind si rezultat i jetës 

së një qyteti kozmopolitan. Pilotët e linjave ajrore tregtare, programuesit e kompjuterave, 

bankierët ndërkombëtarë, specialistët e medias, punonjësit e platformave të naftës, artistët, 

ekologjistët, demografët, ekspertët kontabël, profesorët, atletët – janë këta njerëzit e rinj të 
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kësaj epoke të re, për të cilët besimi fetar, kultura dhe kombësia janë thjesht elementë 

periferikë në identitetin e tyre si punonjës.  

 

Edhe pse sociologët që studiojnë jetën e përditshme do të vazhdojnë të shohin dallime mes 

mënyrës amerikane dhe asaj japoneze, të bërit pazar ka një vulë të të njëjtë në mbarë botën. 

Për rrjedhojë në territorin shqiptar, qarkullon: Vanish Oxi-Action; Wash and Go; Amita Joy; 

linja ajrore Albanian Airlines; Lavender and Almond, aroma e re nga Duel; Tornado - 

twisted only; Vodafone - Power to You; Intesa San Paolo Bank, Reiffeisen Bank, Emporiki 

Bank, AMC – What‟s UP dhe whatsupist-ët e saj, etj.  

 

b. Parimi i burimeve 

 

Demokratët dikur kanë ëndërruar për shoqëri ku autonomia politike të bazohej totalisht në 

pavarësinë ekonomike. Athinasit e idealizonin atë që ata quanin autarki, dhe u përpoqën për 

pak kohë të krijonin një stil jetese të thjeshtë dhe të tillë që populli të mbahej vetë. Në atë 

kohë liria perceptohej si pavarësi ndaj një komuniteti apo populli tjetër. Por as athinasit nuk 

qenë në gjendje të arrinin autarkinë pasi natyra njerëzore karakterizohet nga varësia. Kështu 

Gotti shkruan se “kjo ëndërr iu faneps edhe Amerikës së shekullit XVIII, ku fushat dhe pllajat 

e pamata dhe të papopulluara dhe dy kufinjtë natyrorë të një kontinenti të kufizuar nga dy 

dete, bëri që shumë ta konceptonin Amerikën si një botë në vetvete”
90

. Duke marrë parasysh 

të shkuarën e saj, është akoma më e vështirë për amerikanët të besojnë dhe të pranojnë sa e 

pamundur është të jesh i pavarur. Siç dhe rezulton nga bota që na rrethon, çdo komb ka 

nevojë për diçka që e ka një komb tjetër; dhe disa vende nuk kanë asgjë nga ajo që u 

nevojitet. 

 

Një tjetër aspekt i gjuhës ekonomike që ia vlen të përmendet, për sa i përket ekuacionit të 

përkthimit, në lidhje me lëvizjen e lirë të mallrave, që karakterizon ekonominë globale, është 

problemi i transferimit apo përkthimit të emërtimeve të kompanive apo produkteve që ato 

hedhin në treg. Është një fakt, tashmë i pranuar, që kalimi në fjalë fonetikisht shqip nuk do të 

ishte i pranueshëm. Kjo lidhet me mjaft arsye. Gjuha shqipe nuk është e para që po has këto 

vështirësi. Nëse merret parasysh vala e ndryshimeve, kur dhe Shqipëria u njoh për herë të 

parë me produktet e importuara, atëherë pa dyshim radhitet në vendet e fundit. 

 

Kur çokollata Nestlé (Nestle) u hodh për herë të parë në tregun britanik, dhe kjo ka ndodhur 

pak pas Luftës së Dytë Botërore, u ruajt emërtimi origjinal i produktit dhe në gjuhën angleze. 

Në fillim kjo solli pështjellim tek britanikët, të cilët bazuar në rregullat e tyre të shqiptimit, e 

lexonin [nês`ël]. Por kjo dukuri nuk vazhdoi gjatë dhe shumë shpejt, Nestlé-së iu kthye 

shkëlqimi, më falni shqiptimi i mëparshëm. Megjithatë kjo çështje ka disa aspekte gjuhësore 

dhe kulturore që duhen patur parasysh, kur mendohet përkthimi apo përshtatja e tyre në 

gjuhën e vendit, ku mendohet të hidhen në treg.  
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Edhe gjuha e kultura shqipe nuk ngelet mbrapa kur vjen puna tek emërtimet e produkteve. 

Megjithatë shqipja ka më shumë probleme me produktet e importuara se sa me ato të 

eksportuara, meqenëse ekonomia shqiptare eksporton më se shumti lëndë të parë. Dhe në 

rastet kur nga ne dalin produkte të përfunduara, kjo bëhet për llogari të kompanive të huaja në 

kuadër të globalizimit. Kështu produkti ushqimor, “croissant”, një ushqim aspak tipik i 

kulturës sonë, po has jo pak probleme këtu tek ne. Pothuajse kudo ai është barasvlerësuar me 

produktin e (pa dashur t‟i bëjmë publicitet e në këtë rast jo në kuptimin sakson të fjalës
3
) një 

kompanije greke. Kështu, në një mënyrë a në një tjetër kulinarisë shqiptare i është shtuar, 

ashtu pa dashur, moltoja me shijet e ndryshme. Pothuajse në të njëjtën situatë është përballur 

dhe qumështi që deri para pak kohe, për të mos thënë edhe tani, shitet i papërpunuar dhe në 

shishe plastike. Kështu ndodh rëndom të dëgjosh kërkesa deri diku të pakuptimta si: “Më jep 

një koka kola qumësht.” Edhe në këtë rast shqipja e ka një arsye. Shishet plastike për herë të 

parë u hodhën në treg me shitjen e pijes me emrin më të famshëm e të përhapur në botë.  

 

c. Parimi i teknologjisë së informacionit 

 

Shkenca e iluminizmit dhe teknologjitë që erdhën bashkë me të janë universalizuese. Bashkë 

me to vjen dhe kërkimi për zbatim akoma më të përgjithësues dhe gjithëpërfshirës, për 

zgjidhje universale të problemeve të veçanta dhe një qëndrim i palëkundur ndaj objektivitetit 

dhe paanshmërisë. Zhvillimi shkencor ka të bëjë dhe varet nga komunikimi i hapur, nga një 

ligjërim i përbashkët me bazë racionale, nga bashkëpunimi dhe nga një qarkullim i thjeshtë 

dhe i rregullt i informacionit.  

 

Veprimtaritë tregtare, sistemi i bankave dhe tregëtia, të gjitha varen nga qarkullimi i 

informacionit dhe këtë qarkullim e thjeshtëzon teknologjia e përparuar e informacionit. 

Rrrjeti i këtyre teknologjive është sistematik dhe i integruar – teknologjia e kompjuterit, 

televizorit, kabllore, satelitore, e lazerit, e fibrave optike dhe e mikro-çipit, të cilat 

kombinohen për të krijuar një rrjet komunikimi të gjerë dhe interaktiv ku çdo person mund të 

lidhet me dikë tjetër, dhe ku secili prej nesh mund të marrë çdo të dhënë që dëshiron. Nëse 

automobili do të ishte, siç ka thënë një herë George Ball (kur  inauguroi një fabrikë të Fiat-it 

në Bashkimin Sovjetik gjatë Luftës së Ftohtë), “një ideologji me katër rrota,” atëherë sistemet 

e informacionit dhe të telekomunikacionit elektronik janë një ideologji prej 300,000 km në 

orë – e cila përmbush nevojat e të gjithë planetit në një kohë tejet të shkurtër. Kulturat 

individuale flasin gjuhë të veçanta; tregtia dhe shkenca po flasin gjithmonë e më shumë në 

anglisht.  

 

Për më tepër, për të studiuar shkencën dhe teknologjinë, shoqëritë duhet të jenë të hapura. 

Satelitët nuk i respektojnë kufinjtë kombëtarë; linjat telefonike hyjnë dhe në shoqëritë më të 

mbyllura. Programet kompiuterike janë edhe më të globalizuara se ndërtimi i tyre. Krahu 

informativ i trupit në rritje të tregtisë ndërkombëtare arrin të prekë kombe të largëta dhe 

kultura po aq të shkëputura, dhe i jep fytyra të njëjta që përzihen mes Hollywood-it në 

Madison Avenue dhe Silikon Valley-it.  
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Përgjatë viteve ‟80-të një nga programet më të ndjekura në Afrikën e Jugut ishte The Cosby 

Show
91

. Kohë kjo, kur po ngrihej struktura famëkeqe e aparteidit. Artistët pjesëmarrës në 

festivalin e Cannes në vitin 1991 u shprehën kritikë ndaj “homogjenizimit” dhe 

“amerikanizimit” që po i ndodhte industrisë globale të filmit kur, për të tretin vit radhazi, 

filmat amerikanë dominonin ceremonitë e ndarjes së çmimeve. Filmat amerikanë kanë 

dominuar kulturën populiste të botës për një kohë shumë të gjatë dhe në një mënyrë të 

fuqishme. Në nëntor të vitit 1991, kultura dikur indiferente e Zvicrës regjistroi rekorde të 

çuditshme për historinë e saj, Terminator 2
92

 si filmi më i ndjekur, Scarlett
93

 si libri më i 

shitur dhe albumi i këngëtarit amerikan Prince, Diamonds and Pearls, si albumi më i 

suksesshëm. Prandaj dhe japonezët po blejnë studio filmike të Hollyëood-it vit pas viti dhe 

më shpejt se ç‟blejnë amerikanët në Japoni. Kjo lloj supremacie në progame kompjuterike 

është më e rëndësishme se supremacia e memories së kompjuterit pasi kultura po bëhet 

gjithmonë e më e rëndësishme se armatimet. Ç‟pushtet ka Pentagoni krahasuar me 

Disneyland-in? A mund të arrijë Sixth Fleet
94

 pushtetin e CNN-së? Vetëm kompania 

McDonald në Moskë dhe Cola në Kinë mund të krijojnë një kulturë të atillë globale që do ta 

kishte zili dhe vetë kolonizimi ushtarak. Punën më të mirë nuk e bëjnë produktet, por 

emërtimet e tyre, pasi ato mund të japin imazhin e duhur që ndryshojnë perceptimin dhe 

sfidojnë sjelljen.   

 

Në të gjithë botën komerciale të teknologjisë së lartë, nuk ka asgjë demokratike. Kjo botë bie 

pre e kontrollit dhe e lirisë, e formave të reja të manipulimit dhe të survejimit të fshehtë. 

Shoqëria konsumatore dhe shoqëria e hapur nuk janë sinonime të njëra tjetrës. Kapitalizmi 

dhe demokracia kanë një marrëdhënie mes tyre, por kjo është më pak se martesa. Përkthimi 

zë një vend të rëndësishëm, për sa kohë që quhet “gjurma” që duhet të ndjekë produkti nga 

prodhimi deri tek shitja. Kjo ndodh, sepse koha që i duhet për të dalë në treg është një 

fenomen më tepër global sesa lokal. Shpërndarja e informacionit nëpërmjet masmedias së 

globalizuar apo nëpërmjet Rrjetit në Internet, do të thotë që konsumatorët në anë të ndryshme 

të globit do të kenë mundësi të njohin produktet e reja sapo ato dalin nga fabrikat, për 

shembull, amerikane. Në sektorin e eksporteve ekuacioni është mjaft i thjeshtë: Pa përkthim 

nuk ka produkt. 

 

d. Parimi ekologjik 

 

Impakti i globalizmit mbi ekologjinë është një klishe edhe për udhëheqësit botërorë të cilët 

bëjnë çmos për ta shpërfillur. Tashmë është një fakt i ditur që pyjet gjermane po shkatërrohen 

nga zvicerianët dhe italianët që pompojnë gaz nëpër to. E dimë që planeti mund të asfiksohet 

nga gazrat e efektit serë pasi fermerët brazilianë duan të jenë pjesë e shekullit XXI dhe po 

djegin kështu pyje të tërë tropikalë për të përfituar më shumë sipërfaqe toke të punueshme, 
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dhe sepse indonezianët po fitojnë jetesën duke e shndërruar xhunglën e tyre në kruajtëse 

dhëmbësh.  

 

Nga ana tjetër kompanitë shqiptare po rrisin interesin për t‟u pajisur me standardet e 

manaxhimit. Standardi i Manaxhimit të Mjedisit ISO 14001 është ndër të fundit që ka filluar 

të aplikohet nga kompanitë shqiptare, në veçanti ato të ndërtimit.  

 

Secili prej këtyre parimeve është trans-kombëtar, trans-ideologjik dhe trans-kulturor. Secili 

prej tyre gjen zbatim në mënyrë të barabartë tek katolikët, hebrenjtë, muslimanët, hindutë dhe 

budistët; tek demokratët dhe autokratët; tek kapitalistët dhe socialistët. Ëndërra iluministe e 

një shoqërie universale racionale është realizuar deri diku – por në një formë që është 

tregtuar, homogjenizuar, depolitizuar, burokratizuar dhe sigurisht që vazhdon të jetë e 

paplotë.   

 

2.2.2.2 Kozmopolitanizmi 

 

Është gjerësisht i pranuar fakti që nocioni i kozmopolitanizmit e ka zanafillën në shkrimet 

dhe idetë e filozofëve si Antisthenes dhe Diogjeni. Për Diogjenin, “të gjithë njerëzit e urtë” 

pëbëjnë një komunitet të vetëm, moral, një qytet të botës, një qytet i cili përcaktohet nga 

përputhja mendore sesa nga gjeografia fizike. Ishte ai i pari që në mnëyrë të hapur përdori 

idenë e kozmopolitanit për të përshkruar dikë që nuk I kishte rrënjët në një qytet-shtet por 

ishte një “qytetar i botës”
95

. Antistippus-i, themeluesi i shkollës Cyreniae, duke përdorur një 

imazh më të fuqishëm, hodhi një ide të ngjashme duke pretenduar se rruga për në Had ishte 

njëlloj e gjatë nga çdo cep i botës. Në këtë mënyrë do të kishim një rreth përfshirjeje që do të 

zgjerohej pa fund, duke nisur nga vetja, e duke vazhduar tek familja, miqtë, qyteti, njerëzimi. 

Në këtë proces zgjerimi, vetë shteti do të zhdukej duke u zëvendësuar nga arsyeja e pastër. 

 

Për banorët e qytetit-shtet të Athinës, këto ide, megjithëse të çuditshme, erdhën nga të huajt 

socialë dhe si fillim u shpërfillën. Diogjeni ishte në azil nga Sinopi në Pontus, Antisthenesi 

vinte nga Trakea dhe Zeno ishte një „i huaj rezident‟ nga Ciuim-i në Qipro. Këtyre 

mendimtarëve në caqet e shoqërisë athinase përkohësisht iu mbyll goja nga vetë pafuqia e 

tyre. Megjithatë, Ciceroni, në argumentimin që i bënte barazisë së të gjithëve para ligjit, u 

frymëzua pikërisht nga fjalët e Zenit. Edhe deklarata e Diogjenit do të gjente vend në të 

ardhmen. Në 1552, për shembull Erazmusi refuzonte shtetësinë e qytetit të Zurihut që ia ofroi 

Zwingli duke deklaruar, “Unë nuk dua të jem qytetar vetëm i një qyteti por i tërë botës”
96

.  

 

Ideali i njerëzimit si një grup qëniesh të lira dhe të barabarta, që gëzojnë të njëjtat të drejta 

themelore, dhe për të cilët nocionet e mikpritjes, hapjes ndaj të tjerëve dhe lirisë së lëvizjes 

janë thelbësore, qëndron në themel të ideve mbi përkthimin, kontaktit kulturor dhe 

ndërkulturor që nga lashtësia e deri në ditët e sotme. Megjithatë, këtu nuk do të trajtohet 

historia e mendimit kozmopolitan por do të përqëndrohemi tek kuptimet më të fundit që ka 
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marrë përmbajtja e kozmopolitanizmit në mënyrë që të shihet se si nocionet e ndryshme të 

këtij fenomeni mund të përdoren për të hedhur dritë mbi debatet për sa i përket teorisë dhe 

praktikës së përkthimit në botan moderne. Të pretendosh se je një qytetar i botës mund të 

duket një ideal bujar dhe altruist, por ç‟do të thotë kjo për shtetin ku jetojmë, për llojin e 

botës ku gjendemi? 

 

Ky shekull i ri ka shënuar rritje të interesimit në teorinë dhe praktikën e kozmopolitanizmit të 

shkencëtarëve, sociologëve, filozofëve dhe teoricienëve kulturorë
97

. Ky interesim është nxitur 

nga një sërë faktorësh që kanë sjellë në vëmendje nevojën për mënyra të reja të të menduarit 

për sa i përket rrethanave në ndryshim e sipër të kulturave dhe shoqërive. Në fillim, në vitet 

90-të, Anthony Giddens e përkufizoi globalizmin si “intensifikim të marrëdhënieve sociale në 

mbarë botën të cilat lidhin vende të largëta në mënyrë të tillë që ngjarje lokale të ndikohen 

nga ngjarje që zhvillohen mijëra kilometra larg, dhe e kundërta”
98

. Në këtë mënyrë, mbi 

sistemin komb-shtet dhe parimin e shenjtë të sovranitetit kombëtar që janë përpunuar nga 

Traktati i Westphalia në 1648, po ushtrohet presion gjithnjë e më i madh.  Ekonomia globale, 

nën regjimin e asaj që Manuel Castells e ka quajtur “informacionalizim”, u bë një sistem i 

shtrirë i ndërlidhur “i cili funksionon në kohë reale nëpërmjet agjencisë së teknologjisë së 

informacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit”
99

. Për të provuar këtë mjafton të krahasosh 

numrin e korporatave ndërkufitare që në vitet 60 ishin 7,000 ndërsa në fund të shekullit 

numëroheshin 44, 000 të tilla.  

 

Së dyti, fundi i Luftës së Ftohtë jo kudo solli një kalim në një regjim universal paqeje dhe 

harmonie, por karakterizohej p.sh në ish-Jugosllavi nga shpërthimi i tensioneve etnike dhe i 

dhunës ekstreme ndër-etnike. Konflikti ngre çështje që kanë të bëjnë me përkufizimet 

etnocentrike të identitetit dhe pasojat e këtyre përkufizimeve, si dhe nxiti debatet mbi të 

drejtat e njeriut të individëve kundrejt të drejtave sovrane të shtetit-komb
100

. Së treti, 

hegjemonia relative e politikës së identitetit, veçanërisht por jo vetëm në Amerikën e Veriut, 

në dekadën e fundit të shekullit XX, solli sipas studiuesit Hollinger “një lloj padurimi në rritje 

në lidhje me nocionet statike dhe thelbësore të identitetit dhe një dëshirë për ta konceptuar 

identitetin në mënyrë më të hapur dhe më të lirshme”
101

.  

 

Për t‟iu përgjigjur këtyre fenomeneve të ndryshme, idetë mbi kozmopolitanizmin kanë marrë 

forma të ndryshme dhe ne do t‟i klasifikojmë ato shkurtimisht sipas modelit të modifikuar të 

Steven Vertovec dhe Robin Cohen
102

.  
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Kozmopolitanizmi mund të mendohet si “një kusht socio-kulturor, që do të thotë se në një 

epokë transporti masiv, turizmi global, migrimi të konsiderueshëm dhe të një lloji 

kompresimi ekonomish që nuk njeh as kohë e as hapësirë dhe që vihet në punë nga 

teknologjija e informacionit, kozmopolitanizmi është koncepti më i përshtatshëm për të 

përshkruar lidhshmërinë thelbësore që na karakterizon si prodhues dhe konsumatorë 

globalë”
103

. Në anën tjetër, kozmopolitanizmi mund të shihet si një filozofi apo pikëpamje 

mbi botën e cila duke u frymëzuar nga shkrimet e Immanuel Kant, e sheh “tërë njerëzimin si 

qytetarë të një bote, të cilët bashkohen nga një numër vlerash të përbashkëta”
104

. Kjo 

pikëpamje mund të ketë trajtën e një “kozmopolitanizmi moral” i cili u kërkon të gjithëve të 

respektojnë njeri-tjetrin ose mund të ketë formën e një kozmopolitanizmi ligjor, i cili përpiqet 

t‟i shprehë vlerat e përbashkëta në të drejta dhe detyrime ligjore universale. “Një version i 

kësaj të fundit është ideja e qëndrimit apo predispozitës kozmopolitane jo më si bindje ndaj 

detyrimit moral por si dëshirë apo vullnet për tu shoqëruar apo për të komunikuar me të 

tjerët”
105

. 

 

Një tjetër mënyrë me anë të së cilës mund të paraqitet kozmopolitanizmi është teksa shihet 

nevoja për institucione transnacionale dhe për idetë dhe praktikat që këto institucione 

përcjellin. Këtu kemi parasysh Bashkimin Evropian, Organizatën e  Kombeve të  Bashkuara, 

Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, por gjithashtu edhe organizata të tjera 

që përfaqësojnë shoqërinë civile globale si Greenpeace, Amnesty International apo Forumin 

Social Global. Projekti politik kozmopolitan në po të njëjtën mënyrë mund të shihet në 

nivelin e subjektit nën nocionin e subjekteve të shumëfishta.  Me fjalë të tjera, subjektet 

njerëzore mund të përshkruhen apo përkufizohen nëpërmjet një shumëllojshmërije mënyrash 

të ndryshme. Kështu, në varësi të situatës, Cohen mendon se “njerëzit mund të përkufizohen 

si fillim p.sh në bazë moshe apo gjinije, klase shoqërore, etnije apo lagjeje, ose duke i 

kombinuar këto elementë me njeri-tjetrin. Sipas kësaj pikëpamjeje, kozmopolitanizmi është 

një mënyrë e të menduarit, si një proces që realizohet nëpërmjet një kompleksi poli-

identitetesh dhe jo një identiteti të vetëm, të gjithë identitetet e subjekteve njerëzore bazuar në 

një variabël të vetëm”
106

. Së fundi, kozmopolitanizmi konceptohet edhe si praktikë apo aftësi. 

Këtu, ai ka të bëjë me aftësinë për të çarë në kulturat e tjera dhe për tu kuptuar në mnëyrë 

aktive me ata që jetojën në kultura, gjuhë dhe ambiente të ndryshëm. Është ky nocion i 

veçantë që ka për parim trajnimi ndërkulturor. Kuptimet e reja që ka fituar kozmopolitanizmi 

tregojnë mundësi për ta konceptuar përkthimin jo vetëm si një mënyrë e të menduarit por 

edhe e të ekzistuarit dhe i të vepruarit në botë.  

 

David Held e përcaktonte “kozmopolitanizmin kulturor” si “aftësinë për t‟u veçuar nga një 

vend i veçantë (vendi i lindjes, tokës, edukimit, konvertimit) dhe për të tejçuar traditat” 
107

. 
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Sigurisht që në këtë pikë, vazhdon ai “të gjitha përkthimet mund të quhen kozmopolitanë 

kulturorë, në atë që për të shkuar në tekstin tjetër, gjuhën tjetër, kulturën tjetër, ato duhet të 

nisin udhëtimin karg vendit të lindjes, gjuhës, edukimit të tyre. Edhe kur përkthehet drejt 

gjuhës së huaj, ekziston elementi i zhvendosjes për sa kohë që përkthyesi lëviz nga gjuha 

amtare për tek ajo e huaj.”
108

 Kështu të qëndruarit jashtë një vendi të vetëm është një pjesë 

thelbësore e procesit të përkthimit që përsëritet me miliona herë, çdo ditë, në mbarë planetin. 

Por sigurisht që përkthyesit duhet të kenë përvetësuar edhe një dimension tjetër për sa i 

përket gjuhës dhe kulturës së vendit kua kanë lindur dhe janë rritur nëse duan të jenë të 

suksesshëm në punënë e tyre, sin ë gjuhën amtare dhe në gjuhën e huaj. Dhe në të vërtetë, një 

nga kritikat më të hasura në pedagogjinë e e përkthimit është që studentët nuk arrijnë të 

kuptojnë rëndësinë e asaj që Selescovich e ka quajtur idioma “vend i veçuar”
109

. 

 

Nocioni i Held-it për sa i përket traditave ndërmjetësuese nis të trajtojë këtë dyzim të 

domosdoshëm të procesit të përkthimit por pretendimet që ai ngre dalin më të qarta nga 

përkufizimi dhe mbrojtja që Stuart Hall i bën atij që e quan “kozmopolitanizmi i zakonshëm”: 

“si një kozmopolitanizëm që i njeh kufizimet e çdo kulture apo identiteti dhe që është i 

ndërgjegjshëm për pamjaftueshmërinë që e karakterizon në lidhje me qeverisjen e një 

shoqërije më të gjerë, por që sidoqoftë nuk është gati të heqë dorë nga shenjat e dallimit në 

momentin që është ky i fundit që ka rëndësi.”
110

 

 

Megjithatë ka qenë e vështirë ta bëje kozmopolitanizmin të ishte i vëmendshëm karshi këtyre 

dallimeve, kërkesave të veçanta të vendeve të veçanta, pa të cilat përkthimi, kjo veprimtari 

kaq domethënëse, nuk do të ekzistonte më. Pa këto vende, nuk ngel asgjë për t‟u 

ndrëmjetësuar dhe për rrjedhojë asgjë për t‟u përkthyer. 

 

Nëse i referohemi Peter Coulmas-it, mendimtarit dhe historianit, ai shprehet hapur në lidhje 

me preferencën që ka për pikëpamjen botërore (world-view), e quajtur ndryshe, 

kozmopolitanizmin, për të cilin beson se “është i vetmi në gjendje të sigurojë paqe dhe miqësi 

mes popujve të ndryshëm të planetit”
111

. Sipas Coulmas-it, “rënia e kozmopolitanizmit është 

gjithmonë sinonim i ngritjes partikularizmit dhe lindjes së nacionalizmit”
112

. Më tej ai 

vazhdon të përshkruajë momente të rëndësishme në historinë e kozmopolitanzimit, dhe këtë e 

bën gjithmonë në kontekstin e perandorive të mëdha të së djeshmes, asaj greke, romake, 

byzantine, karolinge, franceze, spanjolle, austro-hungareze dhe britanike . Kjo përqasje nuk 

është dhe aq utopike dhe është një pikënisje historike për të theksuar tiparin multi-etnik dhe 

shumëgjuhësor të perandorive, edhe kur fokusi nuk qëndron domosdoshmërisht në perëndim 

si në rastin e Coulmas-it. Ky version i kozmopolitanizmit dhënë nga Coulmas është i 
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ashtuquajturi “makro-kozmopolitanizëm, ose prirja për ta lokalizuar kozmopolitanizmin në 

ndërtimin e perandorive, në zhvillimin e shteteve-komb (Francës, Britanisë së Madhe, 

Gjermanisë) apo në një fakt të kohëve të fundit, në krijimin e organizatave supra-nacionale 

(Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë)”
113

. 

 

Për makro-kozmopolitanin, vetëm njësitë politike të mëdha janë në gjendje të lejojnë 

zhvillimin e një vizioni progresist dhe përfshirës të njerëzimit. Kombet e vegjël, grupet etnike 

të cilat përpiqen të ruajnë dhe mbrojnë identitetin kulturor, ish-kolonitë të cilat vazhdojnë t‟i 

binden një ideologjije të çlirimit kombëtar vihen rrezikshmërisht në dyshim nga ky 

konceptim makroskopik i kozmopolitanizmit. Konfliktet e përgjakshme në Ballkan dhe në 

Irlandën e Veriut duket se e justifikojnë më së miri mosbesimin e të mëdhenjve ndaj të 

vegjëlve. 

 

Coulmas i bën thirrje popullaritetit të motos “Çdo gjë e vogël është e bukur”
114

 duke i 

bashkangjitur interesimin për veshjet, vallëzimet dhe gjuhët lokale. Përfundimi që nxjerr ai 

është mëse i qartë: “ky vështrim nostalgjik prapa përballet hapur me marshimin para të 

historisë drejt organeve më të mëdha politike”
115

. Sipas tij metropolet përfitojnë nga ardhja e 

emigrantëve nga vendet më pak të rëndësishme: “nëpërmjet ikjes së trurit, mendje brilante 

ikin nga vendi i tyre i origjinës, veçanërisht nga vendet e vogla të cilat ofrojnë pak 

mundësi”
116

. 

  

2.2.2.2.a Mikro-kozmopolitanizmi 

 

Nocioni i makro-kozmopolitanizmit mund të bjerë ndesh me atë të mikro-kozmopolitanizmit. 

Koncepti përpiqet t‟i japë zë problemeve dhe ideve të Held dhe Hall, si dhe të ofrojë një 

kuadër conceptual në lidhje me përkthimin si një proces progresiv, të mundshëm dhe 

përfshirës. Mendimi mikro-kozmopolitan ka një sërë idealesh të përbashkëta me atë të 

makro-kozmopolitanit – si idealin e lirisë, hapjes dhe tolerancës ndaj të tjerëve, respektimin e 

dallimeve që na bëjnë të veçantë – por ky mendim dallon për sa i përket vënies në plan të 

parë të tjerave perspektivave, të vepruar në të tjera fusha veprimi dhe kërkimi, dhe mbi të 

gjitha në atë që ky mendim e çliron kozmopolitanizmin nga një vision historik dhe një 

grupim hamendësimesh ideologjike që vënë në rrezik ekzistencën e tij si një element që 

njerëzimi e përdor për të kuptuar veten dhe si një mundësi që ky njerëzim ka për të folur dhe 

komunikuar ide të plota kur ballafaqohet me situata të ndryshme përkthimore në mbarë 

planetin. Për cilën arsye ka lindur nevoja për një perspektivë mikro-kozmopolitane dhe për 

çfarë bën fjalë ajo? Në fillim na duhet të përqëndrohemi tek domosdoshmëria për t‟i parë 

gjërat nëprmjet kësaj pikëpamjeje. 

 

Në kohët që po jetojmë, ekzistojnë më shumë komb-shtete se në çdo periudhë tjetër në 

historinë e botës. Nga statistikat e kohëve të fundit në botë janë rreth 200 komb-shtete dhe 
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rreth 2000 popuj-kombë të cilët i nënshtrohen sistematikisht shpërnguljeve, persekutimeve 

dhe pasigurive politike
117

. Aktualisht, asnjë prej këtyre kombeve nuk duket të jetë i interesuar 

të heqë dorë nga pavarësia dhe, si në rastin e shumë popujve të tjerë si tibetianët apo çeçenët, 

pavarësia kombëtare vazhdon të jetë një cështje e nxehtë dhe mjaft e debatueshme. Në këtë 

kontekst, ka shumë pak gjasa që kombet e rinj apo të vegjël të cilët shpesh iu është dashur të 

luftojnë për t‟u çliruar nga zgjedha e mëparshme koloniale, të mirëpresin idenë që nocioni i 

kombit është tashmë jo i kohës dhe reaksionar dhe që duke u mbajtur fort pas këtij nocioni 

ato automatikisht skualifikohen nga përfshirja në komunitetin kozmopolitan. 

 

Një pasojë e rrezikshme dhe fatale e kësaj përqasjeje është ajo e formimit të një 

kozmopolitanizmi progresiv përkundrejt një nacionalizmi paragjykues dhe fondamentalist ku 

i fundit nuk e pranon të parin. Me fjalë të tjera, banorët e njësive politike më të vogla apo më 

pak të fuqishme e shikojnë veten subjektë të një “lidhje të dyfishtë” që përshkruhet aq mirë 

nga Gregory Bateson
118

. “Ose hiq dorë nga çdo lloj forme identifikimi kombëtar, duke e 

konsideruar si formën më të keqe të paragjykimit irredentist, dhe përqafo kredon 

kozmopolitane, ose vazhdo të ndjekësh pretendimin e vecantisë kombëtare duke dalë jashtë 

gardhit kozmopolitan dhe për pasojë duke u izoluar nga të tjerët.”
119

 Efektet e kësaj lidhjeje të 

dyfishtë janë mjaft shkatërruese dhe sjellin paraliza në jetën tonë intelektuale. Nacionalistët 

ekstremistë të të gjithë llojeve denoncojnë fuqishëm cdo gjë që interpretohet si 

koamopolitane (siç e dëshmon në mënyrë tragjike historia e antisemitizmit në Evropë), 

ndërsa partizanët e makro-kozmopolitanizmit nga ana e tyre nuk pranojnë asnjë lëvizje 

mendimi që mund të duket të shfaqë më të voglën simpati kundrejt ideologjisë nacionaliste.  

 

Një version tjetër i këtij dualizmi shihet në një sërë analizash të kryera për globalizmin si 

fenomen. Kundërshtarët e paraqesin globalizmin si një proces standardizimi në shkallë të 

gjerë. Ky proces dominohet nga korporata të mëdha shumëkombshe dhe organizata 

ndërkombëtare si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që “veprojnë sipas 

interesave politike dhe ekonomike të superfuqisë së botës Shteteve të Bashkuara”
120

. Kjo tezë 

është kundërshtuar nga një sërë mendimtarësh si Roland Robertson, Jonathan Friedman dhe 

Manuel Castells të cilët e shohin globalizmin sa si “një proces të fragmentuar dhe centrifugal 

aq edhe bashkues dhe centripetal”
121

 Analizat e tyre, të cilat duken se kundërshtojnë 

hegjemoninë e më të fuqishmit, aktualisht nuk i japin ndonjë rol premtues kushediseçfarë 

shteteve më të vogla ose më pak të fuqishme. Edhe një herë tjetër, “këtyre shteteve iu është 

dhënë një pozicion “fidei defensor”, duke u quajtur gardianët skrupulozë dhe emotivë të 

dallimeve kombëtare.”
122

 Kur i referohemi përkthimit, binarizimi i përqasjeje makro-

kozmopolitane, të cilat mbështesin tezën e Samuel Huntington mbi “përplasjen e 
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civilizimeve”
123

, nuk është aq i përhapur dhe mund të jetë thellësisht i dëmshëm si nga ana 

intelektuale ashtu dhe nga ajo praktike. Teoricienët dhe praktikuesit e përkthimit, qoftë nga 

njësitë e mëdha edhe nga ato të vogla, nuk duhen dënuar për shkak të dualizmit sipërfaqësor 

të këtyre këndvështrimeve. 

 

Mendimi mikro-kozmopolitan është një përqasje që nuk kundërvë njësitë më të vogla politike 

kundrejt atyre më të mëdha politike (nacionale ose transnacionale). Kjo është një përqasje, e 

cila në kontekstin e përgjithshëm të idealeve kozmopolitane të përmendura më lart, synon që 

njësinë e vogël ta bëjë më komplekse dhe të shumëllojtë. Me fjalë të tjera është një lloj 

kozmopolitanizmi që nis nga poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Guy Scarpetta në “Eloge du 

cosmopolitanisme” është mjaft kritik ndaj çdo “mbrojtjeje të ndryshimeve/dallimeve” e cila 

sipas tij “çon pashmangshmërisht në pranimin e barazisë biologjike mes kombeve”
124

. 

Mbrojtja e asaj që na dallon nga njeri-tjetri sjell gjithnjë probleme nëse nocioni merret në 

kuptimin esencialist dhe bashkues të tij por ajo që ne duam të propozojmë këtu është një 

mbrojtje dallimi jo përtej por brenda njësive politike. Nëse ne mund ta modifikojmë idenë tek 

“Across the Lines”, mikro-kozmopolitanizmi lidhet me atë që e kemi quajtur diferencializmi 

fraktal
125

. Ky term shpreh nocionin e një kompleksiteti kulturor i cili qëndron konstant nga 

niveli mikro në atë makro. Që do të thotë, e njëjta masë diversiteti gjendet si në nivelin e 

atyre njësive që konsiderohen të vogla apo të pallogaritshme edhe në atë të njësive më të 

mëdha. 

 

Ky koncept e ka zanafillën në një tezë të publikuar në 1977 nga matematicieni, Benoit 

Mandelbrot. Mandelbrot bëri këtë pyetje: “Sa i gjatë është bregdeti i Britanisë?” Përgjigjja e 

tij ishte se kjo pyetje nuk ka përgjigje, pasi bregdeti ishte i pafund. Pse? Ai e argumentoi 

përgjigjen e tij duke thënë që për një satelit gjatësia mund të ishte më e vogël sesa e një 

udhëtari-shkrimtar i cili llogarit çdo thyerje, gji, breg, dhe vetë kjo gjatësi do të rezultonte më 

e vogël sesa e një insekti që llogarit çdo guralec. Siç vëren edhe James Gleick: “Mandelbrot 

arriti në konkluzionin që sa më shumë rritej gjatësia e matur e bregdetit në infinit, gjiret dhe 

gadishujt në një shkallë atomi do të tregonin nëngjire dhe nëngadishuj të tjerë”
126

. Zbulimi i 

Mandelbrotit ishte që vija bregdetare kishte një nivel karakteristik ashpërsije dhe parregullsije 

e cila ishte i njëjtë në shkallë të ndryshme. Këtë lloj gjeometrije, ai e quajti gjeometri fraktale. 

Trajtat dhe format në këtë gjeometri të re bëjnë të mundur që një hapësirë e fundme të 

përmbajë një distancë të pafund. 

 

Në këtë kuptim, udhëtimi fraktal i një studiuesi ndërkulturor në studimet përkthimore 

mundëson zhvillimin e një koncepti të mikro-kozmopolitanizmit dhe i jep ngjyrime 

thelbësore teorisë kozmopolitane kur kjo e fundit gjen zbatim në realitete të ndryshme 

sociale, kulturore dhe politike në planet. Dimensioni mikro-kozmopolitan ndihmon 

mendimtarët që vijnë nga vende më të vogla dhe më pak të rëndësishëm të kapërcejnë 

paralizën vdekjeprurëse të logjikës së identitetit jo nëpërmjet dënimit të planifikuar të elitave 
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që sundojnë nga lart por nëpëmjet shkatërrimit gradual të mendimit tradicional që nis nga 

poshtë. Lëvizja mikro-kozmopolitane, duke e vendosur diversitetin, dallimin, shkëmbimin në 

mikro-nivelet e shoqërisë, e sfidon monolopin (qoftë imagjinar apo real) të një elite të 

çrrënjosur mbi idealet kozmopolitane duke u përpjekur të tregojë se diku-ja gjendet para 

pragut të derës, në mjedisin që na rrethon, sado e vogël apo e madhe të jetë shkalla e studimit. 

 

2.2.2.2.b. Qyteti dhe vendi 

 

Nëse ekziston një vend që duket se i vetëafrohet idesë së mikro-kozmopolitanizmit, ky vend 

duket se është qyteti. Në vitin 1961 Lewis Mumford propagandonte se “qyteti global ishte një 

botë mjaft e vogël, brenda mureve të së cilës mund të gjesh çdo klasë shoqërore, çdo popull, 

çdo gjuhë”
127

. Ndër qytetet e mëdha botërore të së kaluarës mund të përmendim Athinën, 

Aleksandrinë, Romën, Kostandinopojën, Parisin, Vienën, Londrën dhe Nju Jorkun, por e 

tashmja na dëshmon të tjera qytete: Karaçin, Tokjon, Sao Paolo, Mexico City, Pekinin dhe 

Shangain. Sipas disa studiuesve si Manuell Castells
128

, Saskia Sassen
129

 dhe Gerard 

Delanty
130

, “qytetet, dhe veçanërisht metropolet ndërkombëtare do të bëhen gjithmonë më të 

rëndësishme në kurriz të komb-shteteve”. Këto metropole globale, nyjet kyçe të rrjeteve të 

komunikimit ndërkombëtar, meqenëse përziejnë një mizëri kulturash, gjuhësh, identitetesh 

shihen si rezervuarë të pashterueshëm për rinovimin e shpirtit kozmopolitan. Veçanërisht 

qytetet janë shembuj tipikë të potencialit të përqasjes mikro-kozmopolitane. Punimet e 

studiuesit në fushën e përkthimit, Sherry Simon (1999) në lidhje me distriktin Mile-End në 

Montreal tregojnë se mund të mësohet shumë nga eksplorimi i hapësirës ndërkulturore të 

qyteteve. Fakti që deri në fund të shekullit më shumë se 80% e popullsisë së planetit do të 

jetojë në qendra urbane duket se do të kontribuojë në mbajtjen e një përqasjeje urbane gjatë 

kërkimit shkencor. 

 

Megjithatë këtu rrezikojmë t‟i japim jetë një kundërshtije dyfishe: qyteti apo vendi, progresi 

apo reagimi. Parë nga kjo pikëpamje, kozmopolitanizmi është veprimtarija në vetvete e 

qyteteve si dhe roli i popullatës rurale (dhe këtu përfshihen ata që jetojnë në qytete dhe 

fshatra) është që ajo të veprojë si garante për origjinalitetin e tokës.  

 

Një mendim tjetër është ai që në vend që të debatojmë në mënyrë indirekte dhe paragjykuese 

për patriotizmin e tokës, është me vlerë të diskutohet për kozmopolitanizmin e tokës, me fjalë 

të tjera, të përcaktohet veçantija nëpërmjet dhe jo kundër shumëllojshmërisë. Në pamje të 

parë dhe për një sy fillestari vallet dhe muzika popullore shqiptare të japin përshtypjen se 

janë të ngulitura në sfondin kombëtar pjellë e të cilit dhe janë. Por një sy i stërvitur do të 

dallonte më pas mjaft qartë orientalizmat që janë një element kyç jo vetëm në muzikalitet por 

dhe në folklor. Nëse afrohemi pak në kohë, opereta “Karnavalet e Korçës”, edhe pse një pjesë 
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e mbrujtur me elementë tipikë rajonalë që i japin vlerën si një vepër e vetme në llojin e saj, 

ajo mbetet një shartim i guximshëm mes elementit shqiptar/korçar dhe një mjuzikëlli futurist. 

Kjo për të thënë që, në mënyrë që të theksohen origjinat e shumëfishta të një praktike 

kulturore, dinamika ndërkulturore në një mikro-kozmopolitanizëm të tokës, do të thotë të mos 

t‟i dorëzohesh dënimit moralizues të veçantive sipas parimit që traditat janë gjithmonë fallco 

dhe që ajo që mendohet të jetë autentike është thjesht një marifet i sofistikuar historik. 

Përkthyesit duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe të familjarizuar me dimensionet kulturore të 

mjedisit që ka gjeneruar tekstin origjinal. 

 

2.2.3 Anglishtja – Gjuha Globale në Kulturën Globale 

 

Sot mendohet se kultura i përket një shoqërie të caktuar: japonezët kanë kulturën e tyre, 

francezët kulturën e tyre e kështu me radhë. Por kjo ide po bëhet gjithnjë e më shumë e 

ndërlikuar. Ne i përkasim një kulture të veçantë kombëtare, por shumë nga ne, në botën që 

jetojmë, zgjedhim – ose të paktën mendojmë se zgjedhim – aspekte të jetës nga ai që mund të 

quhet „supermarketi kulturor global‟. Mund të konsumosh „drithëra‟ për mëngjes, „tortellini‟ 

për drekë, dhe „hamburger‟ për darkë; mund të dëgjosh muzikë operistike, xhaz, rege; mund 

të konvertohesh në kristian apo budist apo të zgjedhësh të qëndrosh ateist. 

 

Një pasojë e kësaj situate mund të jetë dhe kontradikta me të cilën përballemi çdo ditë. 

Ndjejmë se i përkasim një kulture të caktuar globale të cilën e vlerësojmë apo mundohemi ta 

vlerësojmë. Por nga ana tjetër ne çdo ditë vazhdojmë të konsumojmë copëza nga 

supermarketi kulturor dhe besojmë se mund të blejmë, bëjmë, dhe të bëhemi ç‟të duam në 

botën që ne dëshirojmë – por nuk mund t‟i kemi të dy botët. Nuk mund të kemi kulturën 

globale dhe atë që na bën të veçantë. A do të na ngelet valle një vend origjine? A mos vallë 

rrënjët dhe degët janë thjesht një zgjedhje tjetër prej konsumatori? 

 

Kultura globale mund të shihet si një kulturë që përhapet në sajë të zhvillimit masiv të 

mjeteve të komunikimit dhe teknologjive që e bëjnë të mundur atë – kështu njerëzit në katër 

cepat e globit do të kenë mundësi të njohin dhe të ndajnë kulturat me njeri-tjetrin. Është një 

këndvështrim që e shikon kulturën globale si diçka pozitive – si diçka që inkurajon 

diversitetin dhe që bën të mundur një situatë ku njerëzit anembanë botës të kapërceojnë 

kufinjtë kombëtarë për të përqafuar në këtë mënyrë çështje të përbashkëta. Perceptimi më i 

zakonshëm i kulturës globale është ai i një kulture perëndimore, më së shumti amerikane, që 

gradualisht po i imponohet botës, shpeshherë në kurriz të kulturave lokale. Për ata që janë 

kundërshtarë të fortë të globalizimit, kjo lloj kulture globale po e vret diversitetin dhe po 

shkatërron mënyrat tradicionale të të jetuarit. Mbi këtë këndvështrim, Scholte shprehet 

kështu: “Globalizmi na prezanton me një kulturë të vetme botërore e cila përqëndrohet tek 

zgjedhjet konsumatore, mjetet e komunikimit masiv, tek Amerikana dhe gjuha angleze.”
131

 

Kompanitë trans-kombëtare janë të lidhura dhe reklamuese të pikërisht kësaj kulture globale. 

Këto kompani janë kthyer në superfuqi ekonomike me zhvillimin e globalizmit dhe është 

pikërisht përhapje e kulturës globale, ajo që duket se i sjell atyre fitime kolosale.     
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Kultura globale ka të bëjë me përhapjen e ikonave për të famshme për nga pikëpamja 

kulturore në mbarë globin. Shpesh kjo ndodh duke zbehur apo shpërfillur kulturat lokale. 

Zhvillimet më të fundit në teknologji dhe komunikim kanë dhënë ndihmesën e tyre për të 

nxitur globalizmin kulturor. Komunikimi dixhital, televizioni satelitor dhe Interneti janë 

metoda të komunikimit që mund të kapërcejnë çdo kufi kombëtar apo kontroll qeveritar – siç 

shkruajnë Held dhe McGrew: “Një pjesë e mirë e kontrollit shtetëror mbi informacionin nuk 

po jep rezultat. Njerëzit në mbarë botë nuk janë ekspozuar asnjëherë më shumë se sot ndaj 

vlerave të kulturave të të tjerëve”
132

   

 

Çrregullimi që ekziston në çështje që kanë të bëjnë me pronësinë e medias, së bashku me 

zhvillimet teknologjike të dekadav etë fundit të shekullit të kaluar, ka lejuar që kompanitë më 

të mëdha mediatike të ndërtojnë rrjetet e tyre në shumë vende të botës. Ky ndikim mediatik i 

jep mundësinë kompanive të promovojnë preferencat e tyre kulturore dhe është një fakt i 

pranuar tashmë që media globale tashmë dominohet nga ato tetë kompani mediatike 

transnacionale që dominojnë median amerikane: General eletric, AT&T Media, Disney, Time 

Warner, Sony, News Corporation, Viacom&Seagram dhe Bertelsmann.
133

 Këto kompani po 

sillen agresivisht në mënyrë që të kenë mundësi të bëhen lojtarë globalë – pasi tregu 

amerikan është mjaft i zhvilluar tashmë dhe tregjet globale ofrojnë mundësi më të mëdha e 

më të mira zgjerimi për të kryesuar në këtë mënyrë garën.  

 

Me zgjerimin global të kompanive mediatike amerikane vjen dhe zgjerimi global që merr 

kultura amerikane. Pushteti i artit të shtatë i Hollivudit, është një nga shembujt kryesorë të 

globalizmit kulturor me një plan veprimi rreptësisht amerikan. Një linjë prodhimi në dukje e 

pafund filmash që promovojnë kulturën apo politikën e Shteteve të Bashkuara vjen nga 

Hollivudi duke e lënë në harresë apo në dështim të plotë prodhimin e filmit të pavarur. Disa 

vende si Norvegjia, Meksika dhe Afrika e Jugut nuk kanë mbështetjen e duhur nga ana e 

shteteve përkatëse për kompanitë vendase të filmit, ndërsa suksesi i industrisë indiane të 

filmit „Bollivud‟ është një nga shembujt e paktë i atij publiku që po vazhdon t‟i rezistojë 

përhapjes së kulturës globale. Përfitimet ekonomike të këtyre kompanive janë mjaft të mëdha. 

Kanalet televizive kabllore dhe dixhitale në mbarë globin janë pronë e kompanive më të 

mëdha trans-kombëtare dhe përmbëjnë një pjesë të majme të fitimit të tyre.  

 

Pushteti tregëtues i kompanive trans-kombëtare garanton një përhapje të vlerave, markave 

dhe kulturës amerikane në nivel global. Disa nga produktet më të suksesshme prodhojnë të 

ardhura të tilla që do të tejkalonin cdo parashikim të ekonomive kombëtare si për shembull, 

Coca-Cola.  

 

Përhapja gjuhës angleze është një tjetër aspekt i kulturës globale aq shumë i reklamuar nga 

kompanitë në fjalë. Përveç filmave, muzikës dhe medias perëndimore, elementë këto që 

promovohen në përpjekje për të dominuar kulturën popullore, aftësia për të folur anglisht po 
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shihet gjithmonë e më shumë si domosdoshmëri për të ecur përpara në shumë nga vendet e 

botës së tretë. Institucione ekonomike dhe financiare në mbarë botën po përdorin gjuhën 

angleze dhe po bëhet gjithmonë e më e vështirë të bëhesh pjesë e tregjeve botërore pa 

zotëruar këtë gjuhë. Kështu ata që e mbështesin globalizmin e promovojnë gjuhën angleze në 

mënyrë aktive pasi si një gjuhë funksionale dhe neutrale merret si sinonim i zhvillimit 

ekonomik dhe atij teknologjik.
134

 Dhe në këtë pikë bëhet fakt kur organizma të rëndësishëm 

jo-qeveritarë si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore i mbështesin ato kompani 

trans-kombëtare që promovojnë anglishten si gjuhë globale. Në analizën që këto organizma i 

bëjnë krizës ekonomike që përfshiu Azinë juglindore në vitet ‟90-të, ato janë të mendimit që 

vendet që u rimëkëmbën më shpejt dhe më mirë ishin ato që kishin zgjeruar kontaktin e 

anglishtes me kulturën e tye. Në mbarë botën, qeveritë po e pranojnë gjithmonë e më shumë 

këtë aspekt të kulturës globale – në Shqipëri, anglishtja është provim i detyruar i matures 

shtetërore që nga ky vit, dhe provimi i TOEFL (Test of English as a Foreign Language), por 

që në fakt provon nivelin e variantit amerikan të anglishtes, është provim i detyruar për të 

gjithë ata që duan të vazhdojnë studimet pasuniversitare në nivel Master apo Doktoraturë, në 

Korenë e Jugut po ngrihen dita-ditës të ashtuquajtura fshatra të gjuhës angleze ku vendasit 

mund të studiojnë në kontekst pothuajse real, ndërkohë që në Mongoli, qeveria e vendit, që 

është izoluar nga Kina dhe Rusia, ka në plan ta bëjë anglishten gjuhën e dytë të përdorur në 

vend.  

 

Siç e përmendëm edhe më lart, nën çështjen e globalizmit dhe parimet e tij baze, elementi i 

kulturës popullore, i asaj kategorie „perëndim-izimi‟ apo „amerikanizimi‟ vlen edhe për 

kulturën globale. Të rinjtë në tërë botën kërcejnë dhe këndojnë nën ritmet e muzikë 

amerikane, veshin veshje me materialin e shpikur dhe të ardhur që andej oqeanit, të famshmet 

xhinse (apo xhinkse siç i thonë rëndom nga anët tona), apo bluza pambuku me mesazhe 

universitetesh apo produktesh të tjera amerikane. Ata më të vjetrit në moshë shohin programe 

televizive amerikane në prodhim dhe konceptim. E të gjithë, të rinj e të moshuar konsumojmë 

versione të shpejta ushqimi, imitime të vakëta deri diku të mënyrës tipike të të ushqyerit 

amerikan. Ky është një rast hegjemonie kulturore. Teksa në ekonomia shqiptare po lufton për 

një produkt “Made in Albania”, ja se si na serviret mëngjesi “tipik” shqiptar në një tavolinë 

“tipike” shqiptare: “Biskota me të cilën shoqëroni një gotë qumësht në mëngjes, para se të 

filloni angazhimet e ditës, vështirë të jetë produkt vendas. Kjo për faktin se në supermarkete 

apo dyqanet ushqimore keni më pak mundësi për të gjetur biskota “Made in Albania”
135

  

 

Kritikët e „imperializmit kulturor‟ arrijnë që ta kuptojnë se përhapja e kësaj kulture nuk është 

thjesht çështje e sjelljes së jashtme. Ai mbart me vete një ngarkesë të brendshme besimesh 

dhe vlerash. Marrim rastin e muzikës rok (rock). Njerëzit nuk i tërheq vetëm fakti që është 

muzikë me volum të lartë, me ritëm dhe që mund ta kërcejnë duke bërë lëvizje akrobatike. 

Por sepse simbolizon një grup vlerash kulturore që lidhen me lirinë e të shprehurit, 

spontanitetin, dhe atë më të rëndësishmen kundërshtim të hapur ndaj asaj që mendohet si 

tradicionale. Konsumimi i kulturën popullore amerikane, konsumimi i produkteve të saj shfaq 

                                                           
134

 po aty, f. 261 
135

 Mittelman, J dhe Othman, N. (2001) Capturing Globalisation, Routledge, London. f. 120 



                                                                                      

91 

 

shenja të dukshme hegjemonie të njëanshme. Kështu, meksikanët konsumojnë 

„hamburguesas‟, amerikanët „tacos‟. Por meksikanët konsumojnë çdo vlerë që është „në, mbi 

dhe nën‟ hamburgerat amerikanë; ndërsa amerikanët sigurisht që nuk marrin me „tacos‟ asnjë 

vlerë tjetër jo-kulinare meksikane.  

 

Përfundime 

 

Në Kreun 2 jemi ndalur tek fenomeni i dytë, i cili përbën anën tjetër të hipotezës tonë, tek 

komunikimi ndërkulturor. Këtu kemi paraqitur një kornizë të faktorëve të cilët janë të 

rëndësishëm brenda modelit të përgjithshëm të komunikimit njerëzor, kryesisht gjuhësor.  

 

Kështu kemi dhënë përkufizime të asaj që quhet kulturë në kontekstin aktual ku mendohet se 

ky koncept i përket dhe pasqyron një shqoëri të caktuar. Megjithatë duke zbërthyer edhe 

fenomenet e globalizmit dhe mikro e makrokozmopolitanizmit, ne mendojmë se i përkasim 

një kulture të veçantë kombëtare, por shumë nga ne, në botën ku jetojmë, zgjedhim – ose të 

paktën mendojmë se mund të kemi mundësinë t‟a bëjmë këtë – copëza nga ai që mund të 

quhet „supermarketi kulturor global‟, duke nisur që nga sektori i ushqimeve, për të kaluar tek 

ai i veshjeve, më pas tek argëtimi, elektro-shtëpiaket e kështu me radhë. Ajo që harrojmë 

rrugës është se si e tërë kjo pamje do të pasqyrohet në gjuhë dhe komunikim.  

 

Për një komunitet të vogël dhe një gjuhë pakice si kjo e jona, vështirë të mbetet një vend 

origjine ku mund të kthehemi në momentin që çdo ditë bëjmë dhjetra zgjedhje si prej 

konsumatori në kurriz të një malli mjaft të çmuar siç është mjeti ynë kryesor i komunikimit 

dhe identifikimit.  

 

Gjuha angleze po fiton terren dita-ditës duke u bërë një gjuhë globalisht e përdorur në 

pothuajse çdo cep të botës duke i dhënë shprehje dhe zë çdo fenomeni të ri që zbarkon në 

veprimtarinë njerëzore. Retrospektivat e mijëvjeçarit dhe parashikimet për atë që po vjen 

vazhdojnë ta trajtojnë gjuhën angleze si simbolin e duhur për të konceptuar më mirë 

globalizmin, dallueshmërinë, progresin dhe identitetin. Në të tilla kushte, siç u pa edhe gjatë 

trajtimit të Kreut 2, edhe shoqëria shqiptare po avitet drejt kësaj rryme të re duke përshtatur 

më së miri të katërt parimet e McBotës: atë të tregut, burimeve, teknologjisë së informacionit 

dhe ekologjisë. 

 

Shekulli i ri ka shënuar rritje të interesimit në teorinë dhe praktikën e kozmopolitanizmit, 

edhe pse një nocion i lashtë sa njerëzimi, nga ana e shkencëtarëve, sociologëve, filozofëve 

dhe teoricienëve kulturorë. Disa nga faktorët që e kanë nxitur këtë janë: 

- intensifikimi i marrëdhënieve sociale në mbarë botën, të cilat lidhin vende të largëta në 

mënyrë të atillë që ngjarje lokale të ndikohen nga ngjarje që zhvillohen mijëra kilometra 

largo se e kundërta; 

- informacionalizimi, sistemi i ndërlidhjes, i cili funksionon në kohë reale nëpërmjet 

agjentit të teknologjisë së informacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit; 

- konfliktet të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me përkufizimet etnocentrike të identitetit, të 

cilat nga ana e tyre nxitën debatet mbi të drejtat e njeriut; 
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- hegjemonia relative e politikës së identitetit, e cila solli nevojën për ta rikonceptuar këtë 

të fundit në mënyrë më të hapur e të lirshme. 

 

Një përfundim i rëndësishëm i këtij kapitulli është përkufizimi i kozmopolitanizmit: 

- si një mënyrë e të menduarit; 

- si një proces i cili realizohet nëpërmjet një kompleksi poli-identitetesh; 

- si praktikë apo aftësi për të çarë n ëkulturat e tjera dhe për t‟u kuptuar në mënyrë aktive 

me ata që jetojnë në kultura, gjuhë dhe ambiente të ndryshëm. 

 

Duke pranuar përkufizimin e Held-it për “kozmopolitanizmin kulturor” si „aftësinë për t‟u 

veçuar nga një vend i caktuar (vendi i lindjes, edukimit, konvertimit) dhe për të tejçuar 

traditat, kemi pranuar gjithashtu se të gjitha përkthimet mund të quhen kozmopolitanë 

kulturorë për sa kohë që për të bërë këtë duhet të zhvenodemi larg nga vendi i lindjes, 

edukimit, konvertimit, etj. 

 

Shoqërinë, kulturën dhe gjuhën shqipe i shohim si subjektë të një “lidhje të dyfishtë” sipas të 

cilës ose duhet të heqin dorë nga çdo lloj forme identifikimi kombëtar, duke e konsideruar si 

formën më të keqe të paragjykimeve irredentiste, dhe përqafo kredon kozmopolitane, ose të 

vazhdojnë të ndjekin pretendimet mbi veçantinë kombëtare duke u izoluar nga të tjerët. Siç 

dhe u pa qartë edhe nëpërmjet shembujve efektet e kësaj lidhjeje të dyfishtë janë mjaft 

shkatërruese dhe paralizojnë jetën intelektuale.  
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KREU 3 

 

Duke evidentuar dhe prezantuar konceptime të ndryshme mbi përkthimin si fenomen dhe 

proces (në kapitullin I) dhe më pas mbi komunikimin ndërkulturor dhe aspektet e tij 

bashkëkohorë ( në kapitullin II), në kapitullin e tretë është menduar të hidhet ditë mbi 

dallimet dhe ngjashmëritë midis këtyre dy proceseve sa natyrale aq dhe të detyruara nga 

rrethana apo situata të ndryshme. 

 

Teksa zbërthehen terma si „lokal‟ dhe „global‟ mendohet të argumentohet mbi një forma të re 

të kozmopolitanizmit duke patur parasysh që është kjo natyra e dy proceseve të mësipërm 

nëse trajtohen në prizmin e përvojës kulturore. Ky kapitull do të vazhdojë më tej për të gjetur 

mënyrën se si të arrihet në konceptimin më të mirë të mundshëm të përkthimit në një botë 

moderne si kjo e jona, që karakterizohet nga ndryshime të vrullshme. Këtu mendohet që të 

kundërshtohet ideja e gabuar që është krijuar mbi përkthimin duke e trajtuar jo vetëm si një 

praktikë që  i përshtatet kushteve bashkëkohore, port a aftë gjithashtu të shpjegojë, nëpërmjet 

rolit të tij si ndërmjetës mes kutlurave, një sërë tiparesh të situatës aktuale. 

 

Kapitulli mendohet të shqyrtojë edhe pozicionin e atyre përkthyesve që shihen dhe dëgjohen 

njëkohësisht me dhënien e ligjërimit në botën moderne, interpretëve. Në një botë ku të folurit 

në forma të ndryshme që njeh dhe merr, vazhdon të ketë rëndësi të veçnatë, kapitulli do të 

mundohet të argumentojë nevojën për të kuptuar rolin e interpretëve për sa kohë janë ata që 

negociojnë presionet konfliktuale të identitetit, koalicioneve dhe pushtetit. Një pikë kyçe 

gjatë analizimit të rolit të interpretit apo përkthyesit është marrëdhënia që ekziston midis 

gjuhës dhe pushtetit në periudha tensionesh apo lufte. Do të analizohen raste të hasur nga 

përkthyes realë (interpretë të Irak) apo imagjinarë (Nicole Kidman – Silvia Broome në filmin 

e Sidney Pollack, “Interpretja”) për të konceptuar dhe pozicionuar veç rolit të interpretit dhe 

çështjen e përkthimit si boshtin e bisedimeve kur bëhet fjalë për identitetin dhe pushtetin në 

një botë të ndarë si kjo e jona. 

 

Nëse identiteti është bërë një nga debatet më të forta të kohëve tona, kjo ndodh për shkak se 

akoma ka konflikte të dhunshme në emër të tij. Përkthyesit dhe shkencëtarët në fushën e 

përkthimit duhet të angazhohen në këtë debat për të dhënë ndihmesën e tyre në komunikimin 

global dhe individual në mënyrë që të jetojmë së bashku në shtëpitë tona, në qytetin global 

dhe në botën tonë. 

 

3.1 Përkthimi dhe komunikimi ndërkulturor: ngjashmëri dhe dallime 

 

Komunikimit ndërkulturor dhe përkthimit po u kushtohet gjithmonë e më shumë vëmendje 

këto dy dekadat e fundit. Ky interesim i madh nuk do të thotë kurrësesi se po ballafaqohemi 

me një fenomen të ri. Përkundrazi, komunikimi i drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë 

mes njerëzish që flasin gjuhë të ndryshme dhe që u përkasin grupeve të ndryshme kulturore 

është një fakt që ekziston prej shekujsh tashmë. Vetë kulla e Babelit, një histori biblike e cila 

tregon se si banorët e Babelit, në fillesat e njerëzimit, ishin të bashkuar sepse flisnin të njëjtën 

gjuhë. Në unitet, ata vendosën të rindërtonin një kullë aq të lartë sa maja e saj të arrinte deri 
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në parajsë. Zoti e pa këtë si sfidë midis unitetit të tyre dhe vullnetit të tij. Kështu vendosi t‟i 

privonte njerëzit nga burimi i forcës dhe unitetit të tyre: nga të folurit e një gjuhe të unifikuar 

universale. Ai i urdhëroi të zbrisnin nga kulla, të ndaheshin e të shpërndaheshin në të katër 

cepat e botës duke e transfrmuar gjuhën e tyre në shumë gjuhë të ndryshme dhe në shumë 

komunitete gjuhësore të ndryshëm. 

 

Kontributi i përkthyesve në zhvillimin e alfabeteve dhe gjuhëve kombëtare, në zhvillimin e 

letërsive komëbtare, në përhapjen e dijeve, në përparimin dhe përçimin e vlerave kulturore 

përmes historisë është i dokumentuar tashmë
136

. 

 

3. 1. 1. Përkthimi si komunikim ndërkulturor 

 

Kështu ndërsa Studimet Përkthimore u zhvilluan si një disiplinë e mëvetësishme akadmeike 

gjatë shekullit të kaluar, të njëjtin proces ndoqi dhe komunikimi ndërkulturor, i cili tashmë 

shihet si një fushë akademike me konceptet e veta specifike dhe metodate e veta analitike. Të 

dyja këto disiplina tashmë kanë arritur në një stad ku si konceptet bazë ashtu dhe objekti i 

studimit po shihen nga një këndvështrim i ri. Le të shohim disa nga njoftimet për konferenca 

të ndryshme ndërkombëtare organizuar në vende të ndryshme për ta ilustruar këtë që 

përmendëm. 

  

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, ka organizuar një sërë konferencash 

ndërkomëbtare e ndër to mund të përmendin:  

- “Building cultural bridges thorugh language, literature and 

translation” 13 – 14 maj 2011 

- “Across English language and culture” 17 – 18 prill 2009 

- “Communicating linguistically, inter-culturally, and socially”, 17 – 

19 dhjetor 2009 

- “Dialogue across Balkan languages, Cultures and civilization”; 8 – 

9 prill 2010 

 

Fakulteti i Filozofisë, në Nikshiq të Malit të Zi, këto vitet e fundit ka organizuar konferenca 

ndërkombëtare si: 

- “Facing the other in the absence of theory”; 30 shtator – 2 tetor 

2010 

Instituti i Gjuhëve të Huaja, Univesiteti i Malit të Zi, organizon në fillim të qershorit një 

konference ndërkomëbtare nën titullin: “Translation and interpreting as intercultural 

mediation”. 

 

Siç mund ta shohim nga këto tematika konferencash këto dy disiplina kanë mjaft interesa të 

përbashkëta dhe po aq çështje që u përkasin të dyjave e që kërkojnë studim nga të dy këto 

këndvështrime. Praktikisht të dyja disiplinat kanë koncepte bazë të përbashkët si: kultura, 
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kultura globale, rrjetet sociale, komunikimi global, hapësira, marrëdhëniet ndërkulturore, 

përfaqësimi ndërkulturor, identitetet, dallimet dhe pushteti. 

Këto koncepte mjaft të rëndësishme dalin gjithashtu në revista apo libra, si për shembull në 

një kolanë librash mbi gjuhën dhe diversistetin nën titullin Takime, qëllimet e kësaj 

sipërmarrjeje shprehen kështu: “Takimet nisin të eksplorojnë diversitetin në gjuhë, 

diversitetin nëpërmjet gjuhës dhe diversitetin për gjuhën.” Gjatë këtij eksplorimi do të shihet 

“mënyra se si gjuha dhe sjellja gjuhësore mund të kontribuojë në ndërtimin apo negociimin e 

dallimeve socio-kulturore dhe politike.” 

Vitit 2003 shikon promovimin e Gazetës së Turizmit dhe Ndryshimit Kulturor e cila do të 

analizojë marrëdhëniet, tensioney, përfaqësimet, konfliktet dhe mundësitë që të ekzistojnë 

mes turizmit/udhëtimit dhe kulturës/kulturave në një kontekst global gjithmonë e në 

ndryshim e gjithmonë e më kompleks.”; dhe do t‟i bashkangjisë turizmit gjithashtu 

“dimensionin krijues që është mjaft i fuqishëm si dhe ndryshimin kulturor që vjen nga 

letërsia, përkthimi dhe të njohurit e gjuhëve të tjera, filmit, artit dhe llojeve të tjera të 

performancës.” 

 

Studimet përkthimore, edhe pse një disiplinë relativisht e re, i është nënshtruar një sërë 

zhvillimesh të rëndësishme. Kështu, pas Luftës së Dytë Botërore, brenda disiplinës së 

Gjuhësisë së Aplikuar u shfaq një lloj refleksoni i rim bi përkthimin. U përdorën një sërë 

konceptesh gjuhësore dhe metoda analitike për të hartuar një teori gjuhësore për 

përkthimin.
137

Përkthimi përshkruhej si një proces transkodimi gjuhësor, ku teksti në gjuhën e 

mbërritjes duhet të ishte i barazvlefshëm me atë të gjuhës së origjinës. 

Meqenëse përkthimi ka të bëjë me tekste që mbartin një funskion specifik komunikativ, 

shumë shpejt u bënë mëse të qarta kufizimet që sillte kjo lloj përqasjeje. Kështu, që prej 

viteve 70-të, Studimet Përkthimore nisën të shiheshin nga këndvështrime të ndryshme që 

lejonin përqasje të tilla si nga aspekte të gjuhësisë së tekstit, pragmatikës, analizës së tekstit, 

socio-linguistikës, si dhe stdimet në fushën e komunikimit. Teksti nuk ishte më në qendër të 

vëmendjes dhe nocione të tilla si tekstualiteti, konteksti, kultura, qëllimi komunikues, 

funksioni, tipologjia e tekstit, zhanri dhe rregullat që impono ai ndikuan mjaft në 

rikonceptimin e përkthimit.
138

 Tekstet prodhohen dhe merren për një qëllim apo funksion 

specifik. Siç është përmendur dhe në kapitullin e parë, ky është dhe argumenti kryesor që 

qëndron në thelb të përqasjes funskionaliste siç është rasti i teorisë Skopos.  

Kështu përkthimi na del një veprimtari që përmbush më së miri një qëllim të caktuar, 

megjithatë qëllimi për të cilin është prodhuar një tekst i caktuar në gjuhën e origjinës mund të 

jetë identik ose i ndryshëm nga qëllimi që rezulton në gjuhën e mbërritjes. Gjuha dhe kultura 

janë të ndërvarura dhe përkthimi është transferimi i kulturës, është kësisoj një lloj specifik 
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prodhimi tekstesh që përcaktohet nga kultura
139

. Ky veprim kompleks realizohet nga 

përkthyesi, një elspert në prodhimin transkulturor të tekstit. 

Në këtë mënyrë përqasjet funksionaliste nuk e shikojnë më barazvlefshmërinë si një tipar 

thelbësor të përkthimit, siç ka ndodhur më parë nën këndvështrimin e përqasjeve gjuhësore. 

Nocioni i barazvlefshmërisë është sfiduar dhe nga Studimet Deskriptive të Përkthimit të cilat 

u kristalizuan në fillim të viteve 80-të të shekulit të kaluar apo nga teoritë postmoderne të 

përkthimit. Holmes (1988) i shikonte në këtë mënyrë dy objektivat kryesorë të disiplinës së 

Studimeve Përkthimore: 

(i) përshkruesë të fenomenit të të përkthyerit dhe të përkthimit tek 

manifestohen në botën ku ne ndërtojmë përvojat tona; 

(ii) përcaktuesë të parimeve të përgjithshme nëpërmjet të cilëve këto 

fenomene mund të shpjegohen dhe të parashikohen. 

Gjatë përshkrimit të përkthimeve autentike, shumë shpejt u bë i qartë fakti se produktet nuk 

ishin kopje besnike dhe të barazvlefshme të teksteve të origjinës. Përkthimet, si produkte (me 

fjalë të tjera si fakte të sistemeve të mbërritjes) ishin të lidhur me kontekstet socio-historike 

në të cilët vepronin përkthyesit, në të tilla kontekste, përkthyesit sillen sipas kushteve dhe 

kufizimeve socio-ideologjike, me fjalë të tjera, sipas normave
140

. Normat e përkthimit 

kuptohen si kufizime të brendësuara të sjelljes të cilat përbëjnë vlerat e përbashkëta të një 

komuniteti. Prezantimi që i bën Toury konceptimit të normave në studimin e përkthimit e 

ridrejton fokusin e interesit drejt faktorëve që janë përcaktues në zgjedhjet që vendosin 

marrëdhënien midis tekstit të origjinës dhe atij të mbërritjes. Si rezultat, aspektet e 

manipulitmit, zhvendosjes, si dhe statusi i përkthimeve në polisistemin e mbërritjes dolën në 

plan të parë
141

. 

Në fillim të viteve 90-të, Studimet Përkthimore empirike u kritikuan së tepërmi sepse nuk i 

kishin dhënë vëmendjen e duhur marrëdhënieve të pushtetit që qëndrojnë në themel të 

normave të çdo shoqërie. Për rrjedhojë, për të shpjeguar përkthimin nisën të përdoreshin ide 

dhe koncepte nga Studimet Kulturore, antropologjia dhe teoritë post-koloniale
142

. Teoritë 

postmoderne kanë arritur të shpjegojnë se si përkthimi shpesh nënkupton shkëmbime 

asimetrike kulturore, si një formë transformimi të përshtatur, si një praktikë socio-politike
143

. 

Në këto teori, përkthyesit janë aktivisht të angazhuar në formimin e proceseve komunikative, 

duke vënë në zbatim ruajtjen e elementit të huaj ose të atij vendas si një metodë përkthimore, 

dhe duke kontribuar kështu në mënyrën se si paraqitej apo ndërtohej Tjetri. Venuti është pro 

metodës së ruajtjes së elementit të huaj si metodë përkthimore, pasi, sipas tij, kjo metodë i jep 

mundësinë përkthyesit t‟i japë kuptim dallimeve ndërsa lexuesit i jep mundësinë të zbulojë 
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dhe të vlerësojë pjesën kulturore të tjetrit. Duke e parë përkthimin si një formë veprimi dhe 

angazhimi politik do të thotë që konceptimi tradicional i përkthyesit si një transportues i 

padukshëm i kuptimeve është zëvendësuar nga ai i ndërhyrësit të dukshëm. 

Teoritë postmoderne të përkthimit kanë hapur fusha të reja kërkimore, si për shembull, 

studimi i përkthimit dhe pushtetit (p.sh Alvarez dhe Vidal 199. Tymoczko 2000), përkthimi 

dhe identiteti (p.sh Venuti 1994), përkthimi dhe gjinia (p.sh Simon 1996), përkthimi dhe 

ideologjia (p.sh Baumgarten 2001), përkthimi dhe etika. 

Në të njëjtën kohë, studimet e kohëve të fundit kanë hyrë thlelë në mendjen e përkthyesit, 

duke e parë veprimtarinë e përkthimit si një proces i një natyre kognitive. Studime të tjera 

statistikore tentojnë të zbulojnë nëse përkthimet karakterizohen nga tipare universale të cilat i 

dallojnë nga tekstet e prodhuara në mënyrë të pavarur si dhe u përgjigjen pyetjeve të cilat 

kanë nevojë për një përpunim madhor të dhënash
144

. Në këto teori kanë zënë vend mjaft mirë 

dhe sfidat që globalizmi ngërthen në teorinë dhe praktikën e përkthimit. 

Studimet moderne në fushën e përkthimit kanë marrë tashmë si objekt të tyre një sërë temash 

si analizime të produkteve përkthimore, proceset përkthimore si veprimtari njohëse, praktikat 

përkthimore në kontekste socio-politike, funksionet dhe pasojat e përkthimeve (si produkte) 

në kulturën ku vijnë, dhe statusi i përkthimit dhe përkthyesve në kontekste socio-historike. 

Me fjalë të tjera, fokusi është vënë mbi praktikat sociale, kulturore dhe komunikative, mbi 

domethënien kulturore dhe ideologjike të përkthimit si proces dhe produkt, mbi politikën e 

jashtme të ëprkthimit, mbi marrëdhënien mes mënyrës se si sillet përkthimi dhe faktorëve 

socio-kulturorë. Kështu në përgjithësi mund të thuhet që ekziston një pranim i kompleksitetit 

që karakterizon fenomenin e përkthimit në ditet që jetojmë, një përqëndrim në rritje mbi 

shkaqet sociale dhe faktorin njerëzor, dhe një situatë ku theksohen më shumë pasojat se sa 

struktura e brendshme. 

Pranimi i kompleksitetit të fenomenit të përkthimit do të thotë që është një fakt tashmë i 

pranuar sot që Studimet Përkthimore janë një disiplinë e pavarur dhe e mëvetësishme. 

Megjithatë, vazhdon të jetë një disiplinë, e cila përdor mjaft nga metodat, konceptet, 

analizimet e disiplinave të tjera. Një pasojë e zgjerimit të gamës së pyetjeve, të cilat rreket t‟i 

kthejë përgjigje fusha e SP është që kufinjtë me disiplinat e tjera po shkrihen gjithmonë e më 

shumë dhe vetë objekti i studimit, përkthimi, po huazohet nga disiplina të tjera. Për shembull, 

në antropologji, pikat etnografike të takimit përshkruhen si procese të përkthimit kulturor; në 

studimet postkoloniale, tekstet e shkruara nga ish-të kolonizuarit në gjuhën e ish-

kolonizatorëve janë etiketuar si përkthime kompozicionale
145

. Duke parë këto zhvillime, 

Prunc (2002: 267) vë në dukje faktin se një koncept i gjerë i përkthimit, i cili përfshin 

pothuajse çdo lloj transformimi kulturor, mund të çojë në shkrirjen e SP si një disiplinë e 

mëvetësishme, meqenëse dhe vetë objekti studimor i kësaj disipline po humbet. Një 

shqetësim të tillë e përcolli dhe mesazhi që përçoi thirrja për prezantime në Kongresin e EST-

së në vitin 2004, ku thuhej: “Mbase ka ardhur koha për të sfiduar një sërë propozimesh apo 
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anshmërish të ngritura nga disiplina të tjera apo të bazuara në ide apo pretendime që merren 

si të mirëqena.” 

Nuk duhet të presim që një rivlerësim i koncepteve apo mjeteve të na çojë në një situatë ku 

vetë koncepti i përkthimit do të merrte një dimension të ri e më të ngushtë. Por në fakt, çdo 

rivlerësim që i bëhet konceptit, duhettë lidhet zinxhir me një proces rishqyrimi të një sërë 

koncpetesh të tjera, siç janë dhe ato të komunikimit dhe kulturës. 

Thirrja për pjesëmarrje në konferencën e vitit 2004 në Seul, i referohet “përkthimit dhe 

formave të tjera të komunikimit ndërkulturor” si dhe “përkthimit dhe formave të tjera të 

ndërmjetësimit ndërkulturor”. Brenda fushës së SP-së, përkthimit shpesh është përkufizuar 

duke iu referuar komunikimit (ndërkulturor), ndonjëherë dhe në mënyrë mjaft të 

drejtpërdrejtë: “Tek synojnë të arrijnë qëllimet e tyre, përkthyesit (duke qenë një kategori e 

veçantë e marrësve dhe prodhuesve të tekstit), kërkojnë të arrijnë t‟i përçojnë lexuesve të 

tekstit në kulturën pritëse, atë që iu është komunikuar nga një prodhues teksti dhe që iu është 

paraqitur ndryshe në tekst për nga niveli i qartësisë.”
146

 

Edhe në këto raste, kur përkthimi nuk është i përkufizuar në mënyrë të drejtpërdrejtë si formë 

komunikimi, nga përkufizimet mund të nënkuptohen mjaft aspekte të komunikimit, 

veçanërisht kur flitet për funskionet e tekstit, për marrësit e tekstit dhe përdorimit që i bëjnë 

teksteve për qëllime komunikative:  

Përkthimi është një shërbim komunikativ, dhe një shërbim për një marrës a 

më shumë marrës të tekstit në gjuhën e mbërritjes. Funksioni normal i një 

shërbimi përkthimi është të përfshijë një lexues të ri në gjuhën e mbërritjes 

në aktin e komunikimit, i cili e ka zanafillën edhe pse të kufizuar në 

komunitetin e gjuhës së origjinës.
147

 

 

Veprimi i përkthimit është një proces i prodhimit të një transmetuesi 

mesazhi të një lloji të caktuar, i krijuar për t‟u përdorur në sisteme të varura 

në mënyrë që të koordinohet bashkëpunimi veprues dhe komunikativ.
148

  

 

Studimet Përkthimore përgjatë historisë së ekzistencës si disiplinë gjtihmonë e kanë lidhur 

përkthimin me aspekte të komunikimit. Tekstet e përfshira në procesin e përkthimit përdoren 

nga njerëz në kontekste specifike komunikimi dhe për qëllime specifike. Teksti origjinal dhe 

ai i përkthyer funksionojnë në kontekste të ndryshme komunikimi, me fjalë të tjera, ata 

merren nga pritësit e mesazhit në situata të ndryshme, në vende dhe kohë të ndryshme, dhe që 

mund t‟i përkasin kulturave të ndryshme dhe të flasin gjuhë të ndryshme. Tekstet, në këtë 

mënyrë, përmbushin funksione komunikimi, për shembull, synimi i tyre mund të jetë 

informimi, udhëzimi, argumentimi apo thjesht argëtimi. Konteksti i ri, në të cilin përdoret 
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teksti, do të thotë që përmbush një funksion tjetër nga ai që ka patur teksti origjinal në 

kontekstin e vet. 

Modelet e përkthimit që u zhvilluan kryesisht në teoritë me bazë gjuhësie, haptazi, përdorën 

koncepte të aplikuara të teorisë tradicionale të komunikimit, veçanërisht, konceptet e 

dërguesit, marrësit, transferimit të mesazhit, kodifikimit, dhe ç‟kodifikimit. Përkthimi u 

modelua si një akt komunikimi i ndërmjetësuar dygjuhësh, prej dy fazash. në fazën e parë, 

dërguesi dhe përkthyesi (në rolin e marrësit) komunikojnë në kodin e dërguesit (gjuha e 

origjinës); dhe në fazën e dytë, përkthyesi (në rolin e dërguesit) dhe marrësi i synuar 

komunikojnë në kodin e marrësit (d.m.th në gjuhën e mbërritjes). Parakusht për realizimin me 

sukses të fazës së dytë është procesi i kalimit nga një kod tek tjetri, në të cilin përkthyesit i 

duhet të veprojë siç duhet, për të vepruar më pas si dërgues. Në këtë model, duhet t‟i 

kushtohet rëndësi mbarëvajtjes në transferimin e mesazhit, d.m.th përkthyesi vepron si 

përçues, i cili kalon në të njëjtin mesazh, duke transformuar vetëm kodin. Një metaforë e 

goditur për procesin e përkthimit është ajo e kalimit të lumit apo e udhëtimit në det, ku 

përkthyesi është lundërtari, të cilit i duhet të kalojë ngarkesën-fjalë, në anën tjetër të bregut 

dhe ta transportojë më pas atë në destinacionin e duhur. Imazhi i kësaj metafore bëhet më i 

gjallë kur mendohet për rreziqet me të cilat duhet të përballet lundërtari gjatë udhëtimit të tij 

të gjatë. 

Megjithatë, modele si këto janë debatuar së tepërmi nga teoritë post-moderne të përkthimit. 

Ato janë të mendimit që modele, të cilat e shohin përkthimit si shkëmbim dhe si një proces 

me dy kahe veprimi, janpin idenë e vlerës së barabartë dhe në këtë mënyrë e davarisin 

funskionimin me një kah të përkthimit si dhe faktin që marrëdhëniet midis kulturave nuk 

mund të jenë kurrë marrëdhënie mes të barabartësh. Siç komenton dhe Hermans
149

, “është 

aspekti i mosbarazisë i cili na kujton shpeshherë se tërë procesi i kontaktit dhe transmetimit 

kulturor pjesërisht i formuar apo përkthimi udhëhiqet nga norma dhe vlera, dhe nga ajo që 

qëndron pas tyre: pushteti, hierarkia, mosbarazia.” Në këtë mënyrë do të duhet shumë për të 

gjetur aspekte komunikimi në përkufizime të cilat kanë të bëjnë me dallimet dhe pushtetin, si 

më poshtë: “Një tekst i përkthyer duhet të jetë toka nga ku shfaqet një kulturë tjetër, ku 

lexuesi mund të gjejë një rreze të kulturës tjetër…”
150

 

Nga përqasjet funksionaliste ndaj përkthimit gjithashtu vihet re se favorizohet ideja se 

përkthimi nuk mund të njëjtësohet me transferimin e mesazhit në mënyrë të pacënuar, por 

megjithatë përqasje të tilla operojnë kryesisht brenda një strukture të përgjithshme 

komunikimi. Me fjalë të tjera, aty ku roli i përkthyesit si ndërmjetës në aktin e komunikimit 

është mjaft i rëndësishëm: ai mundëson komunikimin dhe ndërveprimin duke kapërcyer 

pengesat kulturore dhe gjuhësore. Hönig (1995) e ilustron këtë rol duke krijuar një metaforë 

tjetër për përkthyesin, atë ku ai shihet si ndërtues urash komunikimi. Në këtë mënyrë, që të 

përmbushë rolin e tij, përkthyesit duhet të jenë ndërmjetës të aftë, dhe aftësia e tyre në 

përkthim ka të bëjë me aftësinë kulturore. Pikërisht në këtë pikë, përqasjet funksionaliste 
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kanë koncepte dhe problematika të përbashkëta me komunikimin ndërkulturor. Në të vërtetë, 

teoria Skopos (Vermeer 1996) dhe teoria e veprimit përkthyes (Holz-Manttari 1984), dy 

teoritë më në zë nga përqasjet funskionaliste, bazohen në teroinë e veprimit dhe atë kulturore. 

Kjo aksiomë themelore është më së miri e prezantuar në përkufizimin që Vermeer i bën 

përkthimit (shiko më lart). Përkthimi karakterizohet si një lloj i veçantë ndërveprimi 

ndërkulturor (nga një kulturë tek tjetra) dhe komunikimi ndërkulturor. Megjithëse këto 

karakteristika shpesh shkurtohen duke marrë formën “përkthimi si komunikim ndërkulturor” 

pjesëza si nuk do të thotë ngjashmëri midis dy koncepteve.
151

 

Origjina e përqasjeve funksionaliste në kontinentin europian mund të shihet në kontekstin e 

një kërkese gjithmonë e më në rritje për përkthime (veçanërisht kur flitet për përkthime jo-

letrare/të natyrës pragmatke) si dhe nevojën që vjen bashkë me të për kualifikim të 

përkthyesve. Përqasjet funskionaliste janë gjithashtu të karakterizuara nga një orientim 

këndvështrimi, me fjalë të tjera, ato përqëndrohen në faktorë që duhet të merren parasysh kur 

prodhohet një tekst në gjuhën e synuar, me qëllimin sipas të cilti teksti që do të prodhohet të 

ëprmbushë si kriter kryesor kontekstin e duhur për audiencën e duhur. Kështu përkthyesi 

konceptualizohet si një ekspert në prodhimin e tekstit për komunikim ndërmjet kulturave. 

Ndërsa Witte e sheh objektin e studimit të SP jo tek gjuha por tek të veprimtaria njerëzore në 

kontekste të ndryshme kulturore. Falë këtij orientimi, zor se gjejnë zgjidhje çështjet, nocionet 

kryesore të teorive post-moderne, si dallimet, pushteti, rezistenca, apo hibriditeti. Argumenti 

qëndror është qëllimi i tekstit produkt që përcakton strategjinë e duhur përkthimore – dhe kjo 

mund të ketë nevojë për një strategji rezistence. 

 

3. 1. 2  Komunikimi si përkthim kulturor 

 

Të vepruarit dhe ndërvepruarit për një qëllim të caktuar dhe në kontekste kulturore specifike, 

janë çështje mjaft të rëndësishme për Studimet e Komunikimit Ndërkulturor. Diskutimi këtu 

përqëndrohet në trajnimin për gjuhën e huaj në varësi dhe të orientuar për nga nevojat e 

profesionistëve të veçantë, veprimtaria profesioanle e të cilave ka të bëjë me të veprruarin në 

kontekste ndërkulturore. Trajnime të tilla për komunikimin në fushën e biznesit 

ndërkombëtar, në negociatat në këtë fushë, në manaxhimin ndërkulturor, në aftësitë 

prezantuese gjithmonë e më shumë po kombinojnë mësimin e gjuhës me ndërgjegjësimin 

kulturor. Në këtë aspekt të dyja disiplinat veprojnë mbi bazën e supozimeve të përbashkëta, si 

më poshtë: 

 komunikimi nuk është një proces i drejtpërdrejtë ku mesazhi transferohet i pacënuar; 

 komunikimi përtej kufinjve kulturorë dhe gjuhësorë duhet të pranojë themelet e 

ndryshme kulturorë të gjuhëve (gjë që pasqyrohet në rregullat e zhanrit dhe modelet 

komunikative); 

 gjuha dhe kultura nuk janë koncepte të qëndrueshme apo sisteme të mbyllura, por 

sisteme të hapura, dinamikë dhe fleksibël; 

 gjuhët dhe kulturat nuk mund të barazohen me shtetet-komb; kufinjtë e kombeve dhe 

kulturave po bëhen gjithmonë e më pak të qarta; 
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 folësit në një ndërveprim komunikativ flasin si anëtarë komunitetesh të ndryshme 

ligjërimore të cilat karakterizohen nga identitete të shumëfishta, dhe bashkëbiseduesit 

sjellin identitetet e tyre kulturore në çdo bisedë; 

 pengesat kultuore; me fjalë të tjera, dallimet specifike kulturore të sjelljes, shpesh janë 

më të rëndësishme se sa pengesat gjuhësore në komunikimin ndërkulturor;  

 në mënyrë që bashkëbisedimi të jetë i suksesshëm, atëherë ai ka nevojë për aftësi 

komunikative. 

 

Një kompetencë e tillë komunikative ka të bëjë me njohuritë dhe aftësitë, d.m.th me njohuritë 

e parregullësive, modeleve, dhe rregullave të ndërveprimit (në mënyrën e të folurit apo të 

shkruarit). Është me rëndësi për përkthyesit dhe interpretët dhe po aq edhe për ata që mësojnë 

një gjuhë të huaj dhe që do të përfshihen në komunikim ndërkulturor. Dallimi kryesor kur 

këto supozime themelore aplikohen në një situatë trajnimi, dhe më pas në një situatë në jetën 

reale është ky: për komunikmin ndërkulturor si një formë direkte e komunikimit nevojitet një 

kompetencë komunikative ndërkulturore për të ndërverpuar në mënyrë të pavarur, me fjalë të 

tjera, bashkëbiseduesit veprojnë sipas rolit që kanë (p.sh bisedime tregtare, kontakte apo 

takime të natyrës diplomatike, etj.). Kështu kompetenca e komunikimit ndërkulturor është në 

shërbim të qëllimeve parësore profesionale. Megjithatë, përkthyesit prodhojnë tekste të cilët 

përdoren nga të tjerë për të komunikuar. Përkthyesve, kështu, u nevojitet një kompetencë 

ndërkulturore (specifike për përkthimin) në mënyrë që të mundësojë komunikimin me të 

tjetrët, për të  garantuar më pas ndërveprimin ndërkulturor. SKN (Studimet e Komunikimit 

Ndërkulturor) dhe SP (Studimet Përkthimore) operojnë mbi një koncept të ndryshëm 

komunikimi: SKN-ja studion komunikimin natyral ndërsa SP-ja merret me një komunikim që 

ndërtohet në mënyrë artificiale dhe për një qëllim profesional. 

 

3.2 Ngjashmëritë parë në prizmin e koncepteve të përbashkëta, veçanërisht koncepti i 

kompetencës komunikative ndërkulturore 

 

Nëse detyra profesionale e një përkthyesi është përcaktuar të jetë ndërmjetës komunikimi 

midis anëtarëve të kulturave të ndryshme, kjo do të thotë që përkthyesit duhet të kenë 

kompetencë dy-kulturore. Kështu nocioni i kulturës bëhet koncepti kyç për disiplinën e 

Studimeve Përkthimore. Argumentimet e ndryshme që gjejmë në vazhdën e hulumtimeve në 

këto studime vijnë si rezultat i ideve të ndryshme që bazohen mbi mënyra po aq të ndryshme 

të konceptimit dhe kuptimit që i veshim apo i japim kulturës. Kultura përkufizohet në mënyra 

të ndryshme në literaturën e shkencave sociale, në atë të arteve, të shkencave humane, 

sociologjisë, antropologjisë, etnografisë, etj. Duke iu referuar përkthimit, Gercken (1992) e 

përkufizon kulturën si sisteme njohëse, si sisteme strukturore, dhe si sisteme simbolike. 

Katan (1999) radhit katër përqasje në studimin që i bën kulturës: bihejvjoriste, funksionaliste, 

njohëse dhe dinamike. Teoritë post-moderne të përkthimit përqëndrohen tek kulturat si 

sisteme pushteti, me grupime dominuese dhe të shtypura, me grupe shumice dhe pakice, 

grupime qëndrore dhe periferike. Me fjalë të tjera, SP ka importuar përkufizime të ndryshme 

të kulturës nga disiplina të tjera. 
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Witte (2000:17) është i mendimit se SP duhet të kenë një përkufizim të kulturës që do të 

përmbushte qëllimet e veçanta që ka vetë si shkencë. Në veprimtarinë e tyre si profesionistë, 

përkthyesit përballen me forma sjelljeje dhe produktet e tyre (si tekstet në kuptimin më të 

gjerë). Ata duhet të jenë të aftë të vendosin lidhjen midis vetë sjelljes dhe rezultateve të saj në 

njohuritë specifikisht kulturore të anëtarëve të asaj kulture. Në këtë mënyrë, ata do të kenë 

mundësi të identifikojnë funksionin, rëndësinë dhe vlerën e një sjelljeje të tillë dhe /ose 

rezultatet e saj në kulturën e caktuar dhe për kulturën e caktuar. Siç dhe vazhdon Witte në 

argumentimin e tij, përkufizimi i kulturës duhet të kombinojë meta-nivelin e kushteve të 

sjelljes, nivelin objektiv të sjelljes dhe rezultatet dhe produktet e saj. Përkufizimi i Vermeer-

it, i cili ndërtohet mbi argumentet e Goodenough (1964, bazuar në punimet etnografike në 

terren) dhe mbi Gohring (1978, mësimi i gjuhës së dytë) kombinon nivele të ndryshme duke 

iu referuar përkthimit: “Kultura […] sistemi i hapur i normave dhe rregullave dhe rezultatet e 

tyre që prijnë sjelljen e cilitdo që dëshiron të quhet anëtar i një shoqërie të caktuar.”
152

 

 

Një koncept i tillë i kulturës mund të aplikohet tek parakulturat (p.sh një komb, një fis, 

komuniteti europian), tek diakulturat (p.sh një familje, një rreth profesionistësh) dhe 

idiokulturat (individët). Këto kategori kulturash nuk qëndrojnë në vetvete sit ë tilla, por 

përkufizohen në këtë mënyrë për qëllime analitike. 

Duke u bazuar në ide të tilla, Witte nisi të zhvillonte një koncept të kompetencës kulturore të 

veçantë për përkthimin, duke sintetizuar ide të SP moderne (veçanërisht ato funksionaliste) 

dhe ato të SKN-së. Një kompetencë kulturore e veçantë për përkthimin si një element bazë i 

aftësisë për të përkthyer, do të karakterizohej nga sa vijon: 

“Kompetenca specifike kulturore për përkthimin do të ishte aftësia për të qenë i 

ndërgjegjshëm dhe për të kontrolluar atë që dihet në mënyrë të pandërgjegjshme, aftësinë për 

të mësuar në mënyrë të vullnetshme atë që nuk njihet akoma nga kultura e vet apo ajo e huaj, 

dhe aftësia për t‟i lidhur kulturat mes tyre, për t‟i krahasuar me qëllim për të arritur synimin 

që teksti të pritet ashtu siç duhet dhe t‟i përshtatet, si produkt sjelljeje që është, nevojave të të 

paktën dy partnerëve ndërveprues që vijnë nga dy kultura të ndryshme me qëllimin final të 

një komunikimi të suksesshmë mes tyre.”
153

  

Gadishmëria për të mësuar dhe aftësa për vlerësim kritik kanë përkufizime të theksuara të 

kompetencës ndërkulturore në SKN. Në disiplinën e Studimeve Përkthimore ekziston një ide 

e pranuar gjerësisht që kompetenca e përkthimit, një kompetencë profesioniste e të vepruarit, 

është një nocion kompleks, që përfshin kompetencat gjuhësore, kulturore, sociale, studimore, 

të tekstit dhe të trasferimit
154

. Kompetenca kulturore duhet të zhvillohet së bashku me 

elementë të tjerë të kompetencës përkthimore në një program të veçantë për trajnimin e 

përkthyesve. Ky pretendim është në kundërshtim me argumentet që kompetenca gjuhësore 

dhe kulturore (e fituar përmes programeve për mësimin e gjuhës apo/dhe duke jetuar jashtë) 

janë parakushte për zhvillimin e kompetencës së përkthimit në kuptimin më të ngushtë.  
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Siç duhet të jetë bërë mëse e qartë në këtë pikë, SP dhe SNK kanë të parbashkëta një sërë 

problematikash, konceptesh, veçanërisht kur flitet për kompetencë komunikative 

ndërkulturore, ndërgjegjësimi kulturor dhe takimet ndër-kulturore. Të dyja disiplinat e shohin 

gjuhën dhe kulturën si të pavarura dhe për pasojë, si kontekste përgatitore për të arritur 

ndërgjegjësimin ndërkulturor. Kjo do të thotë ndërgjegjësim të të trajnuarve për 

karakteristikat gjuhësore dhe kulturore të sjelljes dhe produkteve komunikative të saj. Në 

konferencën e viti 2010, zhvilluar në Niksic të Malit të Zi, organizuar nga Fakulteti i 

Filozofisë, “Facing the other in the absence of theory”, u theksua fakti që “mënyra me të cilën 

po i afrohemi tjetrit dhe kapërcimi i hapësirave gjuhësore, gjeografike dhe politike po na 

shpie në forma të reja të të menduarit, ndjerit dhe të jetuarit të botës.” Kjo është me mjaft 

rëndësi për të dyja disiplinat por sigurisht e shoqëruar me objektiva të ndryshëm. Në trajnimet 

për gjuhën e huaj dhe në ato kulturore, qëllimi është zhvillimi i kompetencës gjuhësore dhe 

ndërkulturore teksa synohet të veprohet sipas rolit të caktuar, që do të thotë që të sillesh siç 

duhet në situata ndërkulturore. Gjatë pregatitjes së përkthyesve, qëllimi është zhvillimi i 

kompetencës së përkthimit (ku komptetenca ndërkulturore është një nga elementët e saj) 

teksa synohet të veprosh për nevoja të të tjerëve. 

Pavarësisht problematikave të ndryshme të dy disiplinave, duket se vazhdon të ketë mungesë 

ndërgjegjësimi për literaturën e njërës apo tjetrës. Siç u tregua dhe më lart, përkthimi shpesh 

përshkruhet si komunikim ndërkulturor, dhe në disiplinën e këtij procesi kanë gjetur aplikim 

analiza nga disiplina të tjera (p.sh përkufizimi që Witte i ka bërë kompetencës kulturore në 

përkthim ndërtohet mbi Studimet e Komunikimit Ndërkulturor). Megjithatë, në fushën e vetë 

Komunikimit Ndërkulturor (dhe në shkencat sociale në përgjithësi), përkthimi, dhe në ato pak 

raste kur përmendet, kryesisht perceptohet si një fenomen gjuhësor. Kjo shpërfillje mund të 

vijë si pasojë e statusit (apo krizës) së disiplinave të përmendura në fillim të këtij kapitulli. Në 

thirrjen për kumtesa në Konferencën e Seulit, lexojmë se: “Studimet Përkthimore tani 

qëndrojnë si një disiplinë më vete në disa vende të botës. Studimet Ndërkulturore, tani po 

shfaqen si disiplinë e qëndrueshme me qëllime dhe synime të mirëformuara.” 

Studimet Përkthimore si një disiplinë e pavarur në përgjithësi konsiderohet si një disiplinë 

ndërdisiplinare për nga natyra. Ky tipar natyre shihet si domosdoshmëri dhe vlerë. 

Domosdoshmëria vjen në sajë të kompleksitetit të përkthimit, meqenëse qëndron në 

kryqëzime procesesh, produktesh, funskionesh e agjentësh në kontekste të ndryshme socio-

kulturore. Vlera i referohet nevojës për të qenë i ndërgjegjshëm që konceptet dhe metodat të 

cilat kanë hyrë në Studimet Përkthimore nga disiplinat e tjera kanë një përkufizim dhe histori 

të tyren në disiplinat nga të cilat dhe kanë ardhur dhe kështu mund t‟iu jetë dashur të 

modifikohen për qëllime të reja që imponon disiplina e Studimeve Përkthimore. 

Në konferencën e sipërpërmendur të Seulit, në vitin 2004, nisi jetën e saj dhe Shoqata e re 

Ndërkombëtare për Studimet Përkthimore dhe Ndërkulturore. Qëllimi i kësaj shoqate 

përshkruhet si çështje që kanë të bëjnë me përkthimin dhe forma të tjera të komunikimit 

ndërkulturor. Ky karakterizim i përkthimit si në varësi të komunikimit ndërktulturor, lë 

hapësirë të mendohet se Studimet Përkthimore janë një nën-disiplinë e Studimeve të 

Komunikimit Ndërkulturor. 
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Aktualisht, siç dhe kemi parë, ka disiplina të ndryshme që nxjerrin në pah nevojën për një 

natyrë ndërdisiplinare. Edhe pse, ka shumë disiplina të ndryshme që shfaqin interes për të 

studiuar komunikimin ndërkulturor dhe/ose përkthimin, ato arrijnë ta bëjnë këtë duke 

përafruar objektin e studimit në mënyrën e tyre, për interesat e tyre dhe me metodat e tyre. 

Deri në këtë moment, nuk kemi përmendur interesimin që po tregon teknologjia e 

informacionit për përkthimin, megjithëse kjo fushë ka një impakt gjithmonë e më të madh në 

të ardhmen e përkthimit. Meqenëse po rritet gjithmonë e më shumë kërkesa për përkthime, 

gjithmonë e më të shpejta, zhvillimet në lëmin e përkthimit automatik apo në programet 

kompiuterike të lokalizimit po e bëjnë të ngutshëm ndërveprimin midis studimeve 

përkthimore, atyre ndërkulturore dhe teknologjisë së gjuhës. 

Revista gjermane Der Spiegel raportoi se në vitin 2002, ushtarët amerikanë në Afganistan, 

përdorinin një mjet të quajtur “phraselator” (frazëkthyes) që përkthente fraza standarde në 

bazë të njohjes zanore. Me fjalë të tjera, ky mjet riprodhonte anglishten zanore në dialektet 

„pashtu‟, „urdu‟ dhe „dari‟, fraza si: Më trego pasaportën; Hidhe thikën; Po vjen doktori; Supa 

është e ftohtë. Zgjedhja e këtyre frazave tregon shumë për nevojat e supozuara komunikative 

në kontekste specifike (dhe një mjet i ngjashëm u përdor dhe në Irak, në pranverën e 2003). 

Megjithatë, siç raporton dhe Der Spiegel, frazëkthyesja nuk mund të përkthejë përgjigjet e 

vendasve në anglisht. Që do të thotë, që megjithë risitë teknologjike, përkthimi këtu ndodh 

vetëm në komunikim të skajshëm të kufizuar ndërkulturor. 

 

3.2.1 Barazvlefshmëria funksionale, Situata e bymyer ligjëruese. Të kuptuarit 

ndërkulturor 

 

Në të shkuarën, ka patur studime të ndryshme për t‟i kombinuar fushat e “studimeve 

përkthimore” me “studimet e komunikimit ndërkulturor”, por nuk është arritur të vendoset një 

lidhje e qëndrueshme mbi baza gjuhësore – një bazë që mendohet te jetë e domosdoshme për 

të arritur në analizimin me sukses e kësaj sipërmarrjeje ndërdisiplinore dhe në njohjen e 

këtyre dy disiplinave nga fushat shekncore më në zë. Për më tepër, studimi i komunikimit 

ndërkulturor në të shkuarën është marrë më së shumti me raste ku pjesëmarrësit nuk arrijnë të 

kuptohen me njeri-tjetrin. Megjithatë, në këndvështrimin tonë, çështja më e rëndësishme 

është të përpiqemi të rindërtojmë struktura gjuhësore që qëndrojnë në themel të çdo procesi të 

të kuptuarit
155

. Prandaj, përqasja të cilën kemi përdorur, karakterizohet nga trajtimi që i kemi 

bërë si faktor kyç procesit të të kuptuarit në komunikimin ndërkulturor. Siç dhe ndodh, të 

kuptuarit ndërkulturor është gjithashtu në themel të të vetmit koncept thelbësor të teorisë së 

përkthimit: barazvlefshmërisë funksionale. Këtë barazvlefshmëri, ne e shohim si parakushtin 

për të arritur një funksion të krahasueshëm të një teksti apo ligjërimi në një kontekst tjetër 

kulturor. Për pasojë, të kuptuarit ndërkulturor mund të konsiderohet si suksesi i transpozimit 

gjuhësor dhe kulturor, aq i domosdoshëm në procesin e përkthimit, që mund të matet me anë 

të arritjes së barazvlefshmërisë funksionale, me fjalë të tjera, nëse dhe sipas cilës shkallë 
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përmbushen funksionet konkrete të tekstit/ligjëratës në një situatë konkrete
156

. Më pas, të 

mos-kuptuarit nga pikëpamja ndërkulturore mund të shihet thjesht si mosrealizim i 

barazvlefshmërisë funksionale. 

 

Lidhja midis barazisë funksionale dhe të kuptuarit ndërkulturor shpjegohet nëpërmjet 

konceptit të “situatës së hapur ligjërimore”, një koncept ky i diskutuar për herë të parë nga 

Ehlich (1983, 1984). Sipas tij, karakterisitka e vetme më e rëndësishme e „teksteve‟ është 

fakti që ato janë „agjentë transmetimi‟. Ky tipar është rrjedhojë e faktit që folësi dhe dëgjuesi 

nuk janë në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë. Dhe është pikërisht funksionimi i tekstit si një 

lloja “lajmëtari” që do ta bëjë dëgjuesin të gatshëm për të marrë veprimin gjuhësor të folësit, 

edhe pse situata e prodhimit dhe e marrjes së tekstit shkëputen në vend dhe kohë. Megjithëse 

gjatë një transmetimi i tillë, një rol që kryhet më së miri nga teksti, situata e tekstit „hapet‟. 

Meqenëse folësi e di që ligjërimi i tij „do të transmetohet‟, ai i përshtat siç duhet formulimet e 

tij, me fjalë të tjera veprimin e tij gjuhësor ai e kthen në tekst, kështu tekstet nuk kufizohen në 

formën e shkruar por edhe në atë me gojë. 

 

Koncepti i “situatës së hapur ligjërimore” është element mjaft i rëndësishëm për studimet e 

komunikimit ndërkulturor dhe për teorinë e përkthimit në komunikimin e shkruar dhe atë 

verbal: Si interpretimi ashtu edhe përkthimi karakterizohen nga një hapje/çarje në situatën 

origjinale të ligjërimit, e cila vjen si rezultat i pengesës gjuhësore midis folësit (nga kultura 1) 

dhe dëgjuesit (nga kultura 2) apo mes autorit dhe lexuesit, dhe që mund të kapërcehet vetëm 

nëprmjet ndërmjetësimit, në këtë rast nëpërmjet interpretit apo përkthyesit. Për sa i përket 

intepretimit, Buhring & Rehben (2000) janë të mendimit se ekziston një “situatë e brendshme 

ligjërimore e hapur”, një situatë ku bashkëbiseduesit kryesorë janë në të njëjtin vend, në të 

njëjtën kohë, por që e kanë të pamundur të merren vesh pa veprimin ndërmjetësues të 

interpretit, i cili ndërton urën e duhur komunikuese për të kapërcyer të çarën e krijuar nga ana 

gjuhësore. 

 

Në këtë mënyrë, personi që përkthen ia transameton veprimin gjuhësor në Gj1 (Situata 1) 

audiencës në Gj2 (Situata 2). Kjo procedurë lë pasoja në veprimin e transametuar gjuhësor. 

Ndërsa tekstet monogjuhësore japin shenja që kanë qenë përgatitur për t‟u transmetuar, kjo 

është veçanërisht e vërtetë për tekstet e përkthyera sepse ato janë në një mënyrë specifike të 

ekspozuara ndaj një procesi të dyfishte transmetimi. Veprimi gjuhësor në Gj2 në procesin e 

interpretimit gjithashtu i nënshtrohet ndërtimit të tekstit si version i përkthyer
157

. 

 

Përveç hapjes së situatës ligjërimore, si tipar kryesor i përkthimit dhe interpretimit, këto dy 

veprimtari karakterizohen gjithashtu nga një proces pasqyrimi gjuhësor dhe kulturor që 

orientohet për nga marrësi i mesazhit në Gj2. 
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Tre konceptet kryesore të “barazvlefshmërisë funksionale”, “e situatës së hapur ligjërimore” 

dhe “e të kuptuarit ndërkulturor” përbëjnë strukturën mbi të cilën do të diskutohet lidhja 

midis dy disiplinave të studimeve përkthimore dhe komunikimit ndërkulturor. Sa vijon janë 

radhitur nocione teorike të rëndësishmeqë do të na ndihmonin të konkretizonim tre konceptet 

kyç. 

 

Kështu Juliane House na evidenton konceptet e saj të “filtrit kulturor”, “të përkthimit të 

hapur” dhe “përkthimit të mbyllur”. Nëse lidhim konceptin e „filtrit kulturor‟ me nocionin e 

„situatës së hapur ligjërimore‟, kuptojmë se „filtri kulturor‟ në fakt i referohet prodhimit të 

tekstit, si masë nëpërmjet të cilës një person mund të kuptojë standarde gjuhësisht të 

analizueshme në situatën ligjërimore 1 në kulturën 1 dhe në situatën ligjërimore 2 në kulturën 

2.  

 

Procesi i prodhimit në rastin e „përkthimit të hapur‟ është një shembull mjaft i goditur i 

situatës ligjërimore dyfish të hapur: këtu lexuesi në mënyrë të njëkohshme përdor njohuritë 

dhe kulturën e tij 1 dhe njohuritë dhe kulturën e tij 2. Prandaj dhe mund të themi që dallimi i 

hapur/ i mbyllur i referohet në parim mekanizmit tjetër të prodhimit të tekstit nëpërmjet 

lidhjeve që na çojnë prapa tek teksti origjinal në situatën ligjërimore 1 dhe nëpërmjet tipit të 

njohurive që paramendohet të kenë në këtë situatë (kultura 1). Në rastin e „përkthimit të 

fshehur‟, lexuesi nuk e di që ai tekst që po lexon është në fakt një tekst i përkthyer. Ky efekt 

arrihet përmes përdorimit të një mekanizmi të veçantë për prodhimin e tekstit, d.m.th një 

filtër kulturor, me anë të të cilit kapërcehet hapja e situatës ligjërimore 1 tek situata 

ligjërimore 2 në mënyrë të atillë që ajo nuk shihet më njëlloj nga lexuesi i cili teksa rreket të 

kuptojë tekstin tashmë sipas njohurive që ka në kulturën 2. 

 

Rast Studimor: 

 

Kur përkthejmë, ne në fakt komunikojmë. Ajo që në komunikojmë nuk mund të kufizohet me 

fjalët dhe mendimet. Si përkthyesë, ne duhet të mendojmë duke u përqëndruar tek gjuha, tek 

kultura të cilës i përket dhe imazhet e të cilës pasqyron. Teoritë e ndryshme mbi përkthimin 

kanë arritur në përfundimin se strukturat kulturore janë më problematike se ato gjuhësore, 

veçnaërisht po të mendohet se përkthimi është mjeti i duhur për të mbyllur boshllëqet mes dy 

gjuhëve të largëta në origjinë por jo në bashkë-ekzistencë siç janë gjuha angleze dhe shqipja.  

 

Kështu pyetja që shtrohet para nesh është ajo e rolit që duhet të luajë përkthimi. A duhet ai t‟i 

orientojë lexuesit drejt një epoke apo mjedisi apo duhet të sjellë atë epokë apo mjedis tek ata?  

 

Bota ku jetojmë karakterizohet nga globalizmi. Ndjehet, luftohet fort, miratohet në heshtje, 

dhe debatohet me zjarr në vende të ndryshme. Ndërsa kufinjtë po eliminohen dita ditës, në 

mënyrë po aq paradoksale njerëzit po lufotjnë për të ruajtur identitetin kulturor. Në librin 

“Kodi i Da Vinçit”, në librin e dytë të shkrimtarit Dan Brown por të parin hë historinë e tij të 

suksesit dhe famës, gjejmë copëza kohe dhe hapësire që lidhen dhe koordinohen në atë 

rrjetën e habitshme që quajmë ekzistencë. Si lexues, ne zhvendosemi para dhe prapa në kohë 

teksa shfletojmë faqet e historisë së librit. Mënyra se si ky libër mbledh së bashku copëza të 
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rëndësishme të mistereve të vjetër sa bota është mjaft e habitshme dhe interesante. Po ta 

shohim si përkthyes, sa më shumë që luftojmë për kuptimin, komunikimin, përkthimin, aq më 

shumë e shijojmë figurën e madhe që na shfqet para syve.  

 

Megjithëse Brown ka vendosur që personazhin e tij kryesor ta zgjedhë sigurisht mes 

bashkëkombasve të tij amerikanë, libri na jep një mori personazhesh të tjerë të 

nacionaliteteve të ndryshme, një mori pjesëzash nga e gjithë bota, të cilët sjellin shijet dhe 

aromat e shumëllojta të origjinës së tyre brenda në historinë që shkruan autori.   

 

Dhe kështu nisemi në udhëtimin tonë të gjatë në skutat e errëta të botës dhe teksa Kapitulli 5 

na jep një përshkrim të hollësishëm të Bulevardit Lexington, New York City, pra SHBA, 

përgjatë gjithë librit ndjekim këmba-këmbës personazhet tanë nëpër rrugët e Parisit. Mandej, 

shoqërojmë peshkopin Aringarosa, teksa merr avionin e linjës Alitalia, për të zbritur në 

aeroportin ndërkombëtar të Romës, Leonardo Da Vinci, e për të mbërritur më pas në Castel 

Gandolfo në kapitullin 47. Megjithëse Spanja është pak “larg” itinerarit tonë, profesor 

Langdon (personazhi kryesor) është mjaft i kujdesshëm kur përmend simbolet kulturore 

spanjolle si në rastin e kapitullit 6 me kapuçin e Ku Klux Klan; dhe Manuel Arringarosa nuk 

mund të mos ishte misionar spanjoll, që sigurisht do të flaës spanjisht (gjuhën e tretë më të 

folur në botë) përveç anglishtes dhe frëngjishtes. Në listën e civilizimeve madhështorë të së 

shkuarës nuk mund të harrohej ai egjiptian tek shohim që Kisha simbol e Saint-Sulpice 

ngrihet mbi rrënojat e tempullit të lashtë kushtuar perëndeshës egjiptiane Iris, apo tek shohim 

që përmendet rëndom perëndia egjiptiane e pjellorisë, Amon. E njëjta vijueshmëri mendimi 

ndodh edhe tek Greqia e lashtë, pra dhe analiza që i bëhet Lojrave Olimpike që zhvillohen një 

herë në tetë vjet.    

 

E më pas lexuesve u shpalosen kultura që nga Kristianizmi, Paganizmi, Kabalaja, Tarkët, 

Lëvizja Kubiste dhe Paria e Sionit, e deri tek „koyanisquatsi‟ që do të thotë “jeta jashtë çdo 

ekuilibri” e indianëve të Amerikës e tek luftëtarët masaai.  

 

Ngjarjet zhvillohen kryesisht në Paris, pastaj na çojnë në Britani, dhe ndërsa udhëtojmë në 

vijim të tyre, ndërsa me mendje shëtisim rrugët e dy qyteteve europiane, çdo hap na “çon” 

shpesh drejt botës amerikane. Sa nga kjo botë kanë përçuar drejt lexuesit shqiptar dy 

versionet në shqip të Kodit? Versioni i vitit 2003 është ai i botuar nga Shtëpia Botuese Dudaj 

me përkthim të z. Amik Kasoruho, ndërsa i dyti erdhi një vit më vonë nën penën e përkthyesit 

z. Perikli Jorgoni nga Shtëpia Botuese Bota Shqiptare
158

. Të dy këto përkthime janë për t‟u 

duartrokitur për nga sfidat që morën përsipër të përballeshin, por nga ana tjetër, pas një 

analize gjuhësore vihen re një sërë problemesh të rëndësishme të cilat janë lënë pa u zgjidhur, 

veçanërisht për sa i përket përkthimit të elementëve kulturorë.  

 

Rolin kyç në analizën e sipërpërmendur do ta luajë Langdon, personazhi kyresor, i cili mbart 

tiparet e një amerikani tipik. Kombësia, e shkuara e tij, përvoja, mënyra e jetesës, janë të tërë 

                                                           
158

 Buhring, K. & Meyer, B. (2004) Ad-hoc interpreting and achievement of communicative purposes in doctor-

patient-communication. In House, J. & Rehben, J. (eds.) Multilingual Communication. Amsterdam, 

Philadelphia: Benjamins, 43-62 
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elementë që nuk përmenden rastësisht. Zgjedhja që ka bërë shkrimtari Broën për një 

personazh kryesor amerikan, nuk është krejt rastësore. Ky fakt nuhatet lehtësisht nga lexuesi 

në origjinal. Por ç‟ndodh me lexuesin në gjuhën shqipe? Për të qenë më të qartë, meqenëse 

libri supozohet të jetë në gjendje të komunikojë dhe në fakt ky është qëllimi i tij, sa arrin të 

komunikojë në aspektin kulturor? Kur bëhet fjalë për Langdon, ai është një amerikanizëm. 

Ndjehet në mënyrën si flet, “shihet” tek rrobat që vesh, tek mënyra se si e lidh çdo gjë me 

përvojën e vet në Harvard, apo kur zgjedh të pijë kafe në vend të çajit anglez. Para syve të tij 

“bulevardi i gjerë i Champs-Elyseé” bëhet “Fifth Avenue e Parisit”
159

 disqet e mermerta 

krahasohen me madhësin e doughnut
160

, gjatësia e Galerisë me atë të Monumentit të 

Uashingtonit, dhe DCPJ (Direction Centrale Police Judiciaire – Rajoni Qendror i Policisë) 

bëhet në vija të trasha gjegjësi i FBI-së amerikane.   

 

Në këtë mënyrë, problemet mund të ndahen në dy grupe. I pari lidhet me fjalët kulturore që 

shenjojnë elementë specifikë të kulturës amerikane, ndërsa i dyti ka të bëjë me situata që na 

vendosen në kontekst amerikan.  

 

a. Probleme kulturore 

a. 1  Fjalët Kulturore  

a.1. 1 Emrat e vendeve 

 

Në këtë kategori do të futen emrat e vendeve, të revistave dhe të gazetave si dhe emërtimet e 

përmasave. Kur flitet për vende, në përgjithësi propozohen dy strategji përkthimi, ose duke 

ruajtur strukturën fonetikisht si në origjinal dhe më pas shpjegohet në kllapa, ose transferohen 

në struktura fonetikisht shqip.  

 

Ja se çfarë ndodh në dy versionet:  

 

Struktura në origjinal Versioni 2003 Versioni 2004 

Murray Hill Place (p.43) Mërrej Hill Plejs (p.30)  Murrej Hill Pleis (p.27)
161

 

Lexington Avenue New 

York City (p.43)  

shëtitore “Leksington” në 

Nju Jork Siti  

Leksington Avenjy 

 

Emërtime të qendrave urbane:  

Struktura në origjinal Versioni 2003 Versioni 2004 

New York City  Nju Jork Siti   - 

Hollywood Hollivud  - 

The US  SH.B    SH.B 

Harvard Harvard  Harvard 

Essex County Eseks Kaunti  Eseks Kaunti 

 

                                                           
159

 Të gjithë shembujt e versionit 2003 do të jenë të nënvizuar, ndërsa ato të 2004 me shkronja kursive 
160

 Fifth Avenue – rruga më e famshme në Neë York 
161

 doughnut – petull tipike amerikane 
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Siç dhe tregojnë dhe shembujt, përkthyesit në të dy rastet nuk kanë zgjedhur vetëm të 

zbatojnë vetëm njërën, kështu kanë përkthyer “Avenue” dhe nuk kanë bërë të njëjtën gjë me 

“County” dhe “City”. Shkurtimi i emërtimit të Shteteve të Bashkuara është “The US‟ në 

anglisht, por nuk ndodh e njëjta gjë në shqip, e cila përdor shkrutimin “e gjatë” nëse mundtë 

shprehemi kështu, pra SH.B.A. “Hollywood” dhe “Harvard” nuk janë të vështira për t‟u 

kuptuar nga lexuesi shqipta, por nuk ndodh kështu me “Henley”: 

  

“…..In which year did  “Në ç‟vit një   “Në ç‟vit një barkë e 

Harvard sculler last   ekuipazh i Oksfordit   Harvardit e ka kaluar për  

outrow an Oxford man  ka kapërcyer për  here të fundit ekuipazhin 

 at Henley?”     herë të fundit    e Oksfordit    

    Henlejn?”   në Henli?”   

       

Versioni i parë është më afër kuptimit të origjinalit. Ajo që vlen të përmendet për qëllimin e 

temës sonë është fakti që “Henley”, fjalë e cila është mjaft e rëndësishme për situatën dhe 

pyetjen që i drejtohet prof. Langdon, nuk shpjegohet dhe të dy përkthyesit e kanë parë të 

arsyeshme që vetëm ta transferojnë. Mund të kishte qenë më e udhës të shpjegohej në fund të 

fqaes ose dhe të librit se çfarë përfaqëson në mënyrë që lexuesit të mund të kuptonin arsyen 

pse pikërisht Sir Teabing, ky anglez krenar, ia drejton këtë pyetje pikërisht prof. Langdon, 

“këtij amerikani dredharak” siç e quan ai.  

 

Në kapitullin 42, Sophie dhe Langdon hyjnë në godinën e degës pariziene të Bankës së 

Zyrihut. Langdon tregon për të njëqindtën herë që është mjaft i kujdesshëm për detajet kur 

sheh që gjithçka rreth e rrotull është metal dhe vida në një kohë që “…shumica e ambienteve 

të bankave janë të mbuluara me mermer dhe granit”. Ai nuk harron ironinë kur pyet në 

mënyrë retorike:”Who‟s their decorator? Allied Steel?” (Dora e kujt të jetë kjo vallë? E 

Allied Steel?)  

 

Për të gjithë lexuesit amerikanë Allied Steel është një kompani më emër në Neë Jersey, që 

furnizon me elementë çeliku e metali nëmbarë botën. Për lexuesin shqiptar, versione si: 

“Uzinat e bashkuara të çelikut”
162

 dhe“Shoqëria e Çelikshkrirësve”
163

, janë të përgjithshme 

dhe nuk janë aspak të barazvlefshëm për sa kohë përkthyesit kanë zëvendësuar një eleent 

specifik me një të përgjithshëm, e ndërsa nga ana kulturore kanë eliminuar një tjetër element 

amerikan nga origjinali.  

  

- Përmasat 

 

Për sa i përket përmasave dhe monedhës, zgjedhja që Brown ka bërë vazhdon të jetë deri diku 

e habitshme. Pavarësisht faktit që ngjarjet nuk tregohen në vetën e parë, që ngjarjet nuk 

zhvillohen në Amerikë por në Paris, që shumica e personazheve nuk janë amerikanë, sa herë 

që prof. Langdon përshkruan një skenë apo situatë, sa herë që mat apo krahason, kultura e tij 

                                                           
162

 Brown, Dan. (2003) “Da Vinci‟s Code” Anch Books, A division of Random House, Inc. New York, Kapitulli 

43. 
163

 (transl.) – United Steel Factories 
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e përfshin të tërin Edhe pse me një përvojë pune dhe jete jashtë Amerikës, në sajë të së cilës 

mund të quhet një njeri i botës, në këto situata, ai na shfaqet një njeri me ndjenja dhe 

mentalitet kokëfortë për sa i përket përdorimit të amerikanizmave. P.sh: 

  

The exact length, if Langdon     Gjatësia e saktë, në rast 

 recalled correctly, was      se nuk e gënjente kujtesa, 

around fifteen hundred feet,      ishte rreth katërqind e  

the length of three Washington     pesëdhjetë metra. Monuments 

laid end to end  -       … që mund të lejonte 

 kalimin njëherësh të dy trenave 

 

Të dy përkthyesit kanë përdorur sistemin shqiptar të matjes, i pari atë metrik dhe i dyti një 

imazh që do t‟u vinte më i lehtë për t‟u kuptuar lexuesve shqiptarë, të cilët mund të mos e 

dinë që ekziston një monument i tillë e jo më të dinë se sa i madh mund të jetë. Ky ndryshim 

nuk mund të quhet gabim, përkundrazi. Këto trena arrijë ta japin më së miri përshkrimin e 

galerisë para syve të lexuesit shqiptar.  

 

Në kapitullin 47, Langdon-i përshkruan atë që sheh brenda kripteksit me këto fjalë: “Five 

doughnut-sized disks of marble that had been stacked and affixed to one another within a 

delicate brass framework.” Në këtë përshkrim është mjaft e thjeshtë të shihet mënyra 

amerikane e të koceptuarit, kur ai i mat diqet kundrejt masës së ushqimit emblemë të Shteteve 

të Bashkuara, petullës së famshme. Të dy versionet në shqip kanë preferuar të përdorin 

analizën komponenciale të Newmark-ut kur konvertojnë në centimetra atë që dheh Langdon-

i: 

   

“Five doughnut-sized   “Pesë disqe mermeri,  “Pesë disqe mermeri, 

disks of marble…”  të gjera nja dy          të larta nja dy centimetra…”  

centimetra….”  

 

Në kapitullin 26, sërish përmes syve të profesorit na del protreti i Mona Lizës. Nuk ka nevojë 

të mendohemi si dotë jetë përshkrimi kësaj radhe:“… Despite her monumental reputation, the 

Mona Lisa was a mere thirty-one inches by twenty-one inches – smaller even than the posters 

of her sold in the Louvre gift shop.” 

 

Përmasa amerikane u përkthye kështu:  

 

“… Despite her monumental reputation, Edhe pse kishte gjithë atë nam,  

the Mona Lisa was a mere   Mona Lisa ishte një kuadër i thjeshtë  

thirty-one inches by twenty-one inches pesëdhjetë e pesë me tetëdhjetë  

smaller even than the posters    centimetra, më i vogël se riprodhimet e tij  

of her sold in the Louvre gift shop.” që shiteshin në dyqanin e kujtimeve të Luvrit. 

“Megjithë famën jashtëzakonisht të madhe, 

Monna Lisa, ishte një kuadër i thjeshtë 55 me 80 

cm, më i vogël sesa posterat që e riprodhonin 
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dhe që ishin në shitje në dyqanet e suvenirëve në 

brendësi të Luvrit. 

 

Siç mund të shihet në të dy versionet përkthyesit e kanë parë portretin përmes centimetrave. 

Shembuj të tjerë: 

“… the two-mile stretch   “… tre kilometra të mbushur me vitrina” 

of posh storefronts…”   “… tre kilometrat e vitrinave elegante…” 

 

Kapitulli 30 na afron akoma më shumë tek portreti deri sa afrohemi sa nuk cikemi me të. Në 

këtë rast është Grouard, roja, që duke i drejtuar amrën Sophi-së e kupton që ajo është gati ta 

shkatërrojë cohën e kanavacës e cila “…. utterly impenetrable – a six-million-dollar piece of 

body armour.” Ku rast është i rrallë, për sa kohë Langdon nuk belbëzon asnjë fjalë e veç 

vështron e megjithatë ngjarja na përcillet përmes një amerikanizmi. Në të dy versionet, 

dollarët këmbehen me monedhën europiane, sipas kursit të një viti të çuditshëm:  

 

“…. utterly impenetrable –   “… krejtësisht e padepërtueshme.  

a six-million-dollar     Kishte një mbrojtje prej  

piece of body armour.”    gjashtë milionë eurosh”  

“… por krejtësisht e padepërtueshme.  

Një koracë 6 milionë eurosh”. 

 

Në kapitullin 35, kemi një shembull tjetër kur “….Sophie took out their newly purchased 

train tickets and tore them up. Langdon sighed. Seventy dollars well spent.” Në mënyrë që të 

krijojmë një ide më të përgjithshme se çfarë po ndodh, duhet të përmendim që treni po 

shkonte për në Lille, një qytet i Francës veriore, që përshkon binarë francezë, në tokë 

franceze dhe ku udhëtarët duhte të blejnë bileta (me monedhën vendase/euro) nëse duan të 

udhëtojnë me të. Në këtë moment, Langdon sigurisht që mendon me trurin e tij që konverton 

me shpejtësi shumën e blerjes së biletave me monedhën e vendit të tij. Në versionet shqip 

biseda ruhet me po të njëjtat parametra: 

  

“Langdon sighed.  Langdon psherëtiu.    Langdon psherëtiu.  

Seventy dollars  “Shtatëdhjetë dollarë   “Shtatëdhjetë dollarë  

well spent.”   të shpenzuara me vend!”    të shpenzuara mire!” 

 

Në këtë rast, gjuha prej amerikani u rehatua mjaft mirë në shqip.  

- Emërtimet e revistave dhe gazetave 

 

Kur vjen puna tek emërtimet e gazetave dhe revistave, autori ka përmendur revistën e 

famshme “Time” dhe atë të NY Times Magazine dy herë: 

 

Kapitulli 25: 

“The embassy night operator    “Centralistja e natës e ambasadës 

was reading Time magazine‟s   po lexonte botimin ndërkombëtar  

international Edition.”      të së përkohshmes Time.”   



                                                                                      

112 

 

“Centralistja e natës e ambasadës  

po lexonte botimin ndërkombëtar  

të revistës Time.” 

 

Në këtë shembull, titulli i revistës ruhet si në origjinal dhe në të dy versionet përkthyesit kanë 

perifrazuar si shpjegim, për të qenë sa më afër origjinalit.  

 

Kapitulli 40: 

“…. which the New York Times  “dhe New York Times Magazine 

Magazine carried…” -   e kishte paraqitur në një…” 

“dhe New York Times Magazine e kishte 

paraqitur në një…”     

 

Ndërsa këtu, të dy versionet në shqip kanë preferurar alternativën e tranferimit, duke ruajtur 

origjinalin e tekstit burimor dhe nuk kanë dhënë asnjë shpjegim të asaj që përfaqëson.  

 

 Përfundime 

 

“Telling someone what a symbol “meant” was like telling them how a song should make 

them feel – it was different for all people. A white Ku Klux Klan headpiece conjured images 

of hatred and racism in the US and yet the same costume carried a meaning of religious faith 

in Spain.”
164

 

 

Në kontekstin shqiptar, elementët kulturor shihen si gjuha e pagojë. Ato humbasin gjatë 

përkthimit ose në përkthim, për sa kohë nuk na përcjellin asgjë neve lexuesve. Dhe nëse nuk 

u jepet zë, këto elementë nuk arrijë të komunikojnë mesazhin për të cilin zgjidhen të përdoren 

mes mijërave të tillë. Sikurse e bënë të qartë shembujt e nxjerra nga dy versione të të njëjtit 

libër, amerikanizmat, për një arsye a për një tjetër, humbasin, pluskojnë pa më të voglin 

drejtim, nuk bëjnë asgjë veç asaj që ose na vijnë si të transformuar në elementë shqiptarë ose 

dhe ato raste kur ruhen në versionin orjginal, kjo nuk bëhet për ndonjë arsye stilistikore të 

veçantë.   

 

Përkthyesit nuk duhet t‟i mjaftojë njohuria që ka mbi një kulturë të caktuar. Për sa kohë që 

kultura pasqyrohet tek gjuha, gjuha përdoret për komunikim, dhe komunikimi është hallka e 

përbashkët për të dyja disiplinat, ekzistojnë një sërë strategjish që mund të jenë të dobishme 

nëse duam t‟i japim një kuptim të çfarëdoshëm materialit në kulturën/gjuhën pritëse. Këto 

strategji bëhen të domosdoshme për t‟u përdorur po të mendojmë se shkrimtarët mund të 

zgjedhin të hedhin nuanca kulturore mbi një tekst qëllimisht. Dhe ndërsa ne (përkthyesit) 

notojmë para dhe pas mes tekstit të origjinës dhe atij të përkthyer,  lexuesit për të cilët 

                                                           
164

 (transl.) – “T‟i tregoje “domethënien” e një simboli, ishte njëlloj sikur t‟i diktoje ndjenjat që do të përcillte 

aksh këngë – njerëz të ndryshëm kanë perceptime të ndryshme. Një kapuç i bardhë i Ku Kluks Klanit mund të 

tejçonte ndjenja urretjeje dhe racizmi në SHBA por në të njëjtën kohë mund të mbarte kuptim totalisht fetar në 

Spanjë.”  
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përkthejmë kanë të drejtën e tyre të kenë në duar ose para syve tërë diversitetin kulturor që 

përkthimi (si proces) e ka për detyrë t‟ua përcjellë.  

 

3.3 Pozitat e dukshme dhe të padukshme të përkthyesit dhe interpretit përgjatë 

historisë së prakikës përkthimore. 

 

Një tekst që ka ngacmuar përherë interesimin e studiuesve të përkthimit është drama e brian 

Friel “Përkthime”. Ky është një nga ato tekste që vazhdimisht merret si shembull gjatë 

debateve dhe diskutimeve mbi politikën dhe përkthimin. Megjithatë, nga njëra anë, sipas 

këndvështrimit të përkthimit, ajo që deri diku të ngatërron në këtë dramë, nuk janë arsyet që 

nxjerrin ata që punojnë për agjencinë britanike të matjes së tokave, Ordnance Survey, por 

titulli. Përkthime nuk ka të bëjë fare me përkthimin por me interpretimin. Në këtë vepër, që 

në nisje të saj, statusi i Owen, të rikthyerit në vendlindje, është i paqartë. Kur ky i fundit 

mbërrin në Ballybeg me ekipin nga Ordnance Survey, vëllai i tij Manus e pyet nëse është 

regjistruar në ushtrinë britanike.Përgjigja që i kthen Owen është mjaft e shkurtër dhe po aq 

bindëse: “Unë, ushtar? Kam filluar punë me kohë të pjesshme si interpret civil me një rrogë 

që lere mos pyet. Puna ime është të përkthej atë gjuhë të vjetër e të dalë boje nga e cila ju 

njerëz nuk hiqni dorë, në gjuhën e bukur të Mbretit” (Friel 1981: 29) 

 

Tashmë interpreti ka nisur të përkthejë kontekstin gjuhësor. Situata asimetrike e gjuhëve dhe 

pozicionimi i tyre i përkohshëmjanë tashmë të qarta. “Gjuha e vjetër dhe e dalë boje” 

vendoset përballë “anglishtes së bukur”, një gjuhë e të shkuarës, tjetra idiomë e të tashmes 

dhe e të ardhmes, njëra shprehje e reizstencës nostalgjike (nga e cila ju njerëz nuk hiqni 

dorë), tjetra instrument drejtimi. Owen si interpret është më mirë i pozicionuar krahasuar më 

personazhet e tjera të veprës për të kuptuar rendin e ri gjuhësor për krijimin e të cilit është 

ojesërisht përgjegjës. Ai është një figurë amfibe, që pluskon mes dy kulturash dhe gjuhësh 

(irlandeze dhe angleze), të cilin i ati e ngre në qiell me lëvdata për kthimin në fshatin e tij të 

lindjes dh ku i vëllai e mbyt me dyshime. 

 

Interpretët janë shpesh ato që mund të quhen figurat plangprishëse në kultura të ndryshme. 

me anë të kësaj kuptojmë se atyre shpesh do t‟u duhet të largohen (vullnetarisht ose jo) nga 

vendi i tyre i origjinës ku përgjatë edhe hisotirsë koloniale kanë punuar si agjentë të një pale 

tjetër. Kthimi i vendasve është sigurisht një fakt shqetësues dhe situatat tek Përkthime 

ngjasojnë deri diku me elementë biblikë, kur Owen paraqietet si Djali Plangprishës dhe Gjeni 

(po të marrim parasysh zotësinë që ka për të komunikuar, dhe jo vetëm, në dy gjuhë). I 

përkëdhelur nga i ati por i përbuzur nga i vëllai, dyzimi dygjuhësh i Owen e kthen atë në një 

instrument të dobishëm për perandorinë por nga ana tjetër një element të rrezikshëm për 

gardianët dhe kulturën vendase. Dilema e Owen, dhe kjo është një dilemë që shfaqet herë pas 

here në histori kur flitet për interpretët, është që pasojave të veprimtarisë gojore nuk mund t‟u 

përvidhesh aq lehtësisht siç mund të ndodhë me vepritairinë me shkrim. Për ta ilustruar këtë 

le të marrim shembuj të ndryshëm nga kinemaja shqiptare e para viteve ‟90-të., ku interpretët 

dalin në dy epokat, atë gjatë dhe pas luftës së dytë botërore. Në prodhimet e kinostudios 

shqiptare ka shumë pak role kushtuar përkthyesve, më së shumti interpretëve si tek “Asgjë 
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nuk harrohet” prodhim i vitit 1985 me aktorin Stavri Shkurti në rolin e Manol Gjinaj, 

përkthyes, apo disa role mjaft periferike në filma si “I teti në Bronx”, “Dimri i fundit” e 

“Këshilltarët” ku në të tre rastet personazhet janë evidentuar më tëper si bashlëpunëotrë të 

pushtuesve se sa ndërmjetës në komunikim, fat që e kanë patur dhe në jetën reale. Ndërsa për 

sa i përket prodhimeve kinematografike që trajtojnë histori të pas luftës së dytë botërore, 

është për t‟u theksuar fakti që në të gjitha rastet bëhet fjalë për histori spiunazhi, ku sërish 

nuk theksohej roli i interpretëve si interlokutorë, por devotshmëria e tyre ndaj pushtetit dhe 

ku nënvizohej rëndësia që merrnin në komunikimin brendagjuhësor se sa ndërgjuhësor: 

“Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur”, Genci tek “Fije që priten”. 

 

Kështu kur Primo Levi mbërrin në Aushvic, rënia në ferr, mes të tjerash ka të bëjë dhe me 

privimin nga gjuha amtare. Në librin e tij “Nëse ky është njeri” (Se questo é un uomo) ai 

përshkruan se si një oficere SS afrohet dhe pyet nëse ndonjeri prej të ardhurve fliste 

gjermanisht. Një burrë i quajtur Flesch bën një hap para dhe atij i kërkohet të përkthejë në 

italisht rregullat e kampit. Oficerja gjen kënaqësi tek përdor gjuhë të ulët e denigruese dhe tek 

i kërkon qëllimisht interpretit të përkthejë atë çka thotë. Sjellja e tij nuk ndryshon edhe kur 

një epror i saj hyn në skenë: 

 

Parla breve, l‟interprete traduce. „Il maresciallo dice che dovete 

fare silenzio, perché questa non é una scuola rabbinica.‟ Si vedono 

le parole non sue, le parole cattive.torcergli la bocca uscendo, 

come se sputtasse un boccone disgustoso. Lo preghiamo di 

chiedergli che cosa aspettiamo, quanto tempo ancora staremo qui, 

delle nostre donne, tutto: ma lui dice di no, che non vuole chiedere. 

Questo Flesch, chi si adatta molto a malincuore a tradurre in 

italiano frasi tedesche piene di gelo, e rifiuta di volgere in Tedesco 

le nostre domande perché sa che é inutile, é un ebreo Tedesco sulla 

cinquantina.
165

  

 

[Ajo flet shkurtimisht, interpreti  përkthen. „Oficerja thotë që duhet 

të rrini urtë sepse kjo nuk është shkollë rabinësh.‟ Fjalët nuk janë 

të tijat, fjalët e këqija, që e bëjnë gojën e tij të rrudhet sikur po 

përtyp a pështyn diçka të pështirë. I këkrojmë të pyesë se çfarë 

duan nga ne, sa kohë do të na mbajnë këtu, të marrë infomracion 

për gratë tona, për çdo gjë: por ai kundërshton dhe thotë se nuk 

dëshiron të pyesë. Ky Flesch, i cili përkthen pa dëshirë fjalitë nga 

gjermanishtja në italisht, fjali të akullta dhe që refuzon të përkthejë 

pyetjet tona sepse e di që do të ishte e kotë, është një gjerman 

hebre rreth të pesëdhjetave.] 

 

Interpreti është gjerman dhe jo italian. Ai po përkthen në gjuhën e tij të huaj, jo në gjuhën 

amtare. Kur bashkëvuajtësit i kërkojnë të përkthejë drejt gjuhës së tij amtare, ai refuzon ta 
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bëjë këtë. Gjermanishtja në këtë rast nuk është gjuhë kërkesash, por urdhërash. Vetë gjuha e 

tij, e ka shpronësuar Flesch-in në një mënyrë që vetëm Levi mund ta kuptojë. Shkrimtari 

italian i bën mjaft përshtypje gjendja fizike që po mundon interpretin si pasojë e detyrës që i 

është caktuar. Flesch përdoret si instrument, por goja e tij tek shqipton fjalët, shpreh një farë 

pështirosjeje.  

 

Funksionet shprehëse dhe plotësuese të të njëjtit organ kombinohen për t‟i dhënë zë 

pozicionit të vështirë të interpretit i cili bie peng i vetë aftësive të veta. 

 

Filizofi Charles Taylor flet për lidhjen specifike dhe vulnerabiltitetin e kuriozitetit njerëzor në 

mënyrë të atillë që e bën një element mjaft të rëndësishëm për interpretimin si një praktikë 

ndërktulturore përgjatë historisë. Ai hedh dritë mbi agjentin interpret, si një person pa trup, i 

cili flet duke mos qenë domosdoshëmrisht diku, duke patur parasysh përpjekjet e shekullit 

XX për të rikonceptuar natyrën e tij. Kur Taylor flet për „agjencinë e trupëzuar, ai këtu 

nënkupton atë që ideja që krijojmë ne mbi botën formësohet nga trupi, kultura dhe mënyra 

jonë e të jetuarit
166

. 

 

Fakti që Flesch ka një trup të vendosur në vend dhe në kohë nuk do të thotë vetëm që trupi i 

tij do t‟i japë shprehje, në mënyrë të vullnetshme ose jo, pikëpamjes së tij mbi botë, Të 

qenurit i trupëzuar gjithashtu do të thotë që ai është në mënyrë të menjëhershme i 

ndërgjegjshëm për pasoja e veprimtarisë së tij si interpret. SI një trup që flet, ai jo vetëm që 

ndikon tek personat e tjerë, por në momentin që moskryerja e detyrës sipas kërkesave të 

eprorit, do të thotë që ai është mjaft vulnerabël ndaj masave ndërshkuese që mund të merren 

ndaj tij. Kur oficeri britanik Yolland rrëmbehet nga rebelët vendas, dhe shoku i tij Lacey 

shpall një fushatë raprezaljesh, Owen papritmas nis të kuptojë besnikërinë e tij tashmë të 

ndarë e të dyzuar: 

 

LACEY: Pas njëzet e katër orësh do të nisim të qëllojmë me armë të gjithë gjënë e 

gjallë në Bellybeg. (Owen vështron ngultas Lancey). Menjëherë! 

OWEN: Nesër, në këtë orë, ata do të nisin të varsin çdo kafshë në Baile Beag – nëse 

nuk i thoni ku është George-i. 

LANCEY: Nëse kjo nuk mjafton, pas dyzet e tetë orësh do të nisim të shpërngulim dhe të 

shkatërrojmë banesat në zonat që kemi përzgjedhur për këtë qëllim –  

OWEN: Nuk është e mundur! 

LANCEY: Shiko punën tënde. Përkthe aty! 

 

Parë nga ky aspekt, puna e Owen do të ishte më e thjeshtë, nëse ai do të ndiqte udhëzimet e 

Lancey-t dhe të përkthente, por ai nuk është përkthyes, por interpret. Si i tillë nuk e ka luksin 

e një intervali kohe midis aktit të përkthimit dhe momentit të marrjes së mesazhit. Mesazhi 

dhe dërguesi i këtij mesazhi janë në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë dhe lehtësisht të 

kombinueshëm. 
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Edhe pse përkthimi ka në listën e tij një sërë martirësh dhe viktimash që nga Étienne Dolet 

dhe William Tnadale deri tek përkthyesit italianë dhe japonezë të Salman Rushdie, përkthimi 

i teksteve të shkruara gjithmonë ka mundësuar anonimitetin dhe një prodhim të atillë tekstesh 

sa është pothuajse dhe shpesh herë larg në kohë dhe hapësirë nga momenti i marrjes në dorë 

të këtoj mesazhi. Aplikimi i teknologjisë moderne, në epokën e globalizmit, në formën e 

interpretimit në video-konferenca dhe telefoni, ak çliruar deri diku kufizimet e hapësirës, por 

në pjesën më të madhe të historisë së njerëzimit, dhe në pjesën më të madhe të botës, ashtu 

siç e njohim ne sot, interpretimi ka të bëjë me afërsi trupore.  

 

Kjo është arsyeja pse kushtet dhe konteksti i ligjërimit janë gjithmonë shqetësime reale dhe 

thelbësore për interpretët dhe janë të pandashme nga brendia e ligjërimit. Owen, ashtu siç e 

kujton dhe Lancey, nuk është i lirë të thotë atë që do. 

 

3.3.1 Inteligjenca në aksion 

 

Për të ilustruar rëndësinë e kësaj problematike, pushtimi i Irakut nga forcat aleate në vitin 

2003 na jep dëshmi të konsiderueshme për sa i përket lidhjes sa të menjëhershme aq edhe 

tragjike të situatës së interpretit dhe vulnerabilitetit të skajshëm që e rrethon. Siç shkruan dhe 

Domenico Maceri: Të punosh si interpret është profesioni më i vështirë civil kur flitet për 

punonjësit e kontraktuar nga agjenci private në Departamentin Amerikan të Punës. Nga 300 

persona të shpallur si të vdekur nga kontraktorët që punojnë në Irak, 40 për qind janë 

interpretë.
167

  

 

Interpretët që punojnë me forcat amerikane kanë filluar të mbajnë maska të zeza dhe size në 

fytyrë e kapele në mënyrë që të mbajnë të fshehtë identitetin e tyre. Mbajnë dhe kokore e 

jelekë antiplumb për t‟u mbrojtur nga sulmet e mundshme, përdorin nofka amerikane dhe 

strehohen përkohësisht në bazat amerikane
168

. Se sa vend zë përkthimi dhe interpretimi në 

operacionet ushtarake në Irak mund të kuptohet nga shifrat e të ardhurave për Korporatën 

Titan me bzë në San Diego, Kaliforni. Kontrata e saj me ushtrinë e shteteve të Bashkuara 

parashikonte një numër prej 4,800 “gjuhëtarësh të aftë me kontratë” dhe në vitin 2004 

kontrata kishte një vlerë prej 675 milionë dollarësh. Rreth gjashtë për qind e të ardhurave 

totale të kompanisë prej 1,8 miliardë dollarësh për vitin 2003 ka ardhur nga kontrata e 

shërbimit të interpretit dhe përkthyesit me ushtrinë amerikane
169

. 

 

Si një skenë e shkëputur nga teatri i luftës shekspiriane, një interpret i Titan dhe një kurd 

iraken, Luqman Mohammed Kurdi Hussein, u kapën nga rebelët irakenë në tetor të vitit 2004 

dhe në internet u postua videoja ku tregohej se si i pritej koka interpretit.
170

 Pak më parë, në 

gusht të vitit 2004, guerilasit e ndoqën një interpret deri në shtëpi, pranë Samarra-s, në veri të 

Bagdadit, dhe e vranë me një plumb pas koke. Pranë trupit të tij lanë një shënim ku 
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betoheshin të vrisnin „bashkëpunëtorët‟
171

 Qarkullonin gjithashtu fjalë që për kokën e një 

interpretit ishte vënë një çmim prej 5, 000 dollarësh. Një rezervist i ushtrisë amerikane, 

rreshteri i parë Stephen Valley tregonte se: „Ishte një periudhë kur dukej sikur përkthyesit 

shënjestroheshin për ditë. Virtualisht, nuk kishim se si t‟i mbronim këta njerëz‟.
172

 Një 

përkthyes/interpret raportonte aso kohe për koston e vazhdueshme të interpretimit në njerëz 

në një situatë konflikti: 

 

Forcat e Koalicionit dhe Titan të cilët rekrutojnë përkthyesë nuk bëjnë asgjë për t‟i 

mbrojtur pasi këta lënë punën, ose garantojnë jetesën e atyre përkthyesve të cilët, për 

shkak të frikës, vullnetarisht refuzojnë të lënë shtëpitë, ose sigurojnë mjetet e jetesës 

për jetimët apo gratë e veja të përkthyesve të cilët kanë humbur jetën jo për ndonjë 

vepër penale por sepse kanë bërë punën e tyre… Shpesh fshihemi apo flasim për 

problemet që hasim përditë teksa ecim në rrugica periferike apo në rrugët e ngushta të 

qytetit. Patrullat amerikane na kalojnë pranë dhe ndonjëherë gjuajnë automatikisht në 

shenjën më të vogël të kërcënimit … Unë jam i lodhur duke fshehur të vërtetën. Dje, 

diku pranë qendrës së internetit ku shkoj shpesh, një makinë më kalli datën. Të 

nesërmen u ndieva i çliruar kur kuptova se nuk isha unë shënjestra e tyre. 

 

Nëse „përkthyesit‟, „gjuhëtarët‟, interpretët po kthehen në shënjestra me një egërsi të paparë 

ndonjëherë, nuk ka fakte të mjaftueshme që të na tregojnë se situata nuk ka gjasa të ndryshojë 

gjatë këtij shekulli si pasojë e natyrës në ndryshim e sipër të vetë luftës. Kjo u pa mjaft qartë 

në përshkallëzimin e konfliktit ushtarak në Irak siç e përshkruan edhe John Pike, drejtor i 

GlobalSecurity.org: 

 

Sfida me të cilën përballet zbulimi ushtarak sot nuk është lufta për të cilën është 

përgatitur dhe organizuar … Realisht ai ka pajimet më moderne për fazën e 

operacioneve luftarake. Dobësia e tij është mos përqëndrimi tek kundërzbulimi – nuk 

i pëlqen, nuk e ka qejf, nuk e ka patur në plan që të merret me këtë në Irak.
173

 

 

Teoritë tradicionale të Luftës së Ftohtë për sa i përket luftimeve mes forcave konvencionale 

nuk është më e qëndrueshme për sa kohë që një tipar thelbësor i konfliktit të dhunshëm është 

mobilizimi i shpejtë dhe pozicionimi i ushtarëve të cilëtnuk janë pjesë e ushtrive të 

identifikuara si kombëtare dhe që i përkasin kombeve shtet.
174

 Një pasojë e këtij ndryshimi në 

natyrën e konfliktit është që arkiva e perandorisë, rrjeti informative që mbështetet nga Fuqitë 

e Mëdha në epokën perandorake, na vjen edhe një herë në plan të parë si një element kyç në 

marrëdhënien mes vetë përkthimit dhe pushtetit.„Inteligjenca/Zbulimi në veprim‟ bëhet fjala 
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kyçe e operacioneve kundërzbuluese por sigurisht inteligjenca është „në veprim‟ vetëm nëse 

është inteligjente. 

 

Për ta nënvizuar këtë, Domenico Maceri vazhdon më tej me argumentin e tij se roli i 

përkthyesve dhe interpretëve në Irak ishte shumë i rëndësishëm sepse lufta nuk kishte të 

bënte vetëm me forcën por me informacionin. Ai citon një komandant të ushtrisë amerikane 

teksa shprehje se “njerëzit e mi nuk mund të bënin as një të tretën e punës së tyre pa ndihmën 

e interpretëve‟
175

. Në këtë mënyrë, nëse kjo zhvendosje nga lufta moderne në atë 

postmoderne do të thotë që mbledhja e informatave kthehet në përparësi për strategët 

ushtarakë dhe që në një shoqëri informacioni edhe vetë lufta bëhet kryesisht një çështje 

mundësie për ta marrë këtë apo atë informatë, më pas përkthyesit dhe interpretët janë dhe do 

të jenë për nga vetë pozicioni i tyre më të ekspozuar se ç‟kanë qenë ndonjëherë. Nëse 

interpretët viheshin qëllimisht në shënjestër si „lidhje të rëndësishme‟ nga rebelët në Irak, dhe 

interpretët sudanezë merreshin në pyetje apo kalonin situata shumë herë më të vështira pas 

vizitave të politikanëve brtanikë dhe amerikanë Jack Straw dhe Colin Powell në Darfur
176

, 

atëherë janë të gjitha gjasat dhe provat e mjaftueshme për të menduar se gjatë këtij shekulli 

përkthyesit dhe interpretët do ta gjejnë gjithmonë e më shumë vetën në zemrën e luftrave të 

reja të informacionit dhe zbulimit. Në këtë kuptim ata do të jenë lojtarët „kyçë‟ në një formë 

të re shoqërie risku ku „për t‟u ndier i sigurtë në botë‟ do të jetë e nevojshme të fitosh njohuri 

në sa më shumë gjuhë, jo vetëm në atë angleze‟
177

. Një nga paradokset e kësaj situate është ai 

që ata (interpretët) punësohen për ta bërë botën një vend më pak të rrezikshëm për 

organizmat apo shtete për të cilët punojnë. Kur nga ana tjetër ata venë veten e tyre në rrezik. 

 

Ndërsa përkthyesit dhe interpretët bëhen gjithmonë e më të përfshirë në atë që mund të 

përshkruhet si ekonomi informative e konflktit, atëherë nisin të riformulohen ato pyetje që 

kanë rrahur gjithmonë debatet në lidhje me interpretimin dhe përkthimin në gjithë këta 

shekuj. Siç e kemi përmendur dhe më lart, një problem mjaft i rëndësishëm i përkthimit në 

përgjithësi dhe i interpretimit në vecanti është ai i kontrollit. Frika dhe rreziku është ai i të 

qenurit kequdhëzuar ose nga interpreti vendas ose nga ai i jo-vendas që është kthyer në 

vendas.Vështirësia për agjentin e perandorisë është ai i dyzimit, një mundësi e tmerrshme kjo 

për interpretët. Defiçiti i interpretëve të kualifikuar pranë ushtrisë amerikane do të thoshte për 

shembull që „zbulimi amerikan do të rekrutonte intepretë irakenë, besueshmëria për të cilët 

do të vihej në pikëpyetje, për të marrë informacion nga të burgosurit në Abu Ghraib‟
178

  

 

Historia ofron shumë shembuj në historinë e vështirësive gjatë praktikimit të interpretimit 

heteronim. Këto vështirësi janë zgjidhur në mënyra nga më të ndryshmet, dhe vlen për t‟u 

përmendur vendimi i Champlain-it për të ngritur një institucion të rezidentëve-interpretë sipas 

të cilit të rinj frnacezë me shprit aventurieri shkonin dhe jetonin mes fiseve më të cilët Franca 

bënte tregëti dhe kështu mësonin gjuhën e popullësisë indigjene në Kanada. Vite më vonë, në 
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po të njëjtin shekull, si pasojë e një dekreti nxjerrë nga Colbert, gjykata franceze në vitin 

1669 vendosi t‟u mësonte turqishten, arabishten dhe gjuhën persiane, fëmijëve të lindur në 

Francë, të cilët do të njiheshin si „enfants de langue‟. Këto interpretë të trajnuar do të 

emëroheshin ambasadorë dhe konsuj në ato vende gjuhën e të cilëve kishin mësuar që në 

vegjëli. Kështu mësimi i gjuhës së huaj në vendet perandorake lidhej shpesh me zhvendosjen 

drejt metodave më autonome të interpretimit. Hapja e kurseve të reja në mësim gjuhë dhe 

ndërgjegjësim kulturor nga ana e ushtrisë amerikane në Fort Huachucha në Arizona, në bazën 

ku trajnoheshin hetuesit dhe zbuluesit ushtarake, si dhe prirja për të rekrutuar ushtarë nga 

Shtetet e Bashkuara por folës të gjuhës arabe, ishin dy elementë mjaft të rëndësishëm të 

zhvendosjes në drejtim të një metode më autonome të interpretimit në epokën kur jetojmë.  

 

Një dilemë reale për interpretët në situata konflikti është nëse ata mund të kthehen në vend si 

vendas. Nëse po, rreziku qëndron pikërisht tek ky fakt. Në vitin 1830 Kapiteni Fitzroy, më 

pas kapiten i Beagle, rrëmbeu një grup fuegianësh në udhëtimin e tij të parë në Tierra del 

Fuego. Ekuipazhi u ngjiti nofka si Jemmy Button, York Minister, dhe Fuegia Basket. Jemmy 

Button pati mjaft sukses në Angli. Ai mësoi gjuhën angleze dhe iu prezantua së bashku me 

Fuegia Basket, Mbretëreshës Adelaide.  

 

Qëndrimi anglez i Button nuk zgjati shumë dhe në vitin 1833 ai u kthye në Tierra del Fuego 

së bashku me York Minister dhe Fuegia Basket. Ata shkuan atje në bordin e anijes Beagle për 

të shoqëruar një natyralist anglez në moshë të re, Charles Darwin.
179

  

 

Një arsye për riatdhesimin e fuegianëve në Tierra delFuego ishte  ideja që njohuritë e tyre në 

gjuhën dhe kulturën angleze do të lehtësonte tregëtinë në atë zonë. Vite më vonë, W. Parker 

Snow, në librin e tij: Një udhëtim dy-vjeçar me anije në Tierra del Fuego, ishujt Falkland, 

Patagoni dhe River Plate: Një përshkrim i jetës në detin e jugut, tregon se si ka takuar Jemmy 

Button „pothuajse i zhveshur, me flokë të gjatë dhe të ngatërruar dhe me sy të skuqur nga 

tymi‟.
180

 Parker Snow vazhdon më tej duke shkruar se fisi i Jemmy-t ishte ai më pak i 

besueshëm – anëtarët e fsit kishin mësuar një gjuhë dhe sjelljes të dyfishtë. Jemmy nuk fliste 

vetëm gjuhën e vendasve por edhe gjuhën angleze, gjuhën e tregëtarit të perandorisë. Për 

pasojë, anglezët panë se fisi i Jemmy-t ishte më i mprehtë në dhëniet dhe marrjet se fiset e 

tjera dhe ishin më të aftë për të manipuluar se për t‟u manipuluar.  

 

Vendasi i kthyer në vendin e tij në fakt ishte bërë sërish vendas por nuk ishte totalisht i tillë, 

ai ishte më i rrezikshëm se sa një vendas. Këtu “rrëmbim” në kuptimin më të zakonshëm të 

fjalës bëhet “rrëmbim” në kuptimin e ngritjes së një hipoteze në retrospektivë. Kjo është si 

lloji i hipotezës që gjejmë në historitë policieske të epokës viktoriane, kur Sherlok Holms 

mjafton të ndjekë gjurmët për të gjetur një rrugë të caktuar që do ta çonte tek origjina. 

Interpreti kthehet tek gjuha dhe kultura e tij e origjinës, ai ka përshkuar rrugën nga gjuha B 

tek gjuha A, por origjina tashmë është bërë një vend i pasigurtë, plot ndjenja dyzimi.  
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Në skenën bashkëkohore ka edhe një kuptim tjetër sipas të cilit „kthimi i vendasit‟ bëhet i 

rrezikshëm dhe problematik në kontekstin e netodave heteronime të interpretimit. Interpretja 

dhe ekspertja ligjore Ellen Ruth Moerman ka shkruar për rekrutimet e shpeshta e të 

përkohshme të interpretëve në situata konflikti dhe për pasojat e tmerrshme në jetët e atyre që 

ngelen prapa pasi forcat e huaja kanë lënë vendin: 

Kur ushtria ose shtypi ose organizatat e ndihmave humanitare vijnë në një zonë 

gjuhën e së cilës nuk e njohin, ata rrallë planifikojnë paraprakisht nevojën për 

përkthyes. Edhe nëse e bëjnë këtë, ata zakonisht vendosin të mbështeten në krahun e 

lirë të interpretëve vendas. Kur puna në këtë zonë përfundon, ata largohen, duke lënë 

pas vendasit, duke mos marrë pothuajse fare në kosideratë rreziqet me të cilat duhet të 

përballen këta interpretë. E megjithatë, ne e dimë që interpretët të cilët punojnë me 

„zaptuesit‟ e një vendi apo rajoni shpesh shihen si ata që „flenë me armikun‟. Ne e 

dimë që dhjetra që u vranë në ish-Jugosllavi, dhjetra të tjerë në Irak, madje dhe 

publikisht të ekzekutuar në televizor, e shumë e shumë të tjerë që do t‟u duhet të 

vazhdojnë të flenë me armikun për një kohë mjaft të gjatë ndoshta dhe përgjithmonë 

në vend që të kthehen në vendin e tyre. Ata do të vazhdojnë të mbeten të dyshuar e të 

huaj në vendin e tyre edhe për shumë kohë pasi të huajt të kthehen andej nga kanë 

ardhur.
181

   

 

Megjithatë, rekrutimi i interpretëve lokalë nuk është thjesht diçka që ka të bëjë me njohjen e 

kulturës, gjuhës dhe terrenit; kjo do të thotë që një organizatë e huaj, qoftë publike apo 

private, shpesh mund t‟i bëjë bisht detyrimeve ligjore të cilat mund t‟i detyrohen interpretit 

në kuadrin e të drejtave të njeriut, të drejtës kontraktuale në përgjithësi dhe të drejtës së 

punësimit në veçanti.  

 

3.3.2 Pozita e dukshme e interpretit 

 

Një nga ato terrene ku interpreti është bërë mëse i dukshëm në kuptimin e parë të fjalës është 

ekrani i kinemasë. Sigurisht që ekziston një histori e gjatë dhe gjerësisht e pashkruar e 

përkthimit dhe interpretimit si bashkëshoqërues të filmit, por është një fakt mëse domethënës 

që vetëm brenda dy vitesh janë dy filma prodhime të Hollywood-it, të cilët problemet e 

përkthimit dhe intepretimit i trajtojnë si thelbësore e aspak periferike duke e bërë këtë fakt të 

dukshëm që në titull: „Lost in Translation‟ (Humbur në Përkthim) (2003) dhe „Interpretja‟ 

(2005). Nëse duam të kuptojmë se si interpretët dhe përkthyesit punojnë në kultura dhe 

shoqëri të ndryshme, duhet pikë së pari të shikojmë në brendësi jo vetëm të kushteve reale të 

punës, të pagesave, mundësive për kualifikim dhe arsimim, por gjithashtu duhet t‟i kushtojmë 

vëmendje mënyrës nëpërmjet të cilës ata përfaqësohen në vepra imagjinare dhe kulturore.  

 

Silvia Broome (Nicole Kidman) punon si interprete për Kombet e Bashkuara në New York në 

filmin e Sydney Pollack “Interpretja”. Ajo raporton pranë autoriteteve përkatëse një bisedë të 

dyshimtë që dëgjon rastësisht me kufje, ku kërcënohej jeta e udhëheqësit të republikës 

imagjinare afrikane të Matobos. Meqenëse, ngjarjet rrjedhin në atë mënyrë sa vetë ajo kthehet 
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në të dyshuar, kërkohet bashkëpunimi i shërbimit sekret amerikan dhe një nga oficerët e këtij 

shërbimi, Tobin Keller (Sean Penn), i kërkon stafit të OKB-së informacion për të kaluarën e 

punonjëses në fjalë. Kështu e informojnë se ajo ka lindur në Shtetet e Bashkuara, është rritur 

në Afrikë, me nënë britanike dhe baba afrikan të bardhë. Ka studiuar për muzikë në 

Johanesburg, gjuhësi në Sorbonë dhe gjuhë të ndryshme në vende të ndryshme të Europës. 

Një oficere e sigurimit të OKB-së (Clyde Kusatsu) e komenton kështu Silvia Broome: “Ajo 

është OKB-ja”. Kështu interpretja menjëherë identifikohet si kompozitë kulturore, një agjente 

tërësisht ndërkulturore, e cila kthehet në metonemi për vetë Kombet e Bashkuara. 

 

Megjithatë Keller-it nuk i mjafton informacioni që merr në lidhje me Broome dhe kërkon të 

zbulojë më tepër rreth saj. Ai kërkon të dijë nëse është e martuar, nëse ka fëmiijë nëse voton 

për republikanët apo demokratët. e më në fund pyet: “Kush është kjo Silvia Broome?” Filmi 

pjesërisht mundohet t‟i japë përgjigje kësaj pyetjeje. Vështirësia e kësaj përpjekjeje bëhet 

mjaft e dukshme aty nga fundi i filmit kur njeri nga agjentët e Keller-it përpiqet të lokalizojë 

Silvian pasi kjo e fundit është larguar nga apartamenti i saj. Ai ka kontrolluar nëpër hotele 

dhe tek miqtë e saj por asnjë nuk ka ditur t‟i japë përgjigje se ku mund të kishte shkuar ajo, 

pasi në fakt ata “nuk është se e njohin dhe aq mirë”. Agjenti arrin në përfundimin që “asnjë 

nuk e njeh”. Brishtësia e lidhjeve me miqtë e saj duket sikur lind nga pamundësia për t‟u 

njohur që qëndron në thelb të interpretit, sikur vetë lidhjet e saj kulturore dhe gjuhësore 

(Shtetet e Bashkuara/ Matobo/ Afrika e Jugut/ disa gjuhë europiane dhe një gjuhë indigjene 

afrikane) të ishin një formë e çuditshme izolimi. Prindërit e saj dhe motrat e vëllezërit ishin 

viktima të dhunës së ushtruar nga shteti në Matobo kështu që ajo ka mbetur vetëm, një fakt 

ky i paraqitur në mënyrë të përsëritur në film. 

 

Në një aspekt Silvia Broome ngjason me Owen-in tek vepra e Brian Friel. Ajo është vetëm 

dhe e veçuar nga të tjerët për shkak të aftësisë së saj për të komunikuar në gjuhë të ndryshme. 

Në një këndvështrim tjetër nuk është aq e panjohur sa jo e njohur, kur flitet për pritshmëritë 

konvencionale që kanë të bëjnë me racën, etninë dhe gjininë. Ajo është e bardhë dhe në 

mënyrë të përsëritur e konsideron me zë të lartë veten si afrikane dhe jo amerikane apor 

europiane, edhe kur “politika e lëkurës sime” duke përdorur fjalët e saj, përbën problem në 

marrëdhënien me të dashurin, liderin rebel matoban Ajene Xola (Curtis Cook). Ajo që e bën 

të vështirë për ta njohur nuk është fakti që ajo lëviz shpengueshëm mes anglishtes, 

frëngjishtes, spanjishtes dhe ku-së (gjuhës imagjinare afrikane në film), por fakti që ajo mbart 

në veten e saj një poli-identitet që përzien stereotipet monogjuhësore dhe monokulturore të 

kombit-shtet. Nëse oficeri i sigurimit e quan Broome-in si një metonemi të OKB-së, atëherë 

është po aq e logjikshme që ajo të quhet metonemi e shtetit të Matobos i cili është po aq 

kompleks dhe i fragmentuar sa çdo mbledhje e OKB-së. Në këtë kuptim, mund të ngrihet 

argumenti që interpreti nuk është një figurë që e jashtëzakonshme, por një figurë aspak e tillë 

në multilingualizmin dhe besnikërtië e saj kulturore mjaft komplekse, një kusht ky që për 

njerëzimin ka më shumë vlera se çdo fantazi puritane për një origjinë të vetme, monofone dhe 

kombëtare. 

 

Nëse filmi “Interpretja” ndalet kryesisht tek elementi pamor, është gjuha ajo që portretizon 

dukshëm punën e interpretit. Në një bisedë mes Broome dhe Keller-it në fillim të njohjes së 
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tyre, agjenti i sherbimeve sekrete kërkon të përcaktojë ndjenjat e interpretes karshi liderit të 

Matobos, Edmond Zuwane (Earl Cameron). Ajo thotë se nuk do ta kishte problem nëse ai do 

të kishte fluturuar dhe Keller që ia pret “do të kishte vdekur?”. Broome i përgjigjet aty për aty 

“fluturuar dhe vdekur nuk është e njëjta gjë” dhe nëse “ajo do ta përkthente vdekur si 

fluturuar në seancat e OKB-së, do ta hiqnin menjëherë nga puna”. Keller më pas e akuzon se 

ajo luan me fjalët dhe në mbrojtje të vetes ajo i përgjigjet se beson tek diplomacia, në atë që 

OKB-ja përpiqet të arrijë nëpërmjet instrumentit të fjalës. Akuza kundrejt OKB-së duke e 

quajtur një kënd lojrash verbale, lëshon dhe lideri rebel matoban, Kuman Kuman, i cili kur 

mëson se Broome punon si interprete prane OKB-së thotë se OKB-ja është vetëm shtresa 

gjuhësh, që nuk kanë asnjë kuptim. Kuman Kuman vritet shumë shpejt pas kësaj akuze nga 

një bombë e vendosur në autobusin me të cilin udhëtonte. Megjithatë akuzat e tij nuk e 

lëkundën aspak besimin e Broome e cila shprehet kështu në një bisedë të mëpastajme me 

Keller-in: “fjalët dhe mëshira janë mënyra më e mirë edhe pse më të ngadalta se plumbi.” 

 

Është e vështirë ta shkëputësh debatin mbi të drejtat e gjuhës dhe diplomacinë në kontekstin e 

OKB-së nga zhurma që pasoi refuzimin nga ana e kësaj organizate për të sanksionuar 

pushtimin e Irakut nga forcat e koalicionit. Megjithatë në mënyrën më të përgjithshme, filmi 

ngre çështjen e interpretimit dhe ndërmjetësimit gjuhësor si një formë trekëndëzimi, ose duke 

përdorur termin e Gillian Rose, “një mes i thyer”
182

e cila parandalon sintezën e dhunshme 

dhe domatike të të kundërtave dyshe. Interpretimi ka rëndësi, sepse fjalët kanë rëndësi. Kur 

Nils Jud (Jesper Christensen), kreu i grupit të sigurimit të Zuwane, e pyet Broome-in se ç‟e 

shtyu të linte Afrikën dhe të vinte të punonte në OKB, ajo i përgjigjet se e ka bërë për të 

gjetur një “diplomacy të qetë”. Përgjigjja e saj e nxit Lud-in të thotë: “Me gjithë respektin që 

kam, por ju jeni thjesht një interprete”. Koment ky të cilit ajo i përgjigjet se “vendet kanë 

hyrë e kanë nisur luftë sepse e kanë keqinterpretuar njeri-tjetrin‟. Reagimi i Broome na jep 

një të dhënë kyçe se përse interpretët dhe jo udhëheqësit politkë duhet të jenë në plan të parë 

në një film ku ngjarjet zhvillohen në zyrat qëndrore të OKB-së. Një nga detyrat që kishte 

vëllai i Silvia-s, Simon (Hugo Speer) para se ta vrisnin, ishte të hartonte lista me emrat e 

viktimave të regjimit. Kjo vjen si një jehonë loje fëmijërie mes vëllait dhe motrës teksa dikur 

fëmije shënonin në faqe fletoresh emërtime gjërash të çuditshme a të pazakonta si ajo e „739 

fjalëve interesante‟ ku gjendeshin fjalë si “bodacious”, “hypotenuse” apo “shellac”. Këto lista 

do të thyenin tabunë kulturore lokale të të përmendurit të emrit të të vdekurit, e përveç kësaj 

do të thyenin një tabu akoma më të madhe, atë poltike të emërtimit të akteve të disa qeverive 

kundër popullit të tyre si genocid apo krime kundër njerëzimit. Me fjalë të tjera, të qenurit i 

saktë në emërtimin e gjërave, të qenurit i kujdesshëm në përdorimin e terminologjisë së duhur 

(të mos ngatërrosh „ka vdekur‟me „ka fluturuar‟) ka pasoja plotësisht etike. Në “botën e 

vogël” të Kombeve të Bashkuara, nëse interpretët janë lidhjet që afrojnë shtetet me njëra 

tjetrën që të kuptohen reciprokisht, atëherë takti gjuhësor dhe kulturor që i karakterizon, është 

tregues i asaj që mund të jetë një negociatë e kujdesshme ndërkulturore në një botë 

multigjuhësore. 
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Vështirësia për Silvia Broome nuk është vetëm fakti që asnjë nuk e njeh por që asnjë nuk 

duket se e beson. Po të shihet materiali promovues i filmit, ai na vjen nën sloganin “e vërteta 

… nuk ka nevojë për përkthim”, por ajo që na bën të mendojmë dhe që ta vrasim mendjen 

fort, siç dhe ndodh edhe me personazhet e filmit është nëse mudn të ketë të vërtetë pa 

përkthim. Reagimi i parë që ka Tobin Keller pasi interviston interpreten, pasi kjo e fundit 

pretendon të ketë dëgjuar për një komplot atentati, shihet tek i thotë koleges së tij (Catherine 

Keener) “Ajo gënjen.” Kjo gjë e çon menjëherë Silvia-n para makinës së të vërtetës edhe pse 

rezultatet e këtyre testeve nuk janë vendimtare. Pra në një aspekt, dyshimi i cili i vishet 

interpretes, spekullimet që meqenëse ajo flet dy gjuhë, nuk mund t‟i zihet besë, kanë qenë 

dhe janë vazhdimisht sjelljet apo qëndirmet e mbajtura karshi interpretëve. Megjithatë, në një 

këndvështrim tjetër, nëpërmjet përshkrimit që ajo ofron në cilësinë e dëshmitares okulare, në 

lidhje me përkeqësimin e situatës së të drejtave të njeriut në Matobo nën regjimin e Edmond 

Zuwane, Silvia Broome e përkthen situatën në Matobo në një gjuhë që mund të kuptohet nga 

Tobin Keller. 

 

Sigurisht që ajo nuk është e nuk mund të jetë neutrale, duke qenë emocionalisht e lidhur me 

Xola-n dhe duke qenë një nga ata që kanë ngritur krye kundër qeverisjes së Zuwane. Një fakt 

i tillë bëhet edhe më i dukshëm e i qartë aty nga fundi i filmit kur ajo e kërcënon Zuwane-n 

me vdekje. Të qenurit e paanshme nuk tregon që ajo gënjen qëllimisht por tregon se duke 

qenë një përson që ka pësuar format më të egra të regjimit, që ka parë t‟i vriten njerëzit më të 

afërt, nuk mund të jetë i shkëptur, neutral dhe indifferent. E vërteta e asaj që po ndodh në 

Matobo ka nevojë për një “përkthyes” apo interpret, por e vërteta mund të mos jetë ajo që 

qeveritë duan të dëgjojnë. 

 

I takon interpretëve të dëgjojnë sa thuhet dhe të dëgjohen teksa thonë. Në takimin e parë me 

Keller-in, Broome tregon se si interprete nuk përqëndrohet tek fytyrat por dëgjon me 

vëmendje zërat. Kjo fjali në vetvete është kontradiktore sepse atëherë nuk do të kishte kuptim 

xhami që rrethon kabinat e interpretëve nëse këtyre të fundit nuk do t‟u duhet të vinin re 

shprehjet e fytyrës apo gjuhën e gjesteve të folësve. Rëndësia që i jepet zërit bëhet me një 

qëllim të caktuar në film, pasi vërtetësia e fjalëve të Broome vihet në diskutim nga aftësia që 

ka ajo për të njohur zërat dhe kjo arrin kulminacionin kur ajo takohet me liderin e Matobos, 

Zuwane, e kur ajo i kërkon të lexojë një epigraf nga libri i tij mbi rolin që ka patur në luftën 

për çlirimin e Matobos: 

Oshëtimat e armëve përreth nesh e bëjnë të vështirë që të dëgjojmë, por zëri i njeriut 

është ndryshe nga tingujt e tjerë. Ai mund të dëgjohet edhe mbi zhurmat e tjera që 

mund të varrosin çdo gjë. Edhe atëherë kur nuk çirret, edhe kur vjen vetëm si 

pëshpëritje. Edhe pëshpëritja më e vogel mund të dëgjohet mbi ushtritë nëse ajo 

tregon të vërtetën.  

 

Tema e zërit nuk është thelbësore vetëm për zhvillimin e skenarit (ajo çfarë Broome realisht 

dëgjoi në gjuhën “ku”, nëpërmjet kufjeve), por ajo nxjerr në dukje rëndësisnë themelore të 

elementit zanor si një dimension i veprimtarisë së interpretit. Zuwane, në epigrafin e tij, mund 

të ketë patur parasysh interpretët të cilët nuk përdorin armë por „zërin e njeriut‟ teksa 

përçojnë komunikimin tek të tjerët në situata konflikti. Është pikërisht prezenca, aktualizimi i 
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këyre zërave, që i bën rrethanat dhe kontekstet e ligjërimeve shumë të rëndësishme që të 

kalohen si pa u vënë re. Vetëm kur interpretimi pushon së funksionuari, kur njerëzve nuk u 

vihen më emra, kur zërat pushohen, e vërteta kthehet në viktimën më spektakolare të armëve 

dhe ushtrive.  

 

3.3.3 Pozitat e dukshme të përkthimit në marrëdhëniet tregtare të epokës globale. 

 

Globalizmi në përgjithësi shihet si regjimi i botës ku jetojmë dhe si mundësia për një 

komunikim gjithmonë e më të shpejtë në mbarë globin. Këtë gjë e portretizojnë akoma më 

mirë metaforat që përdoren rëndom ditët e sotme në lidhje me lëvizshmërinë e përshpejtuar, si 

ato të arkullimit dhe të superstradës së informacionit, të cilat japin imazhin e një bote si një 

rrjet ku vendet lidhen gjithmonë e më shumë dhe ku problemi i hapësirës është tashmë i 

zgjidhur. Ky globalizëm që njohim sot i ka rrënjët në fundin e viteve ‟60-të dhe atëherë u 

përshkrua nga Roland Robertson si një „fazë pasigurie‟, një periudhë e karakterizuar nga 

intensifikimi i ndërlidhjes në rang global dhe i ngritjes së ndërgjegjësimit në pot ë njëjtin 

nivel. Në përgjithësi, kjo lidhet me një sërë zhvillimesh të rëndësishme. Në radhë të parë është 

kjo lëvizshmëri e re e kapitalit, që shoqërohet me rregulla më të buta të tregjeve financiare e 

me teknologji të reja të informacionit të cilat kanë rritur në mënyrë të theksuar aftësitë 

komunikuese mes kompanive tregtare
183

. Së dyti, Harvey
184

 thekson si faktorë të rëndësishëm 

rënien e çmimit, kohën që nevojitet për të zhvendosur komoditete dhe njerëz, si dhe 

kapërcimin e hapësirës. Lëvizja e njerëzve nuk ka të bëjë vetëm me punën e kualifikuar apo 

atë të pakualifikuar, por ka të bëjë dhe me lëvizjet e njerëzve për pushime apo udhëtime të 

cilat janë bërë gjithmonë e më të prekshme edhe për shqiptarët tani më që paketat e agjencive 

të udhëtimit vijnë mjaft joshëse në sidomos në periudha festash. Së treti, ashtu siç e përmend 

dhe Robertson
185

, po shihet një përshpejtim në mjetet e komunikimit global dhe në 

konsolidimin e sistemit global të medias në përgjithësi. Sot nëpërmjet përdorimit të kabllit me 

fije optike dhe teknologjisë satelitore, është e mundur të komunikohet menjëherë dhe me 

çmime relativisht të ulta me virtualisht çdo vend dhe gjithashtu mund të ndjekësh ngjarjet më 

të mëdha në botë nga ekranet e televizorëve nëpërmjet komentit në kohë reale.  

 

Këto zhvillime kanë çuar në tkurrje të botës apo në shtypje të kohës dhe hapësirës dhe në 

ndërtimin e marrëdhënieve shoqërore pa territor në momentin që kapërcehet distanca që 

kushtëzohet nga hapësira.  

 

Lash dhe Urry
186

, dhe teoricienë të tjerë të globalizmit kulturor si Appadurai, janë përqëndruar 

në qarkullimin e të mirave materiale dhe jo-materiale, të konceptuar si qarkullime (të kapitalit, 

njerëzve, komoditeteve, informacionit dhe inazheve), duke nënvizuar përhapjen e madhe dhe 

shpejtësinë marramendëse që e karakterizon këto dekadat e fundit. Kështu sipas Appadurai 

“marrëdhënia e lëvizshme dhe e paparashikueshme midis ngjarjeve të përçuara nga media dhe 
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audiencave migratore përkufizon thelbin e lidhjes mes globalizmit dhe modernes”
187

 Ashtu si 

kapitalizmi i shkruar, dhe veçanërisht gazeta, bëri të mundur që ta imagjinonim kombin duke 

lidhur një komunitet njerëzish që janë larg në kohë dhe hapësirë
188

, edhe media elektronike ka 

krijuar sfera publike në diasporë, që sipas këndvështrimit të Appadurai-t, hedh themelet e një 

rendi post-nacional
189

 

 

Nga ana tjetër, Lash dhe Urry i bëjnë referim konceptimit të Giddens-it për distancat në kohë 

dhe hapësirë, duke theksuar më tej pasojat e “përshpejtimit” dhe “shtrirjes” së qarkullimit: “ky 

përshpejtim i cili në të njëjtën kohë “distancon” marrëdhëniet shoqërore dhe „kompreson‟ 

kohën dhe hapësirën, po na çon në një situatë ku po boshatisemi nga subjektet dhe objektet. 

Kjo lëvizshmëri e përshpejtuar i bën objektet me një përdorim si dhe të parëndësishme, ndërsa 

marrëdhëniet shoqërore pa vlerë për nga kuptimi.” (1994: 31). Globalizimi dhe përshpejtimi i 

qarkullimit nuk ka çuar vetëm në rrafshimin e objekteve dhe subjekteve, por gjithashtu në një 

kuptim të ri që po i japim kohës, si pasojë e kohës elektronike, të cilën Lash dhe Urry e kanë 

quajtur koha e menjëhershme. Koha e menjëhershme ndodh me një shpejtësi që i tejkalon 

caqet e ndërgjegjies njerëzore, ul rëndësinë e kohës së matshme me ore dhe është faza 

përfundimtare në abstrakten e asaj që quajmë kohë.  

 

Pasojat e një koncepti të tillë të hiper-lëvizshmërisë dhe të shpejtësisë nuk mund të jenë më të 

qarta se në nocionin e kohës së menjëhershme, e cila mund të prodhojë humbje të kuptimit në 

çdo fushë të jetës sociale. Në këtë mënyrë, për Lash dhe Urry, “…karakteri i menjëhershëm i 

kohës moderne ndihmon përdorimin e kësaj të fundit nga organizata të fuqishme të cilat 

shpesh tezultojnë në rrafshimin dhe shpërbërjen e marrëdhënieve shoqërore. Por përdorimi i 

kohës së menjëhershme mund të jetë ndihmues për subjekte të zakonshëm. Ata mund të 

shikojnë dhe të vlerësojnë kultura të ndryshme me një të lëvizur të çleësit, ose nëpërmjet 

transportit mjaft të shpejtë (pothuajse të menjëhershëm). Këtu gjejnë  terren të vihen përballë 

njëra-tjetrës apo të krahasohen mes tyre kultura dhe vende të ndryshme” (1994: 243). 

 

Si mund të shihen, e jo më të vlerësohen, kulturat me një të lëvizur të çelësit? A mund të 

shihen apo të krahasohen ato pa ndihmën e përkthimit? Ndërkohë që lëvizshmëria, mqenëse 

është e domosdoshme, prodhon nevojën për përkthim midis konteksteve të ndryshme 

kulturore dhe gjuhësore, teoritë që përqëndrohen tëk qarkullimi global e mohojnë apo e 

zvogëlojnë mjaft ekzistencën e tij.  

 

Një arsye pas këtij arsyetimi është se meqenëse ato theksojnë së tepërmi komunikimin e 

menjëhershëm, proceset përkthimore në komunikimin global bëhen të padukshme. Kjo lidhet 

me një arsye tjetër të rëndësishme për padukshmërinë e përkthimit: vetë fokusi i këtyre 

teorive mbi sferën e qarkullimit, përjashton çdo analizë të qëndrueshme të përkthimit (ose të 

çdo infrastruture tjetër të nevojshme) si një parakusht për qarkullimin global të kuptimit.  

Qarkullimi global në këtë mënyrë bëhet fantazmagorik dhe opak për nga ana kuptimore, siç 
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dhe këmbëngul Appadurai duke i quajtur “të komplikuara” madje edhe „misterioze‟
190

.  

 

Kështu, kur ky autor e pranon dhe i referohet rëndësisë së përkthimit të koncepteve si „liri‟, 

„të drejta‟ dhe „demokraci‟ në mënyra të ndryshme në kontekste të ndryshëm politikë dhe 

kulturorë, ai nuk mund të ofrojë që shpjegim të saktë për rolin e përkthimit në qarkullimin 

kulturor për shkak të vetë konceptimit që ka mbi rëndësinë absolute të sferës së qarkullimit. 

Por para se t‟i hymë një diskutimi mbi përkthimin si parakusht për komunikimin global, 

duhet të shohim më nga afër konceptimin më të përpunuar që ekziston sot mbi hapësirën e 

qarkullimit, atë të teorisë së Castells për shoqërinë e rrjetit.  

 

Sipas Catells, globalizimi lidhet kryesisht me revolucionin në teknologjitë e informacionit aty 

nga vitet ‟70 të shekullit të kaluar, i cili u kthye dhe në motorin e zgjerimit dhe të rigjallërimit 

të kapitalizmit në fundin e shekullit XX, ashtu si dhe motori me avull shënoi fillimin e 

revoucionit të parë industrial. Informacionalizimi, u karakterizua nga fakti që burimi kryesor i 

produktivitetit është veprimi i dijes mbi vetë dijen
191

, për Castells është baza e re materiale 

për ristrukturimin socio-ekonomik të viteve 80-të që do të nisnin në këtë mënyrë zanafillën e 

shoqërisë së rrjetit.  

 

Catells e inkuadron organizimin e ri hapësinor të shoqërisë së informacionit nëpërmjet 

metaforës së hapësirës së qarkullimit. Kjo hapësirë karakterizohet nga një lëvizshmëri fluide 

mes atyre vendeve që lidhen me rrjetet globale dhe, në të njëjtën kohë, nga fragmentimi dhe 

shkëputja hapësinore: “zonat e shkëputura janë të fragmentuara për nga kultura dhe hapësira: 

këtu flitet për qytetet thellë në Amerikë, apo për banlieues-të franceze, po aq sa dhe për 

qytetet afrikane apo për zonat e thella rurale në Indi apo Kinë.”
192

Fragmentimi i hapësirës së 

qarkullimit shprehet nëpërmjet hapësirës së re industriale, tipar i së cilës është aftësia 

teknologjike për të ndarë procesin e prodhimit në vendndodhje të ndryshme, si dhe në mega-

qytete të cilat po lidhen gjithmonë e më shumë në një rrjet global dhe që gjithmonë e më pak 

me vetë rajonet të cilave u përkasin. 

 

Castells bashkohet me Lash dhe Urry kur flitet për “hapin përpara prej vigani drejt objektivit 

dhe arritjes së sferës së qarkullimit”
193

 dhe për autonominë gjithmonëe  më të madhe të 

qarkullmit global financiar nga ekonomitë e  tyre, një pasojë kjo e natyrës së 

informacionalizimit. Megjithatë, ai nuk shpërfill rolin qëndror të prodhimit. Ai i kushton 

kapituj të tërë transformimit të punës dhe të kompanisë kapitaliste.  

 

Për më tepër, e tërë analiza e tij në lidhje me shoqërinë e rrjetit zhvillohet në kushtet që 

teknologjia e informacionit është një bazë e re materiale socio-ekonomike. Vëmendja që ai i 

kushton forcave të prodhimit dhe roli kyç që Castells ia atribuon njohurive dhe informacionit 
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në shoqërinë e rrjetit duket sikur tregojnë që përkthimi, si mjet mjaft i rëndësishëm për 

transmetimin global, duhet të zërë një vend po aq të rëndësishëm në teoritë e tij. Megjithatë, 

ky element mungon thuasje tërësisht në përmbledhjen e tij mbi këtë lloj shoqërie. Kjo 

mungesë bëhet edhe më e habitshme po të mendohet që Castells është një katalanas, që vjen 

nga një shoqëri dy-gjuhësore ku gjuha është mjaft e ngarkuar politikisht, i cili shkruan në 

anglisht dhe ka gjetur, përmes një gjuhe që nuk është e tij, një publik global. Për më tepër, në 

librin e tij, ai në mënyrë mjaft të hapur falenderon gruan e tij që i ka mundësiar kontaktin me 

gjuhët e tjera. Arsyeja e pazëshmërisë së përkthimit, në këtë mënyrë, nuk duhet gjetur tek 

naiviteti për diversitetin gjuhësor apo politika e përkthimit, por gjetkë. Një informacion për 

këtë mund ta marrim tek prologu i The Rise of the Network Society (Zhvillimi i Shoqërisë së 

Rrjetit), ku ai e pranon që “… një sistem i ri komunikimi, që gjithmonë e më shumë po flet 

me një gjuhë universale e dixhitale, po integron në të njëtën kohë dhe me të njëjtin hap si 

prodhimin edhe shpërndarjen e fjalëve, tingujve dhe imazheve të kulturës sonë …” 
194

. 

Catells nuk e sheh përkthimin si një proces të rëndësishëm në shoqërine e rrjetit sepse ai nuk 

beson se diversiteti gjuhësor ndërhyn tek thelbi i saj i globalizuar. Në dallimin që ai bën mes 

kohëve dhe hapësirave të kapitalit dhe punës, mes një hapësire qarkullimesh, e kohës së 

menjëhershme të rrjeteve të kompjuterizuara, dhe një hapësire vendesh, e kohës së jetës së 

përditshme
195

, e para shihet si monolinguale, ndërsa diversiteti gjuhëosr, që lidhet me vendin 

dhe jo me super-lëvizshmërinë e qarkullimit, shihet sikur i përket të dytës.  

 

Pozicioni i Castells këtu është ai që Michael Cronin do ta përshkruante si neo-babelian, dhe 

shpreh një “dëshirë për t‟u kuptuar reciprokisht dhe njëkohësisht mes njerëzve që flasin, 

shkruajnë dhe lexojnë gjuhë të  ndryshme.”
196

 Megjithatë, në shoqërinë e deterritorializuar të 

rrjetit të Castells, nuk është anglishtja që bëhet lingua franca, por është gjuha dixhitale e 

shkencës dhe teknologjisë, një gjuhë që nuk i përket një vendi të caktuar apo vendeve të 

caktuara por rrjeteve globale shumëvendëshe. Kështu për Castells, mjetet e 

informacionalizimit janë “ … rrjetet e reja të telekomunikacionit; kompjuterat e rinje të 

fuqishëm; mjetet e kudondodhura kompjuterike që lidhen me servera po aq të fuqishëm; 

programet kompjuterike të reja, uniersale për nga përshtatshmëria; mjetet e reja gjithmonë e 

më të lëvizshme të komunikimit që zgjasin lidhjet on-line në çdo kohë e në çdo vend; 

punonjës dhe administratorë të rinj, të lidhur me njeri-tetrin për qëllime pune dhe 

rendimenti, të aftë të flasin të njëjtën gjuhë, atë dixhitale.”
197

  

 

Ky reduktim i diversitetit gjuhësor është mjaft problematik. Në radhë të parë, siç dhe e ka 

treguar dhe Cronin, alternativa neo-babeliane nuk e zhduk përkthimin, por thjesht e 

transferon atë duke e bërë kështu dyfish të padukshëm. Përkthimi tani mbartet nga folësit e 

gjuhëve të tjera nga dhe drejt gjuhëve dominuese, nga njëra anë duke e dyfishuar atë në 

intensitet veprimi por nga ana tjetër duke e fshirë nga pamja e përgjithshme.  

 

Së dyti, neo-babelianizmi i Castells nuk mund t‟i japë drejtim praktikave aktuale të 
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përkthimit që dalin si kundërpërgjigje e globalizmit. Duke u përqëndruar vetëm tek gjuha e 

teknologjisë, Castells zgjedh të shpërfillë mënyrës së si trajtohet diversiteti gjuhësor në vetë 

thelbin e shoqërisë së rrjetit, qoftë nëpërmjet proceseve të lokalizimit të teknologjisë ose 

nëpërmjet historive që përbëjnë lajm dhe që media i raporton në mbarë botën, të përkthyera 

dhe në kohë reale.  

 

3.3.3.1 Hapi analitik i përkthimit në globalizëm 

 

Globalizmi vë përballë njeri-tjetrit elemente nga kultura të largëta të nxjerra nga kontekstet 

sociale nga të cilat kanë dalë, duke krijuar një përvojë të fragmentuar dhe të shkëputur. Në 

këtë përvojë të njëkohshmërisë të gjeografisë së botës, një marrëdhënie kyçe për nga aspekti 

social zhduket, ajo që vendoset nga përkthimi, që është një ndërmjetës i domosdoshëm mes 

komuniteteve të ndryshëm gjuhësorë. Teoria e globalizmit e cila përqëndrohet kryesisht tek 

lëvizshmëria dhe qarkullimi detyrohet ta përsërisë këtë mohim, sepse vetë fokusi i saj mbi 

sferën e qarkullimit e bën të paaftë t‟i trajtojë siç duhet proceset dhe marrëdhëniet sociale që 

formësojnë globalizmin bashkëkohor. 

 

Totalisht në mospërputhje me tërë këtë, është këndvështrimi i Sassen në lidhje me qytetet 

globale. Sassen në mënyrë mëse të hapur deklamon njëanshmërinë e teorive që theksojnë 

hiper-lëvizshmërinë e kapitalit dhe informacionit, kapacitetin për transmetim të njëkohshëm 

rreth botës më shumë se sa infrastrukturën që mendon të jetë pas tyre.
198

 Përshkrimi që i bën 

ajo qyteteve globale, duke u përqëndruar të proceset sociale dhe ekonomike që ndodhin ne 

pikat apo nyjet të lidhura në mënyrën më fluide të mundshme në hapësirën e qarkullimit, 

është shembull mjaft i fortë i marrëdhënies midis globales dhe lokales në vende të caktuara, 

pikë kjo në kundërshtim me idetë e Castells dhe Bauman
199

, të cilët nga ana e tyre theksojnë 

kohë-hapësirën dalluese të kapitalit hiper të lëvizshëm dhe punës së lidhur ngushtësisht me 

vendin. Kështu Sassen argumenton që: “Përqëndrimi i punës pas funksioneve komanduese, 

në procesin e prodhimit në kompleksitetin e shërbimeve dhe të financës, dhe në tregjet 

globale ka si pasojë grumbullimin e lehtësirave materiale që janë në themel të globalizmit dhe 

tërë infrastrukturën e profesioneve që nuk shenjohen si pronë e një sektori të ekonomisë. 

Kështu na shfaqet një knfigurim ekonomik që është mjaft ndryshe nga ai që na propozohet 

nga koncepti i ekonomisë së informacionit. Ne shpëtojmë kushtet materiale, zonat e 

prodhimit dhe lidhshmërinë e vendeve që janë gjithashtu pjesë e globalizmit dhe ekonomisë 

së informacionit.” 
200

 

 

Qyteti global, “me kapacitetet e tij të mëdha për të kontrolluar instrumente financiarë super të 

lëvizshëm dhe të dematerializuar dhe me përqëndrime të mëdha të atyre burimeve materiale 

dhe njerëzore që mundësojnë këto kapacitete”
201

, përmban dinamikën si të lëvizjes ashtu edhe 

të qëndrueshmërisë.  
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Këtë pohim të hapësirës tek globalja dhe kombëtarja përmban në thelb qyteti global në atë që 

Sassen e quan tokë-kufiri analitik, një zonë në kufi e cila ka nevojë për teorizim dhe 

specifikim
202

. 

 

Konceptimi i qytetit global si një zonë kufi, një vend kyç ku gjen shprehje globalja dhe 

lokalja, për organizimin e infrastrukturave materiale që mundësojnë globalizmin, na 

prezanton me një lëvizje të re teorike në teorinë e globalizmit. Sassen ofron një kuadër të 

përgjithshëm brenda të cilit është e mundur të teorizohen proceset bazë, si përkthimi, që janë 

parakushte për qarkullimin e kuptimit në shkallë globale. Këtu përkthimi, si infrastrukturë 

kyçe për komunikimin global
203

, mund të konceptohet si një tokë-kufi analitik ku gjejnë 

shprehje globalja dhe lokalja, dhe që është në këtë mënyrë, në globalizmin kulturor, gjegjësi i 

qyteteve globale në globalizmin analitik. Vetëm duke sfiduar padukshmërinë dhe 

transparencën e përkthimit, e cila errëson kushtet sociale sipas të cilave funskionon si dhe 

rolin e tij si ndërmjetës i kulurave, do të arrijnë të kuptohen më mirë mekanizmat e 

globalizmit kulturor.  

 

Për më tepër, nëse globalizmi përkufizohet duke iu referuar lidhshmërisë së lartë, atëherë 

bëhet mëse i mundur identifikimi i ngjashmërisë themelore mes globalizimit dhe përkthimit 

kur kujtojmë veten që “ … përkthimi është i tëri çështje e krijimit të lidhjeve, e lidhjes së një 

kulture dhe të një gjuhe me një tjetër, e krijimit të kushteve për një shkëmbim të pafund të 

mirash, teknologjish dhe idesh.”
204

 Kontributi më i rëndësishëm që mund të japë përkthimi në 

të kuptuarin e natyrës së globalizmit është ai i eksplorimit të proceseve të lidhjes globale në 

një nivel konkret dhe të materializuar.  

 

3.3.3.2 Globalizmi si përkthim 

 

Asimetritë e globalizmit dhe të pabarazive aktuale në prodhimin e njohurive dhe 

informacionit pasqyrohen drejtpërdrejtë tek përkthimi, dhe ky i fundit bëhet i dukshëm kur 

vihet në pikëpyetje drejtimi i qarkullimit të informacionit global. Kështu, disa teori të 

globalizmit kanë veçuar një sërë përkthime librash nga anglishtja dhe drejt anglishtes si 

tregues të shpërndarjes së pushtetit në qarkullimin e informacionit global, ku ata në bazë 

merren me transmetimin dhe ata në periferi thjesht marrin informacionin. 
205

 Dominimi 

global i gjuhës angleze shprehet në faktin që, në vitin 1981, librat në gjuhën angleze përbënin 

42% të përkthimeve në mbarë botën, krahasuar me 13.5% nga rusishtja dhe 11.4% nga 

frëngjishtja
206

Në të njëjtën kohë, prodhimi i librit amerikan dhe britanik karakterizohet nga 
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një numër i ulët përkthimesh: 2.4% e librave të botuar në 1990 në Britani dhe 2.96% në 

Shtetet e Bashkuara (krahasuar m 9.9% në Francë në 1985 dhe 25.4% në Itali)
207

. 

 

Në mënyrë më të përgjithshme, tiparet e përkthimit në globalizëm janë të qenurit i 

padukshëm dhe trnsparetn. Së pari, konceptimi i komunikimit të menjëhershëm, të 

transmetimit të papenguar të informacionit, nënkupton padukshmërinë e përkthimit dhe, në të 

njëjtën kohë, vendos kërkesa të reja për përkthimin. E para është transparenca e cila bën të 

mundur rrjedhjen e lirë të lidhjeve mes komuniteteve gjuhësore. E dyta është e lidhur me 

rëndësinë gjithmonë e më të madhe të shpejtësisë, një pasojë kjo e shtypjes së nocioneve 

kohë dhe hapësirë, e cila sjell, sipas Cronin, presionin që duhet për të përafruar githmonë e 

më shumë idealin e transparencës së menjëhershme.
208

 Nevoja për komunikim të 

menjëhershëm në kohë reale sjell nevojën për përkthim të njëkohshëm në kohë reale ku 

faktori njerëzor eliminohet plotësisht.  

 

Sipas kësaj ideje, Cronin përshkruan natyrën paradoksale të përkthimit në qarkullimin e 

rrjedhës globale të informacionit: “Rrjeti me mbështetjen e teknologjisë së informacionit na 

sjell mesazhe dhe imazhe anglofone nga i gjithë globi minutë pas minute e sekondë pas 

sekonde, duke na çuar drejt një kozmopolitanizmi të rrjetëzuar të pothuajse të menjëhershëm. 

Kozmopolitanizmi prodhohet pjesërisht nga vetë përkthyesit të cilët punojnë për të përçuar 

informacion në gjuhën dominuese të tregut. Megjithatë, ajo që zhvlerësohet apo shpërfillet në 

cyber-botën e komuniteteve globale është përpjekja, vështirësia dhe, mbi të gjitha, koha që 

nevojitet për të vendosur dhe për të ruajtur lidhjet gjuhësore (dhe bashkë me to, ato 

kulturore).”
209

 

 

Megjithatë, dominimi global i gjuhës angleze duhet të studiohet më imtësisht. Mary Snell-

Hornby e përshkruan lingua franca globale si: “ … ekziston lingua franca që pluskon 

lehtësisht (anglishtja ndërkombëtare) që ka humbur mjaft nga identiteti origjinal i saj, nga 

idiomat e saj, nga ngjyrimet e fshehura, nga delikatesa e saj gramatikore, dhe është bërë një 

formë e reduktuar dhe e standardizuar e gjuhës për komunikim supra-kulturor – McGjuha e 

McBotës sonë të globalizua ose Eurofjala e kontinentit tonë shumë-gjuhësh.”
210

 Anglishtja 

Ndërkombëtare, e cila në këtë kuptim është parë si përkthimi i keq i vetes, është një gjuhë e 

deterritorializuar dhe që ka humbur lidhjen thelbësore me kontekstin kulturor. Dhe kështu 

shpreh në vetvete shkëputjet e thella që vijnë si rezultat i asaj që Anthony Giddens i 

përshkruan si heqje e marrëdhënieve sociale nga kontekstet e tyre locale të ndërveprimit.  

 

Për më tepër, ekziston një dimension i rëndësishëm politik që lidhet me dominimin e 

anglishtes dhe që theksohet nga Bourdieu dhe Wacquant kur flasin për “ligjëratën e re 

planetare” të cilës i japin zë punonjësit, zyrtarët e lartë ndërkombëtarë, administrata e lartë 

dhe intelektualët e mediave. Sipas tyre, kjo Ligjëratë e Re (Newspeak) është rezultat i një 
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forme të re imperializmi i cili “ka të bëjë me kthimin e të veçantave në universale e lidhur kjo 

me një përvojë historike të veçantë … kështu sot shumë tema që dalin nga veçantitë dhe të 

veçantat e shoqërise dhe universiteteve amerikane i janë imponuar tërë planetit nën maskën e 

asaj që në dukje mund të duket e pabazuar në ndonjë element historic domethënës.”
211

  

 

Pasojat e këtij imperializmi të ri kulturor janë mjaft të shtrira si në përhapje ashtu dhe në 

efekt: “Duke i imponuar botës, kategori të perceptimit homologe me strukturat e veta, 

SH.B.A po e modelon tërë botën sipas imazhit të saj: kolonizimi mendor që vepron përmes 

propagandimit të këtyre koncepteve mund të çojë vetëm drejt një lloji të përgjithësuar 

„konsensusi alla Uashington‟, siç mund të vihet re mjaft mirë në fushat e ekonomisë, 

filantropisë apo manaxhimit.”
212

 

 

Megjithatë, vetë fakti që kategoritë dhe konceptet nuk mund të imponohen në mënyrë direkte 

por duhet të përkthehen apo të përshtaten në kontekste të reja kulturore e identifikon këtë 

pikëpamje si të një-anëshme dhe përkthimin si proces kyç për ndërmjetësimin mes kulturave. 

Para se të përqëndrohemi shkurtimisht tek format kryesore që merr përkthimi në qarkullimin 

global të informacionit, mund t‟ kthehemi sërish pikëpamjeve të Venuti-t për sa i përket 

përshtatjes së përkthimit sipas vendit (shiko më lart), cilësimin që i bën përkthimit duke e 

quajtur një akt etnocentrik që në gjenezë
213

 dhe duke vënë theksin tek dhuna që ushtrohet 

përmes tij, gjë që jehon fort dhe në përkufizimin që i bën ai përkthimit: “Përkthimi është një 

zëvendësim i forcuar i dallimeve gjuhësore dhe kulturore të një teksti të huaj me një tekst që 

është i kuptueshëm nga lexuesi në gjuhën e mbërritjes.”
214

 Procesi i të kuptuarit nënkupton 

deri diku një nivel hibridizimi, ku një ligjëratë e caktuar ndryshohet dhe rishkruhet me fjalë të 

tjera.  

 

Globalizmi ka rritur në mënyrë të theksuar volumin e përkthimeve. Dominimi global i gjuhës 

angleze ka qenë shoqëruar me një kërkesë në rritje për përkthim, për sa kohë gjuha e njerëzve 

vazhdon të jetë gjuha e preferuar për të hyrë ne kontkt me të mirat e teknologjisë së 

informacionit. Një fushë që njohu zhvilim të madh në industrinë e përkthimit në këto dy 

dekadat e fundit ka qenë ajo e lokalizimit, ku një produkt përshtatet për të plotësuar nevojat e 

një tregu të caktuar lokal
215

. Në një ekonomi të informacionit, tipar i të cilës është mundësia 

për ta përdorur këtë informacion në rang global, objektivi që merr industria e lokalizimit 

është ai i disponibiliteti në të gjitha gjuhës e tregjeve ku synon të hidhet produkti.
216

 Vlerat e 

përkthimit dhe strategjitë e tij në lokalizim dhe në lokalizimin elektronik nuk janë uniforme 

por kombinojnë elementë të huaja dhe vendase në mënyrë që të tregëtojnë produkte që do të 

tërheqin blerësit e mundshëm, dhe në të njëjtën kohë, të ruajnë lidhjet me gjuhën e risive 

teknologjike (për shembull, shiko Cronin, 2003: 16-17). 
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Po kështu, përkthimi luan një rol mjaft të rëndësishëm në qarkullimin global të lajmev me të 

cilat prodhohen nga një numër i kufizuar organizmash të fuqishëm si agjencitë perëndimore 

të lajmeve. Një tipar i globalizimit të lajmeve në këto dekadat e fundit është që ndërsa është 

rritur qarkullimi i lajmeve në nivel ndërkombëtar, numri i prodhuesve globalë vazhdon të jetë 

i kufizuar dhe pushteti e rëndësia e tyre është rritur, gjë që ka i çuar studiuesit në pikën ku 

mendojnë për homogjenizim të lajmeve ndërkomëbtare.  

 

Për shembull, kur analizon qarkullimin ndërkombëtar të imazheve, Marchetti flet për 

“qarkullimin rrethor të imazheve” dhe e sheh në rritje homogjenizimin kur vjen fjala për 

dominim nga përtej oqeanit (SH.B.A) dhe kjo gjë vjen me nivele më të ulëta kur flitet për 

dominimin britanik
217

. Megjithatë duke iu referuar qarkullimit ndërkombëtar të fjalëve, 

përkthimi është mjaft i domosdoshëm si faktor ndërmjetësues, dhe që formëson në mënyra të 

ndryshme dhe thebësore prodhimin e lajmeve. Të tillë rol e shohim të ketë dhe në 

ndërmjetësimin e dallimeve kulturore dhe teksa gjen gjuhën e duhur mes homogjenitetit dhe 

diversitetit. 

 

Rast Studimor:  

 

Nëse duam të shohim se sa dhe si funksionon filtri kulturor, një nga rastet më të qartë është ai 

kur firma të ndryshme zgjedhin të përdorin një emërtim për produktin e tyre që do ta bëjë 

blerësin në kulturën 2 dhe në gjuhën 2 më të gatshëm për ta sjellë produktin në jetën e tyre të 

përditshme. 

 

Sa herë që kompanitë e huaja mendojnë të hedhin një produkt të ri në tregun ndërkombëtar, 

parimi i parë është ai i studimit të tregut. Me studim tregu kuptohet jo vetëm studimi i 

kërkesave të konsumatorëve,  por edhe studim i kulturës dhe gjuhës në vendet ku mbërrin 

produkti. Kjo pasi jo në pak raste një studim i gabuar apo që ka shpërfillur këta elementë, ka 

rezultuar në situata që nuk e kanë përkëdhelur aspak sedrën apo prirjen fitimprurëse madje 

edhe të gjigandëve amerikanë. 

 

Kur General Motors prezantoi makinën e saj Chevy Nova në Amerikën Latine, nuk i kushtoi 

rëndësi faktit që No Va në spanjisht do të thotë “Nuk punon”. Dhe sigurisht që No Va nuk 

pati suksesin që meritonte në kontinentin latin. 
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Ndonjëherë të gjithë fajin e ka slogani. Asnjë kompani nuk e ka provuar këtë në kurrizin e saj 

më shumë se Pepsi-Cola, me fushatën e saj të para disa kohëve nën emërtimin: “Come Alive 

ëith Pepsi”. Meqenëse kjo fushatë pati mjaft sukses në Shtetet e Bashkuara, drejtuesit e kësaj 

kompanie vendosën që ta ruanin imazhin e sloganit dhe të mjaftoheshin me një version të 

përkthyer kur të nisnin fushatën e radhës në tregun ndërkombëtar. Kështu Pepsi u lutej 

gjermanëve “Të dilnin nga varri” dhe u tregonte kinezëve se si “Pepsi të ngjallte 

paraardhësit”. 

 

 
 

Ka raste kur problemi nuk qëndron tek gjuha por tek figura dhe paketimi i përdorur. Këtë 

situatë e njeh mjaft mirë kompania amerikane e prodhimit të ushqimit për fëmijë, Gerber dhe 

telashet që hapi figura tipike e kësaj kompanie: një bebe e shëndetshme që qesh shend e verë. 

Figurë kjo që ka tërhequr mijëra e mijëra blerës. 

 

 
 

E pra, kur Gerber vendosi të shiste në Afrikë, asnjë blerës nuk iu afrua rafteve ku gjendej 

produkti. Kompania nuk ishte thelluar në studimin e një vendi ku figura e bebes mbi 

ambalazh tregon atë që ambalazhi mban brenda. 

 

Përfundime 

 

Në bazë të përqasjes krahasuese të dyja disiplinat, ajo e përkthimit dhe ajo e komunikimit 

veprojnë mbi bazën e disa supozimeve të përbashkëta: 

- komunikimi nuk është një proces i drejpërdrejtë ku mesazhi transferohet i pacënuar; 

- komunikimi përtej kufinjve kulturorë dhe gjuhësorë duhet të pranojë themelet e 
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ndryshëm kulturorë të gjuhëve; 

- gjuha dhe kultura nuk janë koncepte të qëndrueshme apo sisteme të mbyllura, por 

sisteme të hapura, dinamikë dhe fleksibël; 

- gjuhët dhe kulturat nuk mund të kufizohen me kombet pasi kufinjtë mes tyre janë 

gjithmonë e më pak të qartë. 

 

Në këtë pikë mendojmë se kemi analizuar katër element të rëndësishëm: gjuhën, kulturën, 

përkthimin, komunikimin ndërkulturor dhe pamë se si ajnë të ndërvarur njëri nga tjetri. 

Kështu në gjuha ndikohet nga kultura dhe në reaksion zinxhir, të dyja këto ndikojnë tek 

procesi i përkthimit, proces gjatë të cilit nuk flitet më për një gjuhë dhe kulturë por për dy të 

tilla.  

 

E njëjta logjikë ndiqet edhe per komunikimin ndërkulturor. Duke patur në thelb veprimin që 

nis me një mesazh i cili dërgohet nga dërguesi e që duhet të merret nga marrësi, pra me një 

origjinë dhe një mbërritje, gjuha dhe kultura marrin rëndësi po aq domethënëse sa tek procesi 

i përkthimit. 

 

Këto lidhje dhe ndërvarësi janë të dukshme dhe të komentueshme kur flitet për gjuhë të 

mëdha. Në këtë pikë madhësia e një gjuhe nuk lidhet me numrin e folësve se sa me 

dominimin në sfera të rëndësishme siç është ajo ekonomike dhe poltike. Dhe në një epokë 

globale si kjo e jona, ku identiteti kombëtar vazhdon të trumbetohet fort, gjuhët dhe kulturat 

dominuese janë mëse të sigurta në territoret e tyre apo të të tjerëve. 
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KREU 4 

 

Në tre kapitujt e mëparshëm vëzhguam nga afër katër elementë të rëndësishëm, gjuhën, 

kulturën, përkthimin, komunikimin ndërkulturor dhe pamë se si janë të ndërvarur nga njeri 

tjetri. Kështu gjuha ndikohet nga kultura dhe në reaksion zinxhir të dyja këto ndikojnë tek 

procesi i përkthimit, proces gjatë të cilit nuk flitet më për një gjuhë e kulturë por për dy të 

tilla. E njëjta logjikë ndiqet edhe për komunikimin ndërkulturor. Duke patur në thelb 

veprimin që nis me një mesazh i cili dërgohet nga dërguesi e që duhet të merret nga marrësi, 

pra me një origjinë dhe një mbërritje, gjuha dhe kultura marrin rëndësi po aq domethënëse sa 

tek procesi i përkthimit.  

 

Këto lidhje dhe ndërvarësi janë të dukshme, të matshme dhe të komentueshme kur flitet për 

gjuhë të mëdha. Në këtë pikë madhësia e një gjuhe nuk lidhet me numrin e folësve se sa me 

dominimin në sfera të rëndësishme siç është ajo ekonomike dhe politike. Dhe në një epokë 

globale si kjo e jona, ku identiteti kombëtar vazhdon të trumbetohet fort, gjuhët dhe kulturat 

dominuese janë mëse të sigurta në territoret e tyre ose të të tjerëve. 

 

Për sa u përket gjuhëve të vogla, si kjo e jona, ndërvarësia e mësipërme ndryshon kah. Me 

fjalë të tjera është komunikimi ndërkulturor dhe përkthimi apo “papërkthyeshmëria” të cilët 

ndikojnë fort në gjuhë e kulturën gjuhësore si dhe në kulturë e në pasqyrimet e saj në gjuhë. 

Ç‟po ndodh me shqipen? Si po përshtatet ajo me kushtet e reja që imponon globalizmi? A 

mund të flasim për përshtatje apo nënshtrim?  

Pjesa më e madhe e njerëzve do ta pranonin që gjuha shqipe ka marrë një rrugë të shtrembër, 

por çuditërisht gjithashtu mendohet se tashmë nuk mund të ndërmerret asnjë masë për ta 

parandaluar këtë. Civilizimi po bjerret dhe në po të njëjtën mënyrë po shket dhe gjuha. Ky 

argument po ushqehet nga fakti se çdo përpjekje kundër shkeljeve gjuhësore apo 

keqpërdorimit të gjuhës përbën një arkaizëm sentimental. Është njësoj sikur të parapëlqenim 

dritën e qiririt ndaj dritës elektrike apo karrocat në vend të aeroplanëve. Megjithatë, kemi 

arritur deri diku ta pranojmë se gjuha në vetvete evoluon në mënyrë natyrale dhe nuk është 

një instrument që mund t‟ia përshtasim qëllimeve që kemi. 

 

Tashmë është e qartë që e tatëpjeta e një gjuhe në fund të fundit ka shkaqe politike dhe 

ekonomike; kështu që kurrsesi nuk mund të vijë si rezultat i këtij apo atij shkrimtari. “Por 

pasoja mund të kthehet në shkak duke përforcuar shkakun fillestar dhe në po të njëjtën 

mënyrë duke dhënë të njëjtën pasojë por të zmadhuar në përmasa, dhe kështu vazhdon e 

vazhdon si në një reaksion zinxhir. Një njeri mund të fillojë të pijë, sepse ndjehet dështak dhe 

më pas vazhdon të mos ketë sukses në jetë pikërisht sepse pi.”
218

 

 

Pothuajse e njëjta gjë po ndodh edhe me gjuhën shqipe. Ajo shtrembërohet dhe shëmtohet, 

sepse mendimet tona janë gjysmake, por papastërtia e gjuhës na lehtëson formulimin e 

mendimeve gjysmake. Problemi qëndron në faktin se ky proces është i pakthyeshëm.  
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Gjuha shqipe, veçanërisht ajo e shkruar, është e mbushur me shprehi të gabuara që përhapen 

me anë të imitimit dhe që mund të shmangen nëse marrim mundimin t‟i kushtojmë pak 

vëmendje. Nëse heqim dorë nga këto zakone, mund të mendojmë edhe më qartë dhe është 

pikërisht kjo mënyrë e të menduarit që përbën hapin e parë drejt rigjenerimit. Kështu, lufta 

kundër shkeljeve të gjuhës librore ose jolibrore nuk është e kotë. Në të njëjtën kohë për të nuk 

duhen të ndjehen të shqetësuar vetëm shkrimtarët profesionistë.   

 

Sa vijojnë janë disa tipe tekstesh ku gjuha shqipe na shfaqet ashtu siç përdoret sot: 

1. Aftësi paguese quhet aftësia e kompanisë (ose e personit) për t‟ju bërë ballë në 

kohën e duhur shlyerjes së plotë të të gjithë detyrimeve të saj të maturuara me 

disponibilitetet e veta të likuiditeteve ose të elementeve të tjera pasurore të saj, 

lehtësisht të kthyeshme në likuiditete.
219

 

2. Zgjedhja e avantazhit për t‟u privilegjuar dhe pra segmenti që synohet, nuk është 

një gjë e lehtë. Fillimisht, është mjaft e vështirë të vlerësohet madhësia e 

segmenteve të ndryshëm në raport me popullsinë në përgjithësi. Kjo madhësi varet 

nga lehtësia për të cilin konsumatori mund të përmbledhë në një avantazh të 

vetëm interesin që gjen tek produkti.
220

 

3. “Nëse ju jeni fajtor për çdo keqdrejtim që shkaktojnë pengesa në punën e Bankës, 

jondershmëri, mashtrim ose çdo lloj veprimi kriminal, thyerje apo moszbatim të 

kësaj kontrate që konsiderohen serioze nga Banka dhe nëse ju dobësoni ose 

refuzoni të vazhdononi të përmbushni detyrat tuaja sipas kontratës, atëherë Banka 

ka të drejtën që të përfundojë këtë marrëveshje menjëherë.”
221

 

 

Këto fragmente nuk janë zgjedhur si shembujt më të këqij, pasi mund të kishte akoma më të 

shëmtuar, por sepse janë një ilustrim mjaft i mirë i veseve mendore që na kanë ngërthyer të 

gjithëve. 

 

Secili prej tyre ka të metat e veta por përveç shëmtisë së pashmangshme, dy janë tiparet që 

kanë të përbashkëta. 

 

 paqartësi idesh 

 mungesë saktësie 

 

Shkrimtari, ose e di kuptimin dhe nuk mund ta shprehë, ose nga pakujdesia thotë diçka tjetër, 

ose nuk do t‟ia dijë nëse fjalët kanë kuptim apo jo. Kjo përzierje paqartësie dhe paaftësie 

është karakteristika më dalluese e shqipes në përgjithësi dhe e fushës ekonomike në veçanti. 

Në momentin që shpjegohet koncepti, konkretja tretet dhe mbetet abstraktja. Në tekstet 

ekonomike vihen re gjithmonë e më pak fjalë që zgjidhen për nga kuptimi dhe gjithmonë e 

më shumë fraza të gatshme që lidhen bashkë sikur të ishin pjesë të një blloku parafabrikat. 
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Gjatë trajtimit të këtij kapitulli është synuar të risillen dhe një herë para syve të të 

interesuarve prurje të cilat ishin zëvendësuar në mënyrë mjaft të sukseshme një herë e një 

kohë, pra terma që ekzistojnë edhe pse vetëm në fjalorë.  

Në të njëtën kohë, duke parë shpërthimin e dukurive që e gjetën gjuhën tonë deri në njëfarë 

mase të papërgatitur, janë treguar shembuj rastesh tipikë fjalësh-terma që më shumë 

ngatërrojnë sesa sqarojnë.  

 

4.1 Probleme leksikore të para viteve ‟90-të 

 

4.1.1 Vështrim i përgjithshëm 

 

Ndryshimet e thella që po pëson vendi ynë këto vitet e fundit gjatë kalimit në ekonominë e 

tregut kanë çuar në shfaqjen e një vargu dukurish të reja në fusha të ndryshme të jetës 

shoqërore, ekonomike, politike etj. Këto dukuri të reja lidhen me lindjen dhe krijimin e 

veprimtarive të reja njerëzore, të cilat s‟mund të gjenin terren zhvillimi në ekonominë e 

centralizuar.  

 

Të gjithë jemi dëshmitarë të tërë këtyre dukurive që kanë përfshirë tërë shoqërinë shqiptare. 

Si pjesë e saj na kanë prekur nga afër shumë nga momentet e lartpërmendura. Siç u tha më 

lart është e qartë që vitet 90-të kanë qenë një përballje e madhe me ndryshime të mëdha. Në 

ekonominë shqiptare ndonëse me hapa të ngadaltë dhe me kriza të herëpashershme, po 

formoheshin koncepte të reja dhe për rrjedhojë praktika të reja. 

 

Në po të njëjtën mënyrë dhe me më shumë dëme, gjuha shqipe u përball me ndryshime dhe 

fenomene që kërkonin një emërtim. Lufta e saj vazhdon dhe sot. Për të kuptuar mundësitë e 

vetë gjuhës për t‟u rigjeneruar, dhe hapësirat që ofron ajo për ta bërë këtë le të hedhim një 

vështrim mbi atë çfarë ka ndodhur me gjuhën shqipe para viteve të ndryshimeve të mëdha.  

 

Në librin “Formimi i gjuhës letrare kombëtare shqipe” të Miço Samarës, thuhet që: 

“...përpjekjet për pastrimin e shqipes nga elementet e huaja drejtohen kundër zhvillimit 

spontan në gjuhë. Ato pajtohen edhe me natyrën e shqipes, e cila ka veçorinë që të mos 

durojë dot elementin e huaj. Edhe kur kjo ka nevojë për të, shqipja në dallim nga disa gjuhë 

të tjera, e asimilon fjalën e huaj sa të mundë, ia përshtat atë strukturës a sistemit të vet
222

 ”.   

 

Më tej ai vazhdon: “Në këtë fazë në të cilën gjendet zhvillimi i gjuhës sonë letrare, përdorimi 

i fjalës së huaj që është zëvendësuar tashmë nuk mund të pranohet. Me gjithë rezultatet e 

mira të arritura në luftën për mënjanimin e fjalëve të huaja nga leksiku i shqipes, mbetet ende 

mjaft punë për tu bërë. Përse të vazhdojmë të përdorim akoma fjalët e huaja: 

 

influencon    ndikon 

influencë    ndikim 

uniform    i njëtrajtshëm 
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dimensione    përmasa 

eksperiencë    përvojë 

konstatohen raste   vërehen raste 

evidentohen    vihen në dukje 

direkt     drejtpërdrejt  

superioritet    epërsi” 

 

Një dukuri tjetër që ai vëren është dhe përdorimi i gabuar i kuptimeve të fjalëve të huazuara. 

Kështu ai nxjerr si shembull dy fjalë që janë mëse të përdorshme edhe tani, pikërisht me ato 

kuptime që prof. Samara me të drejtë i quan të gabuara. “Eshtë shkruar shumë për 

përdorimin pa vend të fjalës së huaj tekstualisht edhe kur riprodhojmë gjëra që nuk lidhen me 

ndonjë tekst.” Dhe vazhdon më tej “Ngaqë nuk njihen mirë kuptimet e fjalëve të huaja, 

ndonjëherë dy nga këto fjalë të afërta fonetikisht përdoren gabim njëra me tjetrën. Nuk ka si 

të shpjegohet ndryshe përdorimi njëra për tjetrën i fjalëve të huaja adaptoj dhe adoptoj, ose 

konfirmoj dhe konformoj.”   

  

Për ta ngritur gjithnjë e më lart kulturën e ligjërimit është e nevojshme të luftohet për 

zbatimin e normës letrare në të gjitha rrafshet. Deri tani studiuesit janë marrë më shumë me 

kristalizimin e normës gramatikore të gjuhës letrare kombëtare, sepse edhe gabimet e 

shmangiet kanë qenë më të mëdha dhe dëmtonin qartësinë e thënies. 

 

Qartësinë dhe saktësinë e thënies e cënojnë edhe shmangiet nga norma leksikore sidomos në 

ligjërimin e shkruar, ku mungojnë edhe mjetet plotësuese të komunikimit si intonacioni, 

mimika, gjestet, mjedisi i njohur ku zhvillohet komunikimi etj. Prandaj, në kushtet e 

komunikimit me shkrim, i cili bëhet në largësi hapësinore e kohore dhe jo drejtpërdrejt si 

komunikimi gojor, teksti i shkruar është mjeti i vetëm me të cilin shkruesi jep informacionin. 

Për një informim të saktë e të qartë kërkohet që çdo fjalë të jetë në vendin e vet, të jetë 

përdorur sipas kuptimit të saj leksikor e me ngjyrimin e vet stilistik dhe emocional. Përdorimi 

me vend i fjalës nënkupton që në thënie të mos ketë asnjë element të tepërt, asnjë gjymtyrë që 

nuk jep ndonjë gjë të re. Prandaj nga të tërë, sidomos nga ata që shkruajnë kërkohet kulturë 

shkrimi. Siç vëren Xh. Lloshi, termi “kulturë”, i lidhur me gjuhën, mund të merret jo vetëm si 

sinonim i kujdesit për një ligjërim të përpunuar në përputhje me kërkesat e gjuhës letrare, por 

edhe përbërësja kulturore e ligjrimit dhe e vetë gjuhës
223

.  

 

Këtu nuk flitet për rastet e pleonazmit si mohimi i dyfishtë në shqipe apo pleonazmi leksikor 

si sytë e ballit, në pëllëmbë të dorës
224

. Gjithashtu nuk është fjala për pleonazmin si figurë 

stilistike, por për pleonazmin si përdorim të panevojshëm të fjalëve të tepërta ose i fjalëve me 

kuptim të njëjtë a shumë të afërt, me fjalë të tjera për ato klishe pleonastike që bëhen dyfish 

të panevojshme e të dëmshme – edhe si klishe dhe si pleonazma
225

.   
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Ja disa fraza me fjalë të tepërta që kanë pleonazëm: 

 

“Ky projekt ka variante të ndryshme zgjidhjeje.” – ku përcaktori i ndryshëm përmbahet në 

kuptimin e fjalës variant: lloj tjetër i diçkaje, trajtë e re e diçkaje, që ndryshon pak nga të 

tjerat ose që është e ngjashme me to. Përcaktime të tjera të përshtatshme për këtë fjalë do të 

ishin: disa variante, variante të shumta etj.  

“Këtij biznesi i janë hapur perspektiva të shkëlqyera për të ardhmen.”- vetë fjala perspektivë 

ka kuptimin: e ardhmja e dikujt a e diçkaje, e ardhme e mirë, mundësi të mira zhvillimi e 

përparimimpër të ardhmen. Prandaj kjo fjalë mund të përcaktohet me mbiemra të tjerë, si: 

perspektiva të mëdha, të gjera, të ndritura etj. Dhe nuk ka nevojë të plotësohet me togun: për 

të ardhmen.  

 

“Stimul shtytës i fuqishëm” – vetë stimuli është forcë lëvizëse, shtytëse, është pra një shtysë. 

 

“Puna rifillon përsëri muajin tjetër.” – ku folja rifilloj do të thotë filloj përsëri diçka që e 

kam ndërprerë, që e kam lënë përgjysëm ose të pambaruar, filloj dhe një herë nga e para. Pra 

ndajfolja përsëri e përdorur pas foljes rifilloj nuk është me vend.  

 

Përdorimi pleonastik i mjeteve shprehëse bie ndesh edhe me atë prirje zhvillimi që është 

përcaktuar si ligj – ekonomia e mjeteve gjuhësore si shprehje e kursimit të mundit dhe të 

kohës. Parimi i ekonomisë gjuhësore siguron që të plotësohet mirë funksioni kryesor i gjuhës 

– funksioni komunikues, i cili kushtëzohet jo vetëm nga faktotë të brendshëm, por edhe të 

jashtëm të zhvillimit të gjuhës. 

Përdorimi i fjalëve të tepërta duhet mënjanuar me një përkujdesje më të madhe për ligjërimin 

e folur e të shkruar, me punë të përditshme me gjuhën. Të flasim e të shkruajmë në mënyrë të 

tillë që – siç thotë një poet i madh – fjalët të ndjehen shtrënguar, ndërsa mendimet lirshëm.  

 

Është fakt tashmë që gjuha shqipe si gjuhë minorance po të krahasohet me gjuhë të tjera për 

nga numri i folësve, nuk mund t‟i shmanget prurjeve në leksik për ato fenomene që janë 

plotësisht apo pjesërisht të panjohura për kulturën, elementët e të cilës shpreh. Do të ishte 

mendjemadhësi dhe arrogancë të mendohej e kundërta në momentin kur drej shqipes 

përkthehen me mijëra materiale e faqe në vit, kur pozicioni që mbajmë në nivel global a 

ndërkombëtar është i vogël. Në rastet studimore të kapitujve të kaluar është parë se si gjatë 

përkthimit është komunikuar një përzierje mesazhesh. Themi përzierje pasi bashkë me 

historinë e librit, lexuesi merr në mënyrë të vetëdijshme ose jo, një mori elemenësh të tjerë që 

i japin ngjyra kulturore informacionit. 

Po të hedhim vështrimin rreth e rrotull do të vëmë re se nga dyndja e prurjeve “vuajnë” të 

gjitha fushat e jetës shqiptare. E ndjejmë tek flasim, degjojmë, shikojmë, lexojmë, dhe nga 

këtu nisim të mendojmë, konceptojmë, formulojmë e argumentojmë. 

Megjithatë, fusha që po grumbullon dita-ditës të tilla prurje për sa kohë nuk po njeh kufij me 

të njëjtat ritme, ajo që ndikohet dhe “ndikon” më fort, ajo që ndërtohet mbi parimin e 
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shkëmbimit edhe pse të një lloji tjetër, por që në të njëjtin moment flet, dëgjohet, shihet, e më 

pas për të mendohet, konceptohet, formulohet, e argumentohet, është ajo e ekonomisë.  

Është interesant fakti që e tërë ajo që kemi thënë deri tani për gjuhën shqipe, mund të thuhet 

për ekonominë shqiptare. Meqenëse koncepti i ekonomisë është i lashtë sa njeriu, kemi 

menduar që për efekt analize, bëjmë mirë ta shohim pikë së pari nga aspekti i zhvillimit dhe 

transformimit në kohë, pasi është ky vëzhgim që do të na qartësonte mjaft idenë mbi uljen 

dhe rritjen në prurje kulturore mbi terminologjinë (gjuhën e saj).  

Një arsye tjetër e pranuar tashmë edhe në qarqet akademike, ashtu siç e pohon dhe prof. 

Gjovalin Shkurtaj: “Periudha kalimtare e viteve 1991 -2001 ose: nga socializmi real në 

demokraci, që, po ta kthejmë në terma sociolinguistikë do të thotë: kalimi nga një vlerësim 

shumë i lartë për gjuhën shqipe dhe kulturën e saj në një liri të plotë e në një qëndrim gati 

hapët të pakujdesshëm ndaj gjuhës së njësuar dhe kulturës së gjuhës në përgjithësi”
226

 do të 

shënonte një moment “0” në gjuhën tonë, atë të fillim-viteve ‟90-të. Le të shohim këtë 

moment teksa bëjmë një përmbledhje të transformimeve që ka njohur ekonomia shqiptare 

gjatë këtyre viteve. 

4.2. Ekonomia shqiptare si një nga terminologjitë më “të pastra” para ‟90-s. 

 

Ekonomia e  para viteve ‟90 karakterizohej nga dy degëzime të mëdha , një industri 

kombëtare komplekse, nxjerrëse dhe përpunuese, e rëndë dhe e lehtë, si dhe nga ana tjetër një 

bujqësi kolektive dhe komplekse. 

 

Krahas këtyre dy degëve kryesore u zhvilluan edhe degë të tjera të ekonomisë si tregtia në dy 

format e saj, tregti e jashtme dhe tregti e brendshme; u zhvillua transporti dhe ndërtimi. 

Paralelisht me këtë u formuan dhe zhvilluan dhe shkencat përkatëse për to, si ekonomia e 

industrisë, e bujqësisë e transportit, e ndërtimit, e tregtisë. 

 

E gjithë kjo lëvizje në ekonomi kërkoi që të krijohej edhe një terminologji e re politiko-

shoqërore, shkencore dhe teknike. Kështu nisi udhën e saj terminologjia e ekonomisë. 

Ndërtimi i saj u bë në sistem, si në rrafshin leksiko-semantik dhe në atë strukturor-

fjalëformues. Zunë vend në gjuhë e morën përdorim të gjerë, sipas kohës kur hynë, terma që 

emërtonin nocione të reja, disa terma morën kuptime të reja. Profesor Agron Duro, tek 

përfytyron “standardin në terminologji në dy prerje si formim i krijuar në zanafillë, në suazën 

e gjuhës letrare dhe sot, pas gjysmë shekulli, në suazën e gjuhës standarde, ndryshimet në të 

kushtëzohen nga përparësitë në terminologji të përmbajtjes para formës, d.m.th, të 

koncepteve para termave”
227

. Si disa prej  ndryshimeve, të cilat çojnë në kundërvënien e 

termave në raport me konceptet, ku të parat mbeten prapa, kurse të dytat zhvillohen në pjesën 

më të madhe më vete, përmenden: 
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- Konceptet vjetërohen shpejt, duke u zhdukur si të tillë, kurse një pjesë mbetet 

duke u veshur me ndonjë kocept të ti; 

- Konceptet zgjerohen, duke prishur caqet ndërmjet tyre dhe termave që shenjojnë; 

- Lindin koncepte të reja për të cilat krijohen termat përkatës; 

- Konceptet diferencohen, duke diferencuar edhe termat përkatës, por, nga ana 

tjetër, integrohen në fusha të tjera, duke sjellë kështu probleme në nivel emërtimi. 

 

Në kushtet e zhvillimit të terminologjive të fushave të ndryshme të dijes në vendin tonë 

sidomos në periudhën 1970 – 1990, përpjekja e madhe për shqipërimin e tyre, çka mund të 

pranohet si “lëvizje gjuhësore në fushën e terminologjisë shqipe”
228

, ka çuar në një ndeshje 

ndërmjet termave të huaj dhe termave të shqipëruar ose shqip të gjetur në gjuhë si të tilla. 

Nëse “standardi” në terminologji, në prerjen ku u formua si i tillë “ishte ngritur me përparësi 

mbi termat e huaj, pas kësaj prerjeje filloi të mbështetej në dy baza në termat shqip dhe në 

termat e huaj, duke rezultuar në një standard me luhatje të theksuara”
229

. Zhvillimet në 

rrafshin e përmbajtjes, nga njëra anë, kurse nga ana tjetër përzierjet e termave në rrafshin e 

formës, kanë kriijuar një gjendje jostandarde në terminologji. 

 

Kjo terminologji, ashtu si dhe leksiku është zhvilluar gjerësisht edhe nëpërmjet fjalëformimit, 

kryesisht me vargje leksikore fjalëformuese
230

. Më prodhimtaret dhe më aktivet në formimin 

e termave-fjalë dalin dy mënyra: ndajshtesimi e kompozimi. 

 

Në formimet ndajshtesore, që janë ato më prodhimtaret vihen re sidomos vargjet e formuara: 

a) me parashtesat: para-, për-, ç-, zh-, ri-, mbi-, nën-, etj;  

janë shtuar dhe vargjet me disa parashtesa mohuese: pa-, jo-. 

b) me prapashtesat: -im, -je, -ës, -or, -tor, etj.  

Pas ndajshtesimit, si mënyrë prodhimtare del kompozimi. Me këtë mënyrë janë formuar 

kompozitat e tipit këpujor shitblerje, ekonomiko-financiar dhe kompozitat e tipit kapital-

para, orë-normë, ditë-pune kompozita përcaktore ndajshtimore. 

  

Një gjallërim të veçantë në formimin e termave të ekonomisë ka pasur dhe prejardhja 

semantike. Duke u specializuar kuptimet e fjalëve të gjuhës së përgjithshme, si çmim, treg, 

punë pagë etj. Janë formuar termat që emërtojnë kategori të veçanta ekonomike.  

 

Karakteristikë dalluese e zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë në këtë periudhë është 

edhe ndërtimi i termave-togfjalësha krahas termave-fjalë. Katë terma që janë togfjalësha të 
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qëndrueshëm janë në përputhje me strukturën sintaksore të shqipes dhe përbëjnë një realizim 

të vlerave potenciale të saj. Me anë të tyre emërtohen marrëdhëniet gjinore midis nocioneve. 

ekonomi politike, e ardhur neto, zhvillim i planifikuar i ekonomisë 

Kjo dukuri dëshmon se kur ndryshon e ndërlikohet përmbajtja e nocioneve edhe termat që i 

shënojnë këto nocione ndërtohen me strukturë më të gjerë. Një strukturëe  tillë e bën të 

mundshme që përmbajtjae nocionit të jepet me një plotësi më të qartë, sepse vetë kjo 

strukturë me togfjalësh bashkon në vetvete edhe analizën, edhe sintezën semantiko-

sintaksore
231

. 

 

Terminologjia ekonomike, deri në vitin 1985, vit në të cilin u publikuan dhe fjalorët 

terminologjikë përkatës për fushat specifike të ekonomisë, gjeti pasqyrim vetëm në fjalorët 

shpjegues të gjuhës shqipe, në “Fjalorin e gjuhës shqipe” (1954) dhe në “Fjalorin e gjuhës së 

sotme shqipe” (1980). Në studimin e H.Pashos
232

 është treguar më së miri zhvillimi i kësaj 

terminologjie në rrafshin leksikor-semantik.  

Problemi i vendit dhe i funksionit të terminologjisë në përgjithësi dhe i terminologjisë së 

ekonomisë në veçanti në fjalorët e gjuhës shqipe si çështje më vete nuk është trajtuar, por në 

vijat themelore, aspekte të caktuara të këtij problemi janë prekur në punime të ndryshme, 

sepse terminologjija është e ndërthurur aq shumë më gjithë leksikun e gjuhës, saqë as fjalorët, 

as studimet për ta nuk mund ta lënë mënjanë. 

 

Në ato vite, kur standardja përbënte ligj, dhe ku parimi “mbështetemi në forcat tona” vlente 

për gjithçka, përfshirë këtu dhe gjuhën, u bënë përpjekje masive për sistemimin e 

terminologjisë dhe pastrimin e saj nga prurje që do cënonin paka “identitetin” e gjuhës. 

 

4.2.1 Terminologjia e ekonomisë në fjalorët shpjegues 

 

Në fjalorët shpjegues të shqipes, sipas kohës kur janë hartuar, sipas tipit dhe qëllimit që kanë 

pasur, i është kushtuar vëmendje e veçantë edhe zgjedhjes e shpjegimit të terminologjisë. 

Kujdesi për vendin që do të zërë terminologjia në këta fjalorë vihet re që në parathënien e 

tyre. Në parathënien e “Fjalorit të gjuhës shqipe” (1954), fjalor i tipi të vogël, thuhet: “Në 

terminologjinë shkencore dhe teknike u shtinë skajet më të përdorura, duke u lënë jashtë ata 

që kishin karakter special dhe profesional të ngushtë”
233

 

 

Në parathënien e “Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe” (1980) thuhet: “Vendin kryesor në këtë 

fjalor e zënë fjalët e gjuhës shqipe që kanë një përdorim të përgjithshëm, si dhe njësitë 

frazeologjike, thëniet dhe togjet tipike që tregojnë jetën e gjallë të fjalës në gjuhën e shkruar 

dhe të folur. Me to afrohen dhe “ ... termat e fushave të ndryshme e në radhë të parë termat e 

fushës politiko-shoqërore...”
234

 

                                                           
231

 Kostallari, A. (1982) Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit e të strukturës së gjuhës sonë letrare, SF, nr. 2, 

f. 17. 
232

 Pasho, H. Zhvillimi i terminologjisë së ekonomisë…, SF, 1984, nr. 1, f. 51. 
233

 Po aty, f. 51. 
234

 Shiko Parathënien, f. III 



                                                                                      

143 

 

 

Siç vihet re „Fjalori i gjuhës së sotme shqipe” e lidh teorikisht problemin e terminologjisë me 

vetë konceptimin e ri të gjuhës së sotme letrare kombëtare dhe të shtrsimit të fondit leksikor 

të saj.  

 

Ja se si janë pasqyruar marrëdhëniet ndërmjet gjuhës së përgjithshme dhe terminologjisë së 

ekonomisë në dy fjalorët shpjegues të gjuhës shqipe: 

1. Në të dy fjalorët ka disa fjalë që janë vetëm terma të ekonomisë, pra që emërtojnë 

vetëm nocione ekonomike ose kryesisht ekonomike. Natyrisht, këto fjalë-terma, 

duke hyrë në përdorim, duke zënë vend në gjuhë e pasurojnë leksikun e gjuhës, 

semantikën e saj. 

2. Ka raste kur është terminologjizuar fjala e gjuhës së përgjithshme dhe termi i 

ekonomisë është produkt i prejardhjes kuptimore. Kjo dukuri del në disa mënyra: 

a. Kur një fjalë e gjuhës së përgjithshme në një nga kuptimet e veta është 

“specializuar” për të emërtuar një nocion të ri,një nocion ekonomik. Në 

fjalorin (1954) fjala krah, krahas kuptimit të përgjithshëm e kuptimeve të tjera, 

në togfjalëshin krah pune ka kuptimin “persona që punojnë”; fjala degë ka dhe 

kuptimin “ndërmarrje, adinistratë që varet nga qendra...”. Në këtë kuptim jepet 

si ilustrim togfjalëshi dega e bankës. Në Fjalorin e 1980-ës kemi një pasqyrim 

më të gjerë të kësaj dukurie. Kjo sepse terminologjia duhej t‟i përgjigjej nivelit 

të zhvillimit të shkencës përkatëse. Në të tilla raste kemi të bëjmë me terma që 

emërtojnë veprim, dukuri, objekt, prandaj dhe fjala emërtuese që është 

terminologjizuar në një kuptim të veçantë të saj është emër. Po ka dhe rate kur 

mbiemri merr një kuptim të veçantë terminologjik. Kështu fjalët-mbiemra 

aktiv-e, pasiv-e në Fjalorin e 1954-ës dhe shoqëror-e, punëtor-e, material-e, 

real-e, në Fjalorin e 1980-ës në një kuptim të caktuar të tyre emërtojnë një 

cilësi kryesore të një dukurie ekonomike: aktiv-e – me fitim (bilanc aktiv); 

pasiv-e – kur shpenzimet ua kalojnë të ardhurave. 

b. Po në Fjalorin e 1980-ës janë pasqyruar edhe një varg termash ekonomikë që 

nuk përbëjne kuptime më vete në strukturën semantike të fjalës (fjalës bosht), 

po që në fushën e ekonomisë emërtojnë një nocion të caktuar p.sh. 

dokumentacion fillestar (bazë), marrëveshje e dyanshme, sende luksi, metodë 

zinxhir, etj. 

c. Një kategori tjetër përbëjnë shembujt e mëposhtëm: të dhëna statistikore, 

evidencë statistikore, hartim i bilancit, lidh kontratë, çmime të krahasuara, 

rënie e  çmimit, prodhim në seri, etj. Siç shihet të gjitha fjalët e nënvizuara 

janë fjalë të gjuhës së përgjithshme me një kuptim të gjerë, që mund të 

përdoren edhe në fusha të tjera, por, që në bashkëvajtje me një fjalë tjetër që i 

kufizon në fushën e ekonomisë, bëhen terma të kësaj fushe dhe emërtojnë 

nocione të caktuara. 

 



                                                                                      

144 

 

Kjo ishte gjendja leksikore e gjuhës shqipe në fushën e ekonomisë dhe në sektorët specifikë 

të saj, parë përmes pasqyrimit të dy fjalorëve shpjegues. Analiza e mësipërme tregon dhe 

dëshmon për mudnësitë e mëdha të gjuhës sonë për të përdorur mjetet e veta për shprehjen e 

kuptimeve të reja dhe të ngjyrimit të kuptimeve. 

 

Pesë vjet më vonë botimit të “Fjalorit të shqipes së sotme” (1980), u hartuan, si rezultat i 

kërkesave të dukurive ekonomike për t‟u emërtuar, fjalorët terminologjikë tre ose katër-

gjuhësh për sektorët specifikë të ekonomisë, si veprimtari dhe jo si shkencë. 

 

4.2.2 Terminologjia e ekonomisë në fjalorët terminologjikë. 

  

4.2.2.1 Financa dhe kontabiliteti 

 

Gjatë punës për hartimin e „Fjalorit të termave të Financës dhe Kontabilitetit”
235

, botim i 

Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, i vitit 1985, komisioni hartues ka patur parasysh që në të 

të pasqyrohen emërtimet e vendosura në Fjalorin e termave të ekonomisë politike për disa 

nocione të ekonomisë së asaj kohe. Kështu është ndjekur ky model zëvendësimi: e ardhur 

neto e ndërmarrjes socialiste për të zëvendësuar fitim, e ardhur neto e centralizuar e shtetit 

për tatim mbi xhiro, drejtim ekonomik i ndërmarrjes socialiste për hozrashot. 

Problem tjetër ka qenë gjetja ose formimi i termave që e shprehin më me përpikmëri nocionin 

përkatës, p.sh. është përdorur termi: produkt i pambaruar për prodhim në proces, ndërtim 

bilanci për hartim bilanci, shpenzime administrate për shpenzime administrative.  

Duke patur parasysh se termi, sa më i shkurtër të jetë aq më lehtë hyn në përdorim, në ato 

raste kur ka qenë e mundur, togfjalëshat janë kthyer në fjalë të përbëra. Kështu për shembull 

është përdorur: (hua/kredi) afatgjatë për (hua/kredi) me afat të gjatë, (hua/kredi) afatshkurtër 

për (hua/kredi) me afat të shkurtër. Në të njëjtën mënyrë:  udhërdorëzim për urdhër dorëzimi, 

mandatpagesë për mandat pagese, mandatarkëtimi për mandat arkëtimi, letërgaranci për letër 

garancie, etj.  

Vëmendje të veçantë, komisioni i ka kushtuar zëvendësimit të mjaft termave të huaj me terma 

shqip, duke mënjanuar huazime të tilla të panevojshme si për shembull: paradhënie për 

avancë, biletë bankare për bankënotë, gjendje për disponibilitete, llogari shlyese për llogari 

likuiduese.  

 

Janë zëvendësuar, gjithashtu, terma të huaj duke formuar terma të rinj ose duke shfrytëzuar 

fjalë të njohura të leksikut të shqipes letrare si: 

listë pagash   për  bordero 

buxhet vjetor i realizuar për  buxhet konsuntiv 

buxhet i parashikuar  për  buxhet preventiv 
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shtresë tregtimi  për  marzh 

zbritje tregtimi   për  rabat 

mbetje llogarie  për  saldo 

përditim   për  azhurnim 

Në disa raste termi shqip është vënë krahas termit të huaj, duke ia lënë kohës përhapjen e 

gjerë të tij: 

shqendërsim i financave  decentralizim i financave 

kontabilitet i shqendërsuar  kontabilitet i decentralizuar 

kujdes shoqëror   asistencë sociale 

veprimtari ekonomike   aktivitet ekonomik 

veprimtari kryesore   aktivitet kryesor 

veprimtari dytësore   veprimtari sekondare 

të ardhura tatimore   të ardhura fiskale 

lajmërim    avizo 

përfitues    beneficier 

dëftesë arke    bono 

metodë e financimit bruto  buxhet bruto 

çek emëror    çek nominal 

çek turistik    çek i udhëtarit 

depozitë e zakonshme   depozitë pa afat 

hedhës     emetues 

ngurtësim i mjeteve rrotulluese imobilizim i mjeteve xhiruese 

kartelë cak    kartelë limit 

para letër    kartmonedhë 

masë shtrënguese   sanksion 

këmbim    konvertim 

pagesë me para në dorë  pagesë me likuiditete 

qarkullim i parasë   qarkullim monetar 

rezervë për zhvlerësime  fond zhvlerësimi 

ndreqje themelore   rime të përgjithshme 

riçmuarje    rivlerësim 

prishurina prodhimi   skarco prodhimi 
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tarifë doganore parapëlqimore tarifë doganore preferenciale 

tatim në rënie    tatim degresiv 

tatim në rritje    tatim progresiv 

verfikim aritmetikor i dokumenteve verifikim formal i dokumenteve 

vlerë bazë    vlerë nominale 

 

4.2.2.2 Planifikimi 

 

Fjalori i termave të planifikimit, botim i vitit 1985, është hartuar në vijim të punës së 

përbashkët që ka ndërmarrë sektori i terminologjisë e i kulturës së gjuhës i Institutit të 

Gjuhësisë dhe Letërsisë dhe Fakulteti i Ekonomisë për hartiin e një Fjalori të Përgjithshëm të 

termave të ekonomisë.
236

 

 

Këtu janë mënjanuar nga përdorimi termat fuqi punëtore në rastet kur përdorej për të 

emërtuar tërësi punëtorësh e është zëvendësuar me termin numri i punëtorëve dhe termi krah 

pune që është zëvendësuar me termin numër i kooperativistëve. Në këtë terminologji këta 

terma janë përdorur në bashkëvajtje me termin bilanc: bilanc i numrit te punëtorëve për 

bilanc i fuqisë punëtore, bilanc i kooperativistëve për bilanc i krahëve të aftë për punë. 

Problem tjetër ka qenë gjetja ose formimi i termave që e shprehin më me përpikmëri nocionin 

përkatës, p.sh. janë përdorur fjalët përpjestimëri, ligjësi, si pjesë përbërëse e termave: 

koefiçient i përpjestimërisë së treguesve të planit, ligjësi e përpjestimeve ndërmjet pjesëve të 

planit për të mënjanuar termat  koefiçient i përpjestueshmërisë së treguesve të planit dhe 

ligjshmëri e proporcioneve të planit. Gjithashtu janë përdorur termat: kuota të planifikimit 

dhe plan i numrit të punonjësve që shprehin më saktë nocionin, në vend të termave: shifra 

kontrolli dhe plan i përdorimit të burimeve të punës. 

 

I është kushtuar vëmendje zëvendësimit të termave të huaj me terma shqip, duke mënjanuar 

huazime të panevojshme si: efektivitet, (çmim) fiks, konto kulturore, koordinim (i planeve), 

nomenklaturë, në vend të të cilave janë vendosur termat shqip: frytshmëri, (çmim) i prerë, 

kosto pë një hektar, bëashkërendim (i planeve), emërtesë, etj.  

 

Janë pasqyruar gjithashtu, terma ose fjalë që janë pjesë përbërëse e termave të cilët janë 

shqipëruar në terminologji të fushave të tjera, si p.sh.:  

amulli ekonomike   stanjacion ekonomik 

masa shtrënguese ekonomike  sanksion ekonomik 

frytshmëri e mjeteve rrotulluese frytshmëri e mjeteve xhiruese 

përparim terknik   progres teknik 

normë mesatare e përparuar  normë mesatare progresive 
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(plan, çmim) rrjedhës   (plan, çmim) korent 

 

Edhe në terminologjinë e kësaj fushe, në disa raste termi shqip është vënë krahas termit të 

huaj duke ia lënë kohës përhapjen e gjerë të tij, si p.sh: 

bashkëmarrëdhënie   raport (marrëdhënie) 

çmim stinor    çmim sezonal 

baraspeshë ekonomike  ekuilibër ekonomik  

frytshmëri investimesh  efikasitet investimesh 

metodë analitike   metodë e analizës dhe sintezës 

procese shoqërore-ekonomike procese social-ekonomike 

punë me ndërresa   punë me turne 

kuota të planifikimit   shifra kontrolli 

shpenzime jo të drejtpërdrejta shpenzime të tërthorta 

tregues njësor    tregues unik 

 

4.2.2.3 Ekonomia politike 

Stadi i zhvillimit shkencor dhe kulturor të vendit dhe kristalizimi i normës letrare kombëtare, 

në mesin e viteve ‟80-të e bëri të nevojshme ndërmarrjen e një pune të organizuar dhe 

sistematike edhe në fushën e terminologjisë së shkencave shoqërore. Në këtë kuadër sektori i 

terminologjisë së Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë dhe Fakulteti i Ekonomisë 

bashkëpunuan edhe një herë për të hartuar një fjalor të termave të ekonomisë 

politike.
237

Kështu u përpunua në sistem, u njësua terminologjia e ekonomisë dhe u 

shqipëruan një sërë termash me burim të huaj, duke shfrytëzuar për këtë mundësitë e 

formimit të fjalëve të reja me mjetet e gjuhës shqipe si dhe pasurinë leksikore të saj. 

Në këtë terminologji janë shqipëruar një varg termash si: barasvleës i përgjithshëm për 

ekuivalent i përgjithshëm, këmbim i barasvlershëm për këmbim ekuivalent, shndërrim 

shkallëzor për shndërrim gradual, përqëndrim për koncentrim, kombëtarizim për nacionalzim, 

përparim për progres, kohë e rrotullimit për kohë e xhirimit, kapital i pandryshueshëm për 

kapital konstant.  

Edhe në këtë fjalor ka patur raste ku për terma specifikë është preferuar të propozohet termi 

shqip krahas atij të huaj: 

teori e përkores   teori e abstinencës 

teori e baraspeshës   teori e ekuilibrit 
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kapital i rremë    kapital fiktiv 

shqendërsim    decentralizim 

kapital kamatar   kapital fajde 

punë e kaluar    punë e materializuar 

qarkullim i parasë   qarkullim monetar 

zbritje tregtimi    rabat tregtar 

qëndrueshmëri ekonomike  stabilitet ekonomik 

mbifitim    superfitim 

mbipopullsi    superpopullsi  

mbiprodhim    superprodhim 

teori e vetvetishmërisë   teori e spontaneitetit 

 

 

4.2.2.4 Tregtia e jashtme 

Për fjalorin terminologjik që do të ngërthente termat e këtij sektori, është kërkuar dhe arritur 

bashkëpunimi mes Ministrisë së Tregtisë së Jashtme të asaj kohe dhe Institutit të Gjuhësisë 

dhe të Letërsisë, bashkëpunim ky që daton 1985. Produkti erdhi në katër gjuhë: shqip, 

anglisht, frëngjisht dhe rusisht. 

Ndryshe nga fjalorët e tjerë të ekonomisë, të cilët përmbajnë termat kryesorë të fushave 

përkatëse në tri gjuhë: shqip, frëngjisht dhe rusisht, ky fjalor është konceptuar më gjerë. Ai 

arrin në rreth 2500 terma e shprehje në katër gjuhë e në këtë pikë anglishtja pozicionohet më 

në fund si gjuhë deri diku e rëndësishme në krah të dy të tjerave. (të huaja). Kjo është bërë 

duke marrë parasysh zgjerimin e marrdhënieve tregtare të vendit tonë me shtete nga të gjitha 

rajonet e botës dhe nevojën për të njësuar e përcaktuar që në fillim terminologjinë shqipe të 

kësaj fushe. Ky është një element që të bën të mendosh se ekziston një lidhje e rëndësishme 

mes zgjerimit të tregtisë dhe nevojës për të komunikuar në anglisht. Është kjo lidhje që do të 

shihet e përforcuar dhe e konkretizuar në prurjet e kulturës dhe gjuhës angleze në atë 

shqiptare, e veçanërisht në terminologjinë e ekonomisë. 

Në këtë fjalor janë përfshirë edhe një numër termash të financës, të bankës dhe të së drejtës 

civile e tregtare. Janë përfshirë, gjithashtu, të grupuara më vete, edhe disa shprehje që 

përdoren në korresponencën dhe në dokumentet tregtare. Edhe në këtë “sektor” termash janë 

përdorur një sërë termash shqip në vend të atyre të huaj: kthim i monedhës për konvertim i 

monedhës, i (e) kthyesh/ëm-me për i (e) konvertuesh/ëm-me, kthyeshmëri për konvertibilitet, 

lirim nga taksat për franshizë, etj. 
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Janë shqipëruar edhe një varg fjalësh të huaja që nuk janë terma të mirëfilltë të tregtisë, por 

janë pjesë përbërëse të këtyre termave, si, p.sh.: e drejtë përjashtimore për e drejtë 

ekskluzive, klauzolë përjashtimësie për klauzolë ekskluziviteti, kurs i lakueshëm për kurs 

fleksibël, kurs i posaçëm për kurs special, emërtesë e mallrave për nomenklaturë e mallrave, 

pagues i parregullt për pagues neglizhent, e metë e mallit për defekt i mallit. 

Vëmendje i është kushtuar, gjithashtu, edhe njësimit dhe bashkërendimit të kësaj 

terminologjie me terminologjitë e fushave dhe të disiplinave të afërta. Në këtë fjalor janë 

përdorur termat e shqipëruar në terminologjinë e së drejtës ndërkombëtare, të ekonomisë 

politike dhe të financës e të kontabilitetit, si për shembull:  

afat i kërkesës ankimore  afat i rekursit 

prapanënshkrim   indosament 

kontratë për kalim të drejtash  kontratë për cedim pasurie 

mbi pasurinë 

letërkredi e prapësueshme  letërkredi e revokueshme 

letërkredi e paprapësueshme  letërkredi e parevokueshme 

ndreqje e bilancit   retifikim i bilancit 

përfitues    beneficier 

shlyerje    likuidim 

shtesë tregtimi    marzh 

zbritje tregtimi    rabat 

mbetje llogarie   saldo 

paradhënie    avancë 

si dhe disa fjalë të gjuhës së përgjithshme që, në disa terminologji, janë pjesë përbërëse të 

termave togfjalësha, si për shembull: rrjedhës-e për korrent-e, i (e) ndërsjellë për reciprok-e, i 

(e) rremë për fiktiv-e, njësor-e për unik-e, i (e) përgjithsh/ëm-me për total-e etj.  

 

Një fakt tjetër mjaft interesant është moria e fjalëve të huaja që gjenden në këtë korpus 

termash si rezultat i përballjes së këtij sektori, ndryshe nga të tjerët me vende të tjera, për 

rrjedhojë gjuhë të tjera e kultura të tjera. Nëse në sektorët e tjerë kontakti ishte vetëm 

nëpërmjuet materialeve të shkruar, në këtë pjesë të ekonomisë komunikimi realizohej në 

mënyrë më konkrete qofte për eksportet edhe për importet, e më gjerë.  

marrëveshje     akord 

bregëzim     akostim 

letërkredi     akreditiv 

pranim      aksept 

fletështesë kambiali    allonzh 
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ambalazh me të meta    ambalazh difektoz 

avantazh tatimor    avantazh fiskal 

shtytje e afatit të lëvrimit   azhurnim i livrimit 

blerje për faqe     blerje fiktive 

mirëbesim     bonafide 

patentë      brevet 

ndërmjetës     broker 

shpërblim për ndërmjetësim tregtar  brokerazh 

vërtetesë     çertifikatë 

çmim i prerë     çmim fiks 

çmim emëror     çmim nominal 

garanci e komisionarit   delkredere 

valutë      devizë 

dallim      diskriminim 

eksportim i lirë nga taksat doganore  eksportim me franshizë 

ekspozitë botërore    ekspozitë universale 

zbatim i kontratës    ekzekutim i kontratës 

lirim nga taksat    franshizë 

paprekshmëri diplomatike   imunitet diplomatike 

paprekshmëri tatimore   imunitet fiskal 

përurim     inaugurim 

xhirues i kambialit    indosant 

jokompetent     inkompetent 

përligjje     justifikim 

nxënësi     kapacitet 

klauzolë përjashtimësie   klauzolë ekskluziviteti 

klauzolë për zgjedhje    klauzolë optimi 

klauzolë ndërsjellësie    klauzolë reciprociteti 

shpërblim bankar    komision bankar 

fletëngarkesë detare    konosament 

kontratë për kalim të drejtash   kontratë cedimi 

kushte të ruajtjes së mallit në magazinë kushte të stokimit 
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ligjësoj      legalizoj 

letër e porositur    letër rekomande 

llogari kalimtare    llogari tranzitore 

keqbesim     malafide 

gjedh      mostër 

ofertë gojore     ofertë verbale 

parapëlqim     preferencë 

ndreqje e bilancit    ratifikim i bilancit 

sekuestrim për sigurim padie   sekuestrim konservativ 

aftësi paguese     solvabilitet  

qëndrueshmëri e çmimeve   stabilitet i çmimeve 

tarifë e parapëlqyer    tarifë e preferuar 

lejim      tolerancë 

dëftesë për depozitim malli ne depo  varrant 

 

4.3 Origjina e huazimeve 

E megjithatë vihet re se vala e huazimeve nuk ishte fort e butë. Në fjalorët terminologjikë të 

kohës ekzistojnë mjaft struktura ku duket qartë dominimi i gjuhëve latine edhe në variantet 

shqip. Kjo ka ndodhur sipas gjasash për arsyen se struktura fonologjike e gjuhës latine është e 

ngjashme me atë të shqipes. Lehtësia dhe natyrshmëria e shqiptimit e dallojnë latinishten nga 

gjuhët gjermanike bie fjala, dhe këtu qëndron ndryshimi kryesor i fatit të prurjeve latine dhe i 

prurjeve të gjuhëve të tjera evropiane, ndonëse, siç dihet, në gjuhën shqipe ka edhe huazime 

nga këto gjuhë që kanë hyrë në mënyra të ndryshme.  

 

Për shembull: 

 bëj bilanc   establir le bilan (F
238

) 

     to make out a balance sheet (A
239

) 

 bëj negociata paraprake     mener des négociations preliminaries (F) 

     to carry on preliminary negotiations (A) 

 bëj një ekspertizë  faire une expertise (F) 

     to give an expert opinion (A) 

 bëj një faturë   dresser une facture (F) 
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     to make out an invoice (A) 

 bëj një sekuestrim  faire une saise (F) 

     to seize (A) 

 bëj pagesë   faire le paiement (F) 

     to effect payment (A) 

 bëj reklamë   faire de la publicité (F) 

     to advertise (A) 

 përfitoj nga një ofertë  profiter d‟une offer (F) 

     to take advantage of an offer (A) 

 respektoj afatin  respecter la date (F) 

     to keep the time limit (A) 

 

Siç shihet nga togfjalëshat e mësipërm është preferuar të ruhet struktura e variantit të gjuhës 

frënge. Në disa emërtime të tjera vihet re e njëjta dukuri: 

 

 bursë e zezë    bourse noire (F) 

      illegal currency-exchange (A) 

 çmim franko    prix franko (F) 

      price free (A) 

 çmim koniunktor   prix de conjoncture(F) 

      price due to economic trend (A) 

 eksportim me franshizë  exportation en franchise (F) 

      duty-free export (A) 

 prapanënshkrim në të bardhë  endossement en blanc (F) 

      blank endorsement (A) 

 

Një arsye tjetër e depërtimit të këtyre prurjeve nga gjuhët latine mund të jetë dhe literatura e 

përhapur franceze që qarkullonte dhe shfrytëzohej në atë kohë.  

 

Një tjetër burim prurjesh është dhe ai rus. Është një fakt i padiskutueshëm ndikimi që kultura 

e atij kombi të madh pati për shumë e shumë vite me radhë në kulturën e një kombi të vogël 

si ky i yni. Vala sovjetike u ngrit në tërë aspektet e jetës shqiptare e ekonomia nuk mund të 

bënte përjashtim. Shumica e koncepteve të ekonomisë së centralizuar të asaj kohe, u formuan 

dhe morën jetë pikërisht në sajë të shkëmbimeve në kapacitete njerëzore dhe ideore. Prej 

këtej: hozrashot, kolkozi, rabat. 
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Shkëputja e marrëdhënieve të Shqipërisë me Europën Perëndimore pas Luftës II Botërore 

deri në izolimin e plotë megjithatë nuk e ndërpreu trysninë e huazimeve nga gjuhët 

europiane. Gjuha shqipe kishte kërkesa gjithnjë e më të gjera për të ndjekur zhvillimet në 

fusha të ndryshme që nga industria e deri te kinematografia. Është e vërtetë se sistemi 

ideologjik, shtetëror, ekonomik u kopjua nga Bashkimi Sovjetik, por huazimet prej rusishtes 

ishin në një masë të kufizuar. Ndikimi prej rusishtes ka qenë kryesisht nëpërmjet kalkimit dhe 

në këtë fushë ai ka lënë gjurmë të ndjeshme. Arsyeja është se po të njëjtën politikë të kalkimit 

ndiqnin puristët e rusishtes dhe njëkohësisht gjuhësia shqiptare ecte në rrugën e gjuhësisë 

ruse, pavarësisht se marrëdhëniet ishin shkëputur në vitet 1960.  

  

Në një punim të veçantë e kam dëshmuar konkretisht se si leksikografia shqiptare e kohës 

ishte një pasqyrim i leksikografisë ruse deri në imtësi. Nuk mund të mos vihet në dukje, se 

prej rusishtes madje erdhën disa huazime të gjuhëve europiane, por aspekti më kureshtar 

mund të tregohet nëpërmjet një shembulli. Për arsye ideologjike, termi i administratës së 

vjetër bashkia, për të cilin ishin bërë aq diskutime, u zëvendësua me kalkimin prej rusishtes 

komiteti ekzekutiv, domethënë për të kapërcyer beledijen ose komunën u shtuan dy fjalë të 

huazuara neolatine. Ndërsa me përmbysjen në vitet 1990 bashkia u ringjall përsëri. Ky është 

një shembull bindës i përbashkësisë së politikës me pastrimin e gjuhës. 

4.3.1 Probleme dhe rezultate të veprimtarisë leksikore të planifikuar për zëvendësimin 

me fjalë shqipe të një numri huazimesh në shqipen e sotme letrare (1981 – 1991) 

Lindja e gjuhësisë funksionale në vitet ‟20 të shekullit të kaluar dhe zhvillimi i sociologjisë së 

gjuhës ose i sociolinguistikës në vitet ‟60-‟70-të krijuan një truall të qëndrueshëm prej nga u 

përvijuan konturet e para të asaj discipline gjuhësore, që sot njihet përgjithësisht me emrin 

“planifikim gjuhësor”. Sot planifikimi gjuhësor përqafëson jo vetëm një praktikë, një 

veprimtari të gjerë komplekse, por edhe një teori, e cila po fiton pavarësi e po konsolidohet 

gjithnjë e më shumë nga pikëpamja teleologjike (parimet), metodologjike (metodat) dhe 

taktike (taktikat e zbatimit). 

Thelbin e planifikimit gjuhësor e përbëjnë problemete standardizimit të gjuhëve. Ky 

standardizim është një proces krijimi e, më pas, përkryerjeje të gjuhëve standard. Sipas Einar 

Haugen
240

 veprimtaria planifikuese gjuhësore ndryshon sipas fazave të veçanta të 

standardizimit të gjuhëve, të cilat ai i emërton: 

1. formulim i politikës gjuhësore dhe përzgjedhje e normës standard 

2. kodifikim i kësaj norme 

3. përpunim i funksioneve të ndryshme të gjuhës 

4. pranim dhe zbatim i variantit standard nga bashkësia gjuhësore përkatëse 
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Charles A. Ferguson
241

 sugjeron konceptin e zhvillimit të gjuhës, i cili, sipas tij, 

arrihet përmes tri etapave: 

1. grafizimit (shkrimi i një gjuhe) 

2. standardizimit (përzgjedhja e variantit standard) 

3. modernizimit (përkryerja strukturore e funksionale e gjuhës për t‟iu përgjigjur sa 

më mirë funskioneve të reja komunikative) 

Për sa i përket teksteve, në periudhën e para viteve ‟90-të, tekstet e ekonomisë, 

kategorizoheshin sipas dy stileve funksionale, atë të veprimtarisë teknio-shkencore dhe në atë 

të veprimtarisë shoqërore dhe politike. Që teksti të qëndronte si përfaqësues më formën e 

shkruar të fushës së ekonomisë duhej t‟i përmbahej disa tipareve karakteristike të këtyre dy 

stileve. 

4.3.1.1.Stili i veprimtarisë politike dhe shoqërore 

Duke patur parasysh paqyrimin e veprimtarisë tragtare në shtypin e përditshëm dhe analizat e 

herëpashershme të faktorëve të rëndësishëm ne ëkonominë e vendit në faqet e revistave, 

atëherë për të kuptuar pozicionimin e termave duhet më parë të analizohet stili dhe tiparet 

dalluese të tij. Në rastin në fjalë, tekstet e stilit të veprimtarisë shqoërore dhe poltike 

përshkohen nga funskioni ndikues dhe kumtues.Kumtimi do të thotë të jepet informacion, pra 

të paraqiten fakte, të dhëna, njohuri nga politika dhe ekonomia, kultura dhe shkenca, 

zakonisht të ditës, të kohëve të fundit. Ndërsa funskioni ndikues do të thotë që jo vetëm 

paraqiten mendime, qëndrime dhe vlerësime, por dhe synohet të ndikohet mbi mendimet, 

qëndrimet dhe vlerësimet e lexuesve, të ndryshohen ato në një drejtim të caktuar apo të nxiten 

reagime të dallueshme shoqërore. 

Toni i teksteve nuk ëstë asnjëanës, por përshkohet nga qëndrimi i shprehur, emocional dhe 

shpesh ngacmues, polemizues ose goditës. 

Parimi drejtues i organizimit përbëhet nga ndërthurja e elementeve të ndryshëm, sipas 

përpjesëtimeve dhe kritereve të pranuara e me orirje ndryshimi. 

Ndërtimi i teksteve realizohet duke ndërthurur tre lloje mjetesh gjuhësore: mjetet e 

zakonshme asnjëanëse, mjetet standard dhe ato shprehëse. 

Për të zbatuar parimin stilistik të publicistikës, zgjidhja konkrete do të ishte ndërthurja e 

standardit me shprehësine në sfondin e përgjithshëm asnjëanës. Ndërsa për sa i përket 

leksikut politiko-shoqëror, këtu mund të vijnë prurje nga të gjitha grupet leksikore, madje dhe 

nga terminologjia specifike. Rrymat poltike, grupimet shoqërore dhe ideologjike, marrdhëniet 

ekonomiko-shoqërore e gjejnë shprehjen dhe në përbërjen e leksikut, deri dhe vlerat e 

përdorimit të fjalëve të caktuara shpërndahen sipas këtyre grupimeve. 
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4.3.3.2 Stili i veprimtarisë shkencore dhe teknike 

Ndërsa për stilin e veprimtarisë shkencore dhe teknike, ku hasen tekstet e shkruara që 

shërbejnë për të paraqitur dhe ngulitur arritjet e njohjes së praktikës së prodhimit dhe marrin 

pjesë në përpunimin e tyre si mjeti themelor i të menduarit abstrakt. Në këtë pikë përbën 

interes analizimi i disa prej tipareve të tij. 

Kategoritë e teksteve nuk përbëjnë një numër të madh por janë të dalluara dhe të 

specializuara. Sipas formësimit gjuhësor dallohen: 

1. burimet e drejtpërdrejta të informacionit shkencor ose dteijeve 

2. burimet referuese 

3. tekstet vlerësuese 

4. tekstet për komunikim gojor 

5. tekstet udhëzuese 

Funksioni stilistik i ligjërimit është kumtues, domethënë gjuha u nënshtrohet kërkesave që të 

jeper një përmbajtje e caktuar sipas natyrës së kësaj sfere. Në qendër të formësimit gjuhësor 

është një informacion objektiv e i vërtetë, që duhet të paraqitet në mëbyrë objektive dhe me 

vërtetësi. Në shkencë kemi një monolog, që nuk është llogaritur për reagim të drejtpërdrejtë 

dhe aq më pak emocional. Për këtë arsye mungojnë ato mënyra që ligjërimi bisedor i përdorte 

për të tërhequr e mbajtur vëmendjen e bashkëbiseduesit, si dhe përftesat e fushave të tjera për 

të arritur shprehësi dhe forcë ndikuese. 

Thëniet nuk kanë kuptime të dyta, nuk veprohet me nëntekst. Njohuritë shkencore 

formulohen dhe përvetësohen me një punë mendore, prandaj tekstet shkencore i drejtohen 

arsyes, perceptimit logjik, duke iu larguar emocionalitetit dhe atyre që i quajtëm ngjyrime 

shprehëse.  

Ligjërimi shkencor nuk mund të pajtohet me luhatjet e gjuhës së zakonshme. Stili shkencor 

margohet nga gjuha e zakonshme dhe përpunon një gjuhë të posaçme. Kjo prirje shfaqet në 

dy drejtime. Sa pari, secila fushë shkon drejt një gjuhe ndihmëse, të specializuar. Së dyti, 

shkohet drejt një gjuhe të formalizuar ku në vend të shenjave gjuhësore krijohen sisteme 

simbolesh. 

Parimi drejtues i organizimit: Proza shkencore kërkon përpikmëri, organizim logjik, shtjellim 

pa kontradikta dhe sistemorësi. Prej këtij parimi rrjedhin dy veçoritë e përgjithshme të kësaj 

fushe: e para, ajo ka modele të qëndrueshme me standardizim dhe karakter të përgjithësuar. E 

dyta, teksti është homogjen, me ton të përmbajtur e të njëtrajtshëm. 

Tekstet ndërtohen sipas tre pjesëve përbërëse: 

- teksti me shtjellim dhe me rrëfim 

- paraqitja me simbolikën shkrimmore 
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- pjesa mbështetëse ose plotësuese 

Ndër llojet e shtjellimit mund të dallohen: 

- shtjellim që ndjek procesin e të menduarit; 

- shtjellim që ndjek strukturën e objektit të studiuar 

- shtjellim që ndjek vargëzimin kronologjik 

Thëniet tipike janë përkufizimet dhe formulimet. Kur formulimi arrin përsosurinë sipas 

kërkesave, ai mund të shndërrohet në formulë. 

Sintaksa ka modele komplekse. Fjalitë kanë shumë gjymtyrë, bashkohen shumë fjali me 

nënrenditje shumëshkallëshe. E domosdoshme paraqitet vazhdimësia logjike (me metodën 

induktive ose deduktive, përmes analogjisë ose rindërtimit, me raportin shkak-pasojë etj.) dhe 

fjalitë janë ose konstatuese (pjesa më e madhe fjali pohuese, mohuese, formuluese, 

argumentuese) ose supozuese (postuluese, hipotetike etj.) 

Përqëndrimi tek objekti i thënies përfton shtjellimin pavetor, mbizotërojnë trajtat pësore të 

foljeve, mënjanohen përmerat vetorë të vetës I dhe II. 

Gjatë shtjellimit mbizotëron mënyra dëftore, koha e tashme, e shoqëruar me të ardhmen e të 

shkuarën. 

Proza shkencore mbështetet te gjuha letrare e shkruar. Pjesa e leksikut të përgjithshëm në një 

shkrim të tillë mund të bjerë deri përgjysëm. Gjysma tjetër, leksiku shkencor, përbëhet prej 

tre rrathësh: leksiku i përgjithshëm shkencor; leksiku i një shkence; leksiku i specializuar. 

Bërthamën e leksikut shkencor e përbëjnë termat. Ato kanë dallime nga fjalët e zakonshme të 

gjuhës, pasi në vend të kuptimeve shënojnë nocione, pavarësisht se nga përmbajtja ato mund 

të përkojnë në shumë raste. Kuptimet janë një përgjithësim nga përvoja njerëzore dhe 

përcaktohen brenda sistemit gjuhësor, nocionet janë rezultat i njohjes shkencore dhe 

përcaktohen në sistemin e secilës disiplinë. Disa prej tipareve dalluese të termave janë: 

1. Termi është një fjalë apo togfjalësh, që mbështetet në një përkufizim; 

2. Shkenca priret të krijojë sisteme shenjash, të cilat të kenë marrdhënie sipas 

modelimit të objektit në degën e caktuar.Termi bën pjesë në sistemin logjik. 

Termat janë fjalë që përcaktohen brenda një terminologjie. Ajo ndërtohet sipas një 

sistematike të caktuar dhe përfaqëson një leksik të sistemuar në mënyrë të 

vetëdijshme. 

3. Termat janë fjalë që priren për përpikmëri. 

 

4.4. Huazimi kundrejt zëvendësimit 

 

Siç dhe shihet nga rastet e ofruar nga degëzimet kryesore të ekonomisë së centralizuar 

shqiptare të para viteve ‟90-të, huazimi në nivel gjuhe, që do ta quajmë huazim gjuhësor zë 
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një vend kryesor në terminologjinë përkatëse. Në këtë mënyrë, me zvogëlimin e mëtejshëm të 

kontaktit me gjuhën, përqasja me kulturën do të rrëgjohej edhe më, në kuadrin e të 

ashtuquajturit imperializëm kulturor, këtë emërtin do ta pësonte dhe gjuha.  

 

Në emërtimin e koncepteve dhe nocioneve ai përdoret rëndom duke u kthyer në zgjidhje 

problem në sajë të zhdërvjelltësisë që tregon tek përshtatet më së miri me rregullat 

morfologjike dhe sintaksore të një gjuhe të caktuar, në rastin tonë, të gjuhës shqipe. Për shkak 

të bllokazhit që i bëhej çdo elementi të huaj që do të hynte, i shkëputur sado pak nga niveli 

gjuhësor, e që do të transmetonte pjesë të asaj kulture të huaj që në rastin tipik shqiptar do të 

“përkthehej” si shfaqje e huaj, kjo periudhë kohore do të reflektonte në gjuhën ekonomike 

vetëm prurje në leksik në nivelin gjuhësor.  

 

Përgjatë dekadës së parafundit të shekullit të kaluar, që do të përkonte dhe me dekadën e 

fundit të sistemit totalitar, në qarqet akademike nisi një valë pastrami nën emërtimin 

“planifikim zëvendësimi” që do të prekte pothuajse tërë veprimtarinë e letrave shqiptare. 

 

Para se t‟u bëhet një panoramë e përgjithshme huazimeve të planifikuara për zëvendësim, le 

të merremi me përkufizimin e huazimit dhe përhapjen e tij në gjuhën shqipe. 

 

Cilësimi i fjalës si huazim është një qëndrim etimologjik, me fjalë të tjera, duke e cilësuar me 

këtë term tregohet në të njëjtën kohë prejardhja e fjalës.
242

Huazimi i veçuar kërkon përftesa të 

posaçme që ta tërheqë vëmendjen tek ky vështrim nga këndvështrimi i prejardhjes: ruhet 

trajta shkrimore, ndonjë veçori tingullore ose fonetike, jepen togje të tëra sintaksore, 

shoqërohet me fjalën përkatëse shqipe ose me shpjegime të tjera. Në periudhën e parë të 

huazimit, fjala luhatet deri sat ë marrë trajtën e ngulitur për shqipen. Huazimet, ashtu si 

shtresat e tjera, si dialektalizmat, i nënshtrohen një vlerësimi shoqëror dhe kulturor, prej të 

cilit mbeten ngjyrime stilistike në leksik, dhe rrjedhimisht mund të shfrytëzohen po për ato 

synime dhe me ato përftesa shprehëse. 

 

Në artikullin e botuar në revistën “Studime Filologjike” është trajtuar problematika që ofron 

planifikimi i zëvendësimit të një numri huazimesh me fjalë shqipe: “… Dihet tashmë se 

shqipja letrare (standarde) arriti të kristalizojë dukshëm një normë të vetme mbidialektore e 

mbarëkombëtare, d.m.th një “normë standarde”, nga mesi i viteve ‟60. Kjo erdhi përmes një 

procesi të gjatë e të natyrshëm, që u nxit e u ndikua kryesisht prej faktorëve jashtëgjuhësorë 

me natyrë poltike, sociale e kulturore… Ndërhyrjet e planifikuara gjuhësore për mënjanimin 

e një numri huazimesh në shqipen standard kanë qenë dyfarëshe: së pari, evidentim dhe 

riaktivizim i fjalëve të sistemit të shqipes standard; së dyti, krijim i fjalëve të reja sipas 

modeleve strukturore vendase ose të huaja.”
243

 

 

Nga shqyrtimi i mbi 300 njësive shqipe të propozuara del se vetëm rreth 1/3 e tyre mund të 

konsiderohen si njëvlerës pak a shumë të plotë të leksemave të huazuara. Kjo do të thotë se 
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kuptimet leksikore të këtyre njësive, në tri përbërësit kryesorë – denotacion, konotacion dhe 

distribucion – përputhen plotësisht midis tyre. Përgjithësisht zëvendësime të tilla janë bërë të 

mundshme, siç do të shohim më poshtë, në fjalë të gjuhës librore si dhe terma të fushave të 

ndryshme, të cilat dallohen për karakterin e tyre monosemik dhe mungesën e konotacionit për 

shembull: 

cilësi – kualitet 

cilësor – kualitativ 

kusht – konditë 

mbizotëroj – predominoj 

ndërhyrje – intervencion 

shpërpjesëtim – disproporcion, etj.   

 

Rreth 1/3 tjetër e fjalëve shqipe ekzistuese, që janë propozuar për të zëvendësuar leksemat 

përkatëse të huazuara qëndrojnë me këto të fundit në raporte sinonimie të pjesshme, pasi fjala 

shqipe e zëvendëson fjalën e huazuar vetëm në një pjesë të strukturës së saj kuptimore, si 

p.sh:  

 

shëtitës – ambulant (tregtar shëtitës) 

grumbulloj – akumuloj (grumbulloj pasuri) 

shtyj – azhurnoj (shtyj mbledhjen) 

shoqëri – kompani (shoqëri teatrale) 

 

Së fundi, për 1/3 e leksemave shqipe të propozuara në vend të atyre të huazuara, mund të 

themi se qëndrojnë në raporte sinonimie të afërt me këto të fundit. Në më shumë se gjysmën e 

rasteve, fjala shqipe dhe fjala e huazuar – njëvlerës të plotë nga pikëpamja denotative – 

dallohen qartë për nga konotacioni që mbartin. Përgjithësisht këto dallime janë të natyrës 

stilistike dhe ligjërimore. 

 

Dysorët, fjalë shqipe – fjalë e huazuar, në shumë raste paraqesin dallime të rrafshit ligjërimor. 

Kështu fjalës së huazuar, që i përket ligjërimit bisedor, shpesh i është vënë përballë një 

zgjedhje alternative shqipe e një regjistri asnjëanës. Në raste të tjera, fjala e huazuar i përket 

ligjërimit bisedor ose është e një regjistri asnjëanës, ndërsa leksema shqipe që propozohet për 

zëvendësim i përket ligjërimit libror, si p.sh: 

 

listë pagash - bordero 

nëpunës shërbimi/shërbim ditor - dezhurn 

 

Zgjedhjet alternative shqipe të propozuara në shumë raste, nuk janë njëvlerësit e saktë 

kuptimorë të fjalëve të huazuara. Barazvlerësit shqip janë ose fjalë mjaft të përgjithshme ose 

leksema tepër ambige, për shkak të ngarkesave kuptimore tradicionale që mbartin. Shembuj 

të tillë kemi hasur jo rrallë dhe për identifikimin e saktë të kuptimeve të tyre, shpesh është 

dashur të ëprdoret metoda e analizës së përbërësve kuptimorë, p.sh: 

 

cilësi/tipar/veti (thelbësore) – atribut 
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rënie (përmbysje apo e tatëpjetë) – decadence 

 

Mbi gjysmën e neologjizmave të krijuara për të zëvendësuar njëvlerësit përkatës të huazuar i 

përbëjnë kalket. Më pak se gjysma e neologjizmave fjalëformuese të propozuara për 

zëvendësimin e leksemave repsektive të huazuara janë krijime mbi bazën e modeleve të 

shqipes. Nga këto, pjesa më e madhe janë fjalë që plotësojnë lidhjet semantiko-fjalëformuese 

të leksemave ekzistuese shqipe, d.m.th çerdhet e këtyre fjalëve.  

 

Kështu plotësohen çerdhet me: 

 

emra vepruesish (prej emrash)  

pajtimar – abonent 

    nismëtar - iniciator 

 

me mbiemra cilësorë (prej emrash)  

përpjestimor – proporcional 

 

me emra abstraktë të rezultatit të veprimit (prej mbiemrash) 

    frytshmëri – efikasitet, efektivitet 

    dorëzani – garanci 

 

Zgjedhjet alternative shqipe, në disa raste, nuk përfaqësojnë njëvlerës leksikorë të leksemave 

të huazuara përkatëse, por njëvlerës shpjegues ose përshkrues, si p.sh.: nuk kam kujdes, lë pas 

dore – neglizhoj; i heq të drejtën për diçka, e lë pa, e zhvesh nga – privoj; merrem vesh, hyj 

në lidhje – komunikoj. 

4.4.1 Realizimi i Komunikimit nëpërmjet përdorimit të huazimit. 

 

Siç treguan edhe rastet e përmendura, mund të themi që huazimi në nivel gjuhësor ka 

funksionuar si elementi kyç për realizimin e funsksionit kumtues të teksteve ekonomike apo 

ligjërimit ekonomik të kohës.  

 

Duke i qëndruar besnik emërtimit të vet, totalitarizmi shqiptar u shtri në mënyrë kapilare në 

jetën sociale, duke mos lënë aspekt e nivel pa prekur dhe shndërruar, që nga veprimtaria 

shtetërore dhe administrative, deri në jetën e përditshme. Në aspektin gjuhësor kjo 

gjithëpërfshirje u pasqyrua jo vetëm në homogjenizimin gjuhësor të vendit, ose të 

ashtuquajturin standardizim të gjuhës, por edhe në një depërtim masiv të leksikut të ligjërimit 

publik nga një mori termash e shprehjesh të reja, të cilat u referoheshin praktikave, 

institucioneve dhe kategorive të reja sociale që kishte sjellë në ekzistencë regjimi i asaj kohe.  

Ky ishte një leksik i specializuar e specifik, ose një zhargon teknik e i drunjtë, pjesërisht i 

ndikuar nga ligjërimi burokratik sovjetik dhe pjesërisht nga vetë eksperienca e krijimit dhe e 

konsolidimit të shtetit totalitar. Shto këtu edhe që, për një kohë të gjatë, totalitarizmi vetë 

ishte në kërkim të formave dhe të mënyrave të reja të homogjenizimit dhe të transformimit 
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social, të cilat e kishin të domosdoshme të identifikoheshin me emrat përkatës, të sajuar 

rishtaz, të huazuar apo të riaftësuar për nga aspekti semantikor.  

Ekzistenca e një leksiku të specializuar dhe depërtimi i zhargonit teknik në ligjërimin publik 

krahas ritualizimit të jetës sociale, ia dhanë edhe shqipes totalitare natyrën e një langue de 

bois, siç është quajtur dikur rusishtja sovjetike. Termat që u referoheshin institucioneve, 

strukturave dhe praktikave totalitare ndihmonin kështu për politizimin e mëtejshëm të së 

përditshmes, duke përforcuar përshtypjen se jeta në Shqipërinë socialiste nuk ishte asgjë më 

tepër sesa pjesëmarrje e gjithanshme dhe e vetëdijshme në procesin politik të riprodhimit të 

totalitarizmit vetë. 

Një karakteristikë tjetër e këtij sistemi ishte ai i prerjes së urave të komunikimit. Së pari, dhe 

jo vetëm me botën, duke nisur nga perëndimi i largët për të përfunduar në fund, vetëm, në 

mungesë të vllazërimit të dikurshëm sovjetiko-kinez. Paralelisht me këtë shkëputje, pati edhe 

një vullnet për t‟i prerë urat  me traditën dhe të kaluarën. Të dy këto prirje u reflektuan në 

gjuhë e cila “pa” zëvendësimin e termit bashki me komitet ekzekutiv, parlament me kuvend 

popullor, punë botore me komunale, xhandar me polic. 

Megjithatë, institucionet e shtetit otalitar, në shumë pikëpamje, ishin thelbësisht të ndryshme 

nga ato të shteteve demokratike, republika e monarki, përvojën e të cilave kishte ndjekur 

Shqipëria dhe shqipja deri në vitin 1939. Prandaj revolucioni terminologjik nuk diktohej 

thjesht nga dëshira për terma të rinj, por edhe nga nevoja për t‟u vënë emra formave dhe 

metodave të huazuara sovjetike. 

Terma si plenium, aktiv, byro (politike), presidium, degë (e brendshme), organizatë (bazë), 

kontrolli punëtor, kooperativat e konsumit, u përgjigjeshin strukturave të reja të jetës politike 

e të organizimit të shoqërisë. 

Veprimtaria politike e shtetit totalitar, në të gjitha aspektet e jetës sociale: në pun, në shkollë 

e në shtëpi nuk mund të realizohej veçse nëpërmjet njerëzve të cilët i përkushtoheshin, mbi 

bazë profesionale ose vullnetare; e të cilët kundërshenjoheshin nga emërtimet përkatëse: 

sulmues, punonjës pararojë, ndërtues (i veprave të pesëvjeçarit), shef kuadri,brigadieri (i 

kooperativës), etj. Siç ndodhe rëndom në raste të tilla, individët të emërtuar në këtë mëyrë do 

vinin duke u identifikuar me rolin e tyre, deri në atë pikë sa këtë identifikim do ta besonin 

edhe ata vetë; meqë roli ishte faktori thelemor ndërmjetësues i pjesëmarrjes së individit në 

procesin e ndërtimit të socializmit dhe të vetë-ndërgjegjësimit të “masave punonjëse”, ose 

pika e ndërveprimit të individit me pushtetin si forcë rpomovuese e revolucionit social dhe  

luftës së klasave. 

Këtu mund të përmendim edhe emërtimet e klasave, të kategorive e të shtresave të cilat 

përbënin shoqërinë, sipas vizionit të para viteve ‟90: fshatarësia punonjëse (kooperativiste), 

klasa punëtore, brezi i ri, inteligjencia, tregtarët e vegjël, etj.; ose të grup-moshave të 

shkollarëve: yllkat, debtikasit, fatosët, pionierët, etj. Të qenurit njeri të jepte një mision 

natyral të të jetuarit apo punuarit, por të qenurit pjesë e masave të jeptë një pushtet që vetëm 

proletariati mund të ta gëzonte. Në këtë mënyrë, emërtimi mbarte me vete gjykim dhe 

stereotipizim. 
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Terma të së përditshmes si: gjelltore, mëngjesore, turizmi (në kuptimin hotel), SMT, 

kooperativë e tipit të lartë, dyqan artikujsh të përzier, (shitëse) solidare, ndërtim-gjelbërimi, 

punë me metal, rrobe të gatshme, bazë materiale, etj. e përvijëzonin dhe theksonin më tepër 

karakterin totalitar të sistemit. 

Ekonomia e centralizuar nuk mund të ishte e ndarë nga politizimi i saj dhe kjo reflektohej 

edhe në emërtimin e termave përkatës. Faktori “izolim” ka luajtur rol të rëndësishëm nga 

njëra anë në pastrimin teorik dhe jo vetëm të gjuhës dhe nga ana tjetër ka ruajtur një ekuilibër 

të brishtë mes fjalëve të huaja dhe vendase që vetëm një gjuhë pakicash si shqipja mund ta 

kishte. Ndikimi nga anglicizmat ka qenë shumë i vakët asokohe, gjë që është reflektuar në 

fjalorin terminologjik dhe jo vetëm të gjuhës shqipe.  

 

Ky fenomen bëhet akoma dhe më paradoksal po të kemi parasysh se gjuha angleze nisi 

përhapjen e saj një shekull më parë, në mënyrën më koloniale të mundshme gjë që u 

konkretizua në formën që mori si gjuhë zyrtare në katër kontinente. Kjo prirje u përforcua 

akoma më tepër nga dy luftrat botërore. Traktati i Varshavës, dokument kyç ky që shenjoi të 

ardhmen e Shqipërisë, u hartua fillimisht në dy gjuhë. Ajo që solli të re ky dokument ishte 

garantimi i statusit diplomatic të gjuhës angleze. Në vitin 1945, anglishtja amerikane fitoi 

prestigjin e fitimtarëve. Të njëjtin status e ruajti edhe në vendet që ishin nën kontrollin 

sovjetik; si gjuha e civilizimit dhe lirisë. Modeli shqiptar, se bashku me vendet e tjera në të 

majtë të murit të Berlinit, do të përbënte sigurisht një përjashtim ku anglishtja do të zinte 

vend periferik krahasuar me supremacinë e gjuhës ruse dhe asaj franceze.  

 

Kalimi nga politika e hapësirës në atë të kohës ka pasoja të tjera për përkthimin që shkon 

përtej tij dhe ndikon në prezantimin e vetë gjuhëve. Të njëjtin fat me shqipen e patën dhe 

gjuhë të tjera si ajo hungareze. Deri në vitin 1844, gjuhët zyrtare në Hungari ishin 

gjermanishtja dhe latinishtja. Ai vit shënoi zyrtarizimin e statusit të gjuhës hungareze, gjë që 

solli vështirësi në përputhjen midis gjuhës dhe emërtimit që kjo e fundit do t‟i vishte morisë 

së fenomeneve teknologjike, pasi më parë kjo gjuhë flitej vetëm nga shtresa e paarsimuar. Për 

të plotësuar nevojat në rritje të gjuhës, për terminologjinë e përditshme përdorej 

gjermanishtja ndërsa latinishtja për konceptimet dhe formulimet abstrakte.  

 

Për të kaluar tek gjuha shqipe, termi “gjuhë letrare”, si karakteristikë e formës më të lartë të 

zhvillimit të gjuhës sonë, është përdorur para viteve ‟90-të të shekullit të kaluar (sidomos pas 

Kongresit të Drejtshkrimit, 1972), për të cilën ka një letërsi të tërë gjuhësore rreth kësaj teme 

gjatë gjithë kësaj periudhe, kurse termi “gjuhë standarde”
244

 ka filluar të përdoret për të 

shënuar një koncept pas viteve ‟90 deri sot. Këta dy terma në kohën e sotme kryesisht 

njëjtësohen me njëri-tjetrin dhe më rrallë diferencohen lehtasi, nga pikëpamja sesi zhvillohen 

sot debatet nga të dyja krahët. Kështu, po të mendojmë se gjuha i nënshtrohet transformimeve 

të ndryshme dhe të rëndësishme, veçanërisht në fushën e leksikut dhe të semantikës 

leksikore, si pasojë faktorëve jashtëgjuhësorë (p.sh rënia e kufinjve gjeografikë dhe jo vetëm 

mes vendit tonë dhe botës, levizjet demografike që çuan në përzierjen e dialekteve, 

                                                           
244

 Jorgaqi, K. (1991) “Probleme dhe rezultate të veprimtarisë leksikore të planifikuar për zëvendësimin me fjalë 

shqipe të një numri huazimesh në shqipen e sotme letrare” në “Studime Filologjike”, nr.2, f. 133-149. 
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globalizmin kulturor dhe dominimin dhe për pasojë ndikimin e gjuhës angleze), ajo vetë si 

një strukturë e standardizuar mendohet të formatojë formimet që dalin nga transformimet. 

Periudha e para viteve ‟90, veçanërisht ajo e viteve ‟70 – ‟90 vazhdon të komentohet dhe të 

diskutohet edhe në ditët e sotme, si periudha gjatë së cilës u punua fort për njëjtësimin e 

gjuhës në përgjithësi dhe terminologjisë në veçanti. Interesimi për shqipen, për zhvillimin dhe 

pasurimin esaj, është krejt i natyrshëm, sepse shqipja është tipari themelor i identitetit të 

kombit, pasuria e tij më e madhe shpirtërore. Ajo është mjet i pazëvendësueshëm i 

komunikimit midis shqiptarëve, jo vetëm të Shqipërisë poltike por edhe të asaj gjuhësore, pra 

të shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni, në Mal të Zi, dhe në diasporë.  

Kongresi i Drejtshkrimit prej nga morën shkas një sërë punimesh dhe studimesh në lëmin e 

pasurimit dhe standardizimit të gjuhës shqipe, si Fjalorët terminologjikë të fushave specifike 

të veprimtarisë, kurorëzoi një proces të gjatë të zhvillimit të shqipes, prirjen e saj të 

natyrshme që është karakterizuar nga konvergjenca, afrimi dhe përqasja e dialekteve. Gjuha 

letrare e njësuar ka qenë një kërkesë e brendshme e zhvillimit dhe e emancipimit kombëtar e 

shoqëror të shqiptarëve, të cilët nuk mund të hynin në ttjedhat e jetës moderne, pa një gjuhë 

letrare moderne. 

Akademiku, Prof. Dr. Jorgo Bulo, në intervistën “Shqipja Standarde përballë Kompleksit të 

Rozafës” lëshuar në forumin Diplomacia, shprehet me nota optimizmi teksa i referohet punës 

së veprimtarisë për pastrimin dhe standardizimin e gjuhës shqipe para viteve ‟90 si dhe në 

lidhje me mundësitë që lindin nga kjo përvojë mbi 30 vjeçare: “Shqipja është një gjuhë e 

vjetër, e veçantë në familjen e gjuhëve indoeuropiane, dhe nga kjo pikëpamje është një gjuhë 

e rëndësishme dhe një pikë referimi për gjuhësinë  e përgjithshme. Por nga ana tjetër ajo 

ëhstë një gjuhë e pasur, me mundësi të mëdha shprehëse. Ajo ka qenë në gjendje të 

ballafaqohet me veprën e Homerit, të Virgjilit, të Eskilit, të Dantes, të Shekspirit, të Gëtes, të 

Tolstoit e të sa e sa kolosëve të tjerë të letërsisë botërore. Ajo i ka mundësitë dhe mjetet të 

shprehë kulturën dhe dijen botërore, duke qenë e hapur, duke shfrytëzuar në maksimum 

burimet e brendshme dhe duke marrë nga gjuhët e tjera e duke i bërë pronë të saj fjalë e 

terma të shkencës bashkëkohore. Në këtë gjysëm shekulli që shkoi shqipja u pasurua mjaft 

edhe si gjuhë e shkencës dhe e dijes. Mjafton të kujtojmë se ajo ka përballuar edhe 

përkthimin e veprave të tilla nga fusha e filozofisë ose e shkencave politike e ekonomike si 

“Kapitali” i Karl Marksit, falë punës së një përkthyesi të talentuar, Sami Lekës, dhe të një 

grupi përkthyesish më të rinj.”  

E pra roli i përkthimit vazhdon të mbetet i rëndësishëm në formimin e identietit të një gjuhe 

në formim e sipër, siç ishte ajo e para viteve ‟90. Ai mbetet një faktor kyç, matës i vlerave 

dhe pasurive të një gjuhe, si dhe përçues i elementeve kulturorë të saj. 

Një përfundim domethënës në këtë trajtim kohor që u përpoqëm t‟i bënim gjuhës ekonomike 

në këto dhjetëvjeçarët e fundit, është ai që mund të quhet krono-shtresimi i gjuhës, ku disa 

gjuhë janë në fazën e krijimit të shprejtë të fjalorit të tyre dhe të marrëdhënies komunikuese 

që vendosin me gjuhë te tjera të cilat mund të jenë në kohë dhe zona të ndryshme me pasoja 

në zhvillimin dhe përfaqësimin e tyre në rrjetet kulturore në botë. Kështu mund të mendohet 
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se ka një kohë dhe zonë për gjuhën angleze, një tjetër për gjuhën frënge, e një tjetër për atë 

shqipe. Në Shqipëri, një vend me gjuhë zyrtare gjuhën shqipe në kohën dhe vendin e duhur, 

dhe ku gjuha angleze me përhapjen dhe “zyrtarizimin” e saj qëndron në kufinjtë e një kohe të 

duhur por të një zone “të gabuar”, mangësitë në terminologji dhe mjete shprehëse në gjuhën 

mëmë, kanë qenë në mënyrë paradoksale të pakta. Nëse bëjmë një prerje diakronike në të 

shkuarën dhe të tashmen do të kishim: 

E shkuara: Gjuha në kohën dhe zonën më të largët, zakonisht prezantohet si e dalë mode dhe 

e pazhvilluar. Duket sikur nuk ka fjalor pune për t‟u vetë-modernizuar. 

E tashmja: Si një gjuhë periferike, shqipja ekonomike, si pjesë e gjuhës së përgjithshme, 

mund të kthehet në viktimën e vetë përpjekjes së saj për të kompensuar mangësitë 

terminologjike dhe jo vetëm, duke iur drejtuar huazimeve. Krijimi i termnologjisë kërkon 

kohë e cila e përkthyer në terma ekonomikë, falë binomit koha është flori, do të rezultonte 

rrënues. Huazimet janë një rrugë e shkurtër për të komunikuar, por ajo që fitojmë në kohë 

mund të na dalë humbje në besueshmëri. 

  

Përfundime 

 

Në Kreun 4 kemi parë realizimin ose jo të përkthimit si komunikim ndërkulturor në fushën 

ekonomike të cilën e kemi menduar si të super-ngarkuarën në prurje të huaja për sa kohë 

është pikërisht ajo që nuk po njeh kufinj dita-ditës. Është ajo që po ndikohet dhe që po 

“ndikon” po aq fort, ajo e cila ndërtohet mbi bazën e parimit të shkëmbimit edhe pse të një 

lloji tjetër, por që në të njëjtin moment flet, dëgjohet, shihet, e më pas për të mendohet, 

konceptohet, formulohet e argumentohet.  Për sa u përket gjuhëve të vogla, si kjo e jona, 

ndërvarësia e përmendur më lart, mes katër elementëve jetësorë të dy veprimtarive kyçe për 

temën tonë, ndryshon kah dhe forcë. Me fjalë të tjera është komunikimi ndërkulturor dhe 

përkthimi apo “papërkthyeshmëria” ata që ndikojnë fort në gjuhë dhe kulturën gjuhësore si 

dhe në vetë kulturën e shoqërisë dhe reflektimet e kësaj të fundit në gjuhë.  

 

Në rastin tonë, gjuha shqipe vjen si gjysëm e nënshtruar nën petkun e përshtatjes ndaj 

dominimit të gjuhës angleze dhe si në një rreth vicioz këtë cikël po e përmbush duke u bërë 

pjesë e tij edhe shoqëria. E tatëtpjeta apo zhvillimi i një gjuhe ka gjithmonë shkaqe politike. 

Megjithatë shkaqet e problemeve që po has gjuha shqipe sot tek përpiqet të krijojë bazën e 

duhur për ndërmjetësit kulturorë, i kërkuam nëpërmjet një analize diakronike të ndarë në 

periudhën para dhe pas viteve ‟90.  

 

Është interesant fakti që e tërë ajo që kemi thënë për gjuhën shqipe, mund të thuhet edhe për 

ekonominë shqiptare. Meqenëse koncepti i ekonomisë është i lashtë sa njeriu, kemi menduar 

që për efekt analize, e kemi parë pikë së pari nga aspekti i zhvillimit dhe transformimit në 

kohë, pasi do të ishtë ky vëzhgim që na ka qartësuar idenë mbi rënien dhe rritjen në numër të 

prurjeve kulturore mbi terminologjinë ekonomike.   
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Kështu duke analizuar standardizimin e gjuhës ekonomike, pastrimin dhe shqipërimin e të 

ashtuquajturave huazime dhe reflektimin e këtyre të fundit në fjalorët shpjegues e 

terminologjikë të kohës, arritëm në përfundimin se ekonomia e centralizuar nuk mund të ishte 

e ndarë nga politizimi i saj dhe kjo reflektohej edhe në emërtimin e gjuhës së saj. Faktori 

“izolim” ka luajtur rol të rëndësishëm nga njëra anë në pastrimin teorik dhe jo vetëm të 

gjuhës dhe nga ana tjetër ka ruajtur një ekuilibër të brishtë mes fjalëve të huaja dhe vendase 

që vetëm një gjuhë si shqipja mund ta kishte. Ndikimi nga kultura e huaj, veçanërisht ajo 

angleze ka qenë mjaft i pakët asokohe, gjë që është reflektuar në fjalorin terminologjik dhe jo 

vetëm të gjuhës shqipe. 

 

Ky fenomen na paraqitet akoma më paradoksal teksa kemi parasysh se gjuha angleze nisi 

përhapjen e saj një shekull më parë, në mënyrën më koloniale të mundshme, gjë që u 

konkretizua në formën që mori gjuha zyrtare në katër kontinente. Kjo prirje u përforcua 

akoma më tepër nga dy luftrat botërore. E megjithatë periudha e para viteve ‟90, vazhdon të 

komentohet dhe të diskutohet edhe në ditët e sotme, si periudha gjatë së cilës u punua fort për 

njëjtësimin e gjuhës në përgjithësi dhe terminologjisë në veçanti.  
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KREU 5 

 

5.1 Vështrim mbi situatën ekonomike pas viteve ‟90 

 

Meqenëse kanë kaluar afërsisht dy dekada që nga ndryshimi i madh, dhe për arsyen se kjo 

periudhë ka qenë e ngjeshur për nga pikëpamja e reformave të ndryshme që ndërmori qeveria 

shqiptare në lidhje me sistemin ekonomik të vendit, kemi menduar se është me vend të bëhet 

një ndarje e këasj periudhe në dy faza. 

 

5.1.1. Periudha ‟90-të deri në vitin 2000 

 

Për mëse katër dekada me rradhë e deri në fillim të vitit 1991, Shqipëria ka qenë një ndër 

vendet më pak të njohura dhe më të vështira për t‟u kontaktuar në botë. Ajo u veçua 

nëpërmjet një vetizolimi total drejtuar nga një regjim totalitar, i cili deklaronte se ndiqte me 

fanatizëm ideologjinë marksiste duke u përpjekur të realizonte një nga eksperimentet më të 

mëdha të ortodoksisë socialiste. Ndonëse nuk dihej shumë për ekonominë e vendit, Shqipëria 

është përshkruar gjithmonë si vendi më i varfër dhe më pak i zhvilluar në Europë, mbase dhe 

i vetmi vend në kontinent ku standartet e jetesës ishin të njëjta me ato të vendeve të botës së 

tretë.  

 

Ndonëse në fillim u mendua se Shqipëria po i rezistonte ndyshimeve radikale që po ndodhnin 

në botën socialiste, në mes të vitit 1991 ajo ishte bashkuar me lëvizjen reformiste që kishte 

përfshirë Europën Lindore në atë kohë. Në qershor u krijua qeveria e parë e koalicionit 

pluralist që pas periudhës së luftës. U rinovuan marrëdhëniet diplomatike me shumë vende 

dhe Shqipëria u bashkua me Fondin Monetar Ndërkombëtar (15 tetor 1991), me Bankën 

Botërore për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe me mjaft organizata të tjera ndërkombëtare. 

 

Pamja që na shfaqej në atë kohë, kur Shqipëria përpiqej të reformonte sistemin dhe të 

ribashkohej me komunitetin ekonomik botëror, ishte ajo e një ekonomie në qendër të një 

krize të thellë ekonomike ndoshta më serioze sesa ajo e vendeve të tjera socialiste në proçesin 

e reformimit. Shqipëria kalonte një tkurrje drastike të veprimtarisë ekonomike (prej 30-40 për 

qind gjatë vitit 1990-1991) rënie të theksuar të llogarisë së jashtme, varfërim të rezervave 

valutore dhe krijimin e shpejtë të borxhit të jashtëm. 

 

Në këtë kontekst, informacioni i bërë i mundur vetëm kohët e fundit mbi variablat kryesorë të 

zhvillimit ekonomik dhe financiar gjatë viteve të fundit dhe mbi komplikimet e politikës që 

është ndjekur, ndihmojnë për të kërkuar rrënjët e krizës së atëhershme. Ndonëse mund të 

thuhet se reformat radikale si braktisja e ekonomisë së centralizuar dhe përqafimi i 

ekonomisë së tregut do ta zhvendosin studimin e zhvillimeve të fundit të ekonomive të 

vendeve në reformim në kontekstin e aspektit të historisë së ekonomisë, përsëri është e qartë 

se të kuptuarit e ngjarjeve dhe e kuadrit brenda të cilit kanë ndodhur këto zhvillime do të 

ndihmojnë në hartimin e zgjidhjeve optimale. 
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Kriza ekonomike në Shqipëri nuk ishte vetëm rezultat i ngjarjeve të fundit. Ajo reflektonte 

lindjen e problemeve strukturale, mangësitë në drejtim si dhe zhbalancimet financiare që i 

kishin rrënjët në hartimin e strategjive të ndjekura që pas Luftës së Dytë Botërore. Modeli 

ekonomik i Shqipërisë, sikurse edhe ato të vendeve të tjera lindore, bazohej në dy parime 

kryesore: mbështetja në planifikimin e centralizuar dhe heqja dorë nga prona private e 

mjeteve të punës. Edhe pse zbatimi i këtyre parimeve u bë në përmasa më ekstreme se në çdo 

vend tjetër socialist dhe u zhdukën të gjitha format e pronësisë private, modeli “shqiptar” 

ishte i veçantë, kryesisht sepse përfshinte edhe një parim të tretë: idealizimin e mbështetjes në 

forcat e veta që u bë dhe kredoja e politikës ekonomike dhe që praktikisht e vuri në plan të 

parë zbatimin e një ekonomie autokratike. Kjo strategji simbolizohej në barrierat kushtetuese 

që u vunë për kreditin nga jashtë, për ndihmat dhe për investimet në vitin 1976 dhe arriti 

kulmin kur në vititn 1981 Shqipëria u vetizolua financiarisht. 

 

Deri në fund të viteve 1970, ekonomia shqiptare ndoqi të njëjtën rrugë zhvillimi me atë të 

disa vendeve të tjera në zhvillim për sa i përket shmangies së iniciativave ekonomike, rolit të 

forcave të tregut, konkurencës dhe avantazheve të saj si dhe disiplinës financiare. 

Rrjedhimisht, aktiviteti ekonomik u dëmtua nga shtrembërimet e çmimeve, barra financiare e 

subvencionimeve të shtetit për nëdrmarrjet si rezultat i sistemit të ngurtë të çmimeve fikse 

dhe nga specializimi i prodhimit i cili çoi në mospërputhje të mëdha midis kërkesës dhe 

ofertës. 

 

Shqipëria filloi të eksperimentonte ndryshe nga të tjerët në vitin 1978 kur ajo shkëputi 

marrëdhëniet ekonomike dhe financiare me Kinën. Drejtimi i ekonomisë në kushtet e një 

autarkie financiare kërkonte që të shtrëngohej kontrolli shtetëror dhe si rrjedhim të keqësohej 

edhe shpërndarja e burimeve. Kjo solli përshpejtimin e rënies së prodhimit si rezultat i 

përpjekjeve të shtetit për të siguruar punësimin e forcës së punës që rritej me ritme të shpejta, 

dhe i prapambetjes teknologjike të mjeteve të kapitalit të cilat kishin qenë të tilla që në 

momentin e instalimit të tyre. Megjithatë u arrit që kriza të shtyhej për mëse një dekadë, si 

rezultat i grumbullimit të rezervave valutore në të kaluarën. 

 

Në vitin 1990, situata fiskale u përkeqësua ndjeshëm. Krejtësisht ndryshe nga politikat 

paraardhëse, të cilat nuk pranonin financim nga jashtë, në këtë periudhë detyrimet ndaj 

bankave tregtare të huaja u rritën më shpejtësi duke dëmtuar reputacionin e Shqipërisë në 

tregun financiar ndërkombëtar. 

 

Praktikisht, deri në vitin 1990, në Shqipëri nuk ishte ndërmarrë asnjë reformë ekonomike. Në 

vitin 1985, pas disa dekadash udhëheqjeje të centralizuar, qeveria filloi, pavarësisht se tepër 

ngadalë, të largohej nga përkushtimi ndaj parimit të mbështetjes në forcat e veta. Por, vetëm 

në mes të viteve 1990 në përgjigje të revoltave popullore, autoritetet shqipëtare deklaruan se 

sistemi i planifikimit të centralizuar kishte rezultuar në grumbullimin e çekuilibrave seriozë. 

Brenda kornizës së “mekanizmit të ri ekonomik” që u adoptua në atë kohë, u prezantuan disa 

masa të kufizuara që kishin si qëllim të integronin Shqipërinë në ekonominë botërore dhe të 

nxisnin një kalim gradual nga planifikimi i centralizuar në një sistem tregu.  
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Në gusht 1991 Qeveria e Stabilitetit do t‟i paraqiste Parlamentit paketën e parë të 

projektligjeve të reformës ekonomike. Pas miratimit të ligjit nr.7512, datë 10.08.1991 “Për 

sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë dhe të veprimtarive private të 

pavarura”, që do të përbënte bazën ligjore të të gjithë reformës ekonomike, u miratuan edhe 

një sërë ligjesh apo vendimesh të tjera, si ligji për ndërmarrjet, ligji për pagat dhe çmimet, 

ligji për asistencën, ndryshime në ligjin për Bankën e Shtetit Shqiptar. Sidoqoftë, pavarësisht 

nga transformimet e mëdha që pësuan fusha të tilla si privatizimi i aktiviteteve bujqësore, 

liberalizimi i tregtisë dhe i çmimeve, pavarësia financiare e ndërmarrjeve shtetërore, 

shpejtësia e reformave ishte e vogël dhe masat për reformat u zbatuan shumë ngadalë nga 

administrata e dobët ekonomike.  

 

5.1.2. Periudha 2000 deri tani 

  

Ajo që është karakteristike dhe interesante për këtë periudhë është tipari global (me “g” të 

vogël) që nisi të merrte me ngadalësi ekonomia shqiptare. Kufinjtë, ashtu si për aspekte të 

tjerë, nisën të binin. Tregtia me vendet fqinjë nisi të marrë një trajtë tjetër, atë të një 

shkëmbimi më linear dhe të qëndrueshëm në kohë. Teknikisht, globalizimi nën kënvështrimin 

ekonomik të fjalës ka të bëjë me integrimin e çmimeve të produktit, pagave të punëtorëve, 

normave të interesit dhe normave të fitimit drejt standardeve të vendeve të zhvilluara. Rritja 

në volumin e tregtisë mes vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim, si ky i yni, rritja e 

ndërveprimeve, rritja e nivelit të emigracionit dhe të transferimit të teknologjisë mendohet të 

jenë disa nga faktorët më të rëndësishëm të globalizimit. 

Megjithëse Shqipëria ka parë gjatë dekadës së shkuar lulëzimin e veprimtarive dhe tregtisë 

ndërkombëtare, të dy këto elementë kanë parë një tipar të ri gjatë kësaj periudhe. Lënda e 

parë nuk prodhohet, përpunohet dhe shitet vetëm në nivel mbi-kombëtar, por ajo nxirret, 

hidhet në treg dhe i shitet një konsumatori global. Në themel të konkurencës dhe 

bashkëpunimit global qëndron komunikimi global. Sipas këndvështrimit kulturor, njerëzit po 

i referohen gjithmonë e më shumë Qytetit Global kur bëhet fjalë për kontaktet kulturore dhe 

sociale. 

Sulmi terrorist i 11 shtatorit, duke patur një ndikim global, do të arrinte edhe pse me pasoja të 

minimizuara të prekte dhe ekonominë shqiptare. Duke qenë një ekonomi e vogël edhe shkalla 

e saj e komunikimit me ekonomiënë botërore është relativisht e vogël në atë fillim dekade e 

shekulli. Kanali më i ndjeshëm i komunikimit dhe ai që reagoi i pari ishte tregu i këmbimeve 

valutor, për të vazhduar me valë më tëlehta tek bilanci i pagesave dhe për t‟u ndjerë akoma 

më pak tek turizmi, jo për shkak të nivelit të infrastrukturës por prej nivelit të sigurisë. 

Ky do të ishte vetëm preludi i krizës financiare që do të përfshinte botën pak vite më vonë e 

në këtë pikë tregu financiar e bankar në Shqipëri nuk do të bënte përjashtim. 

Nëse marrim parasysh tiparet e McBotës, që trajtohen në kapitullin e dytë do të shohim se si 

ekonomia shqiptare, edhe pse në hapat e parë, është bërë tashmë pjesë e saj. Le të shohim se 

si parimet e tregut, burimeve, teknologjisë së informacionit dhe ekologjisë shihen si të 

rëndësishme nga ekonomia shqiptare dhe se si ata, veçmas ose së bashku, vendosin në plan të 
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parë komunikimin gjuhësor dhe kulturor edhe pse në një fushë që mendohet të jetë vit drite 

larg nga shkencat humane. 

 

5.1.2.1. Parimi i tregut 

 

Po të marrim tregun bankar, nga 14 bankat që operojnë në tregun shqiptar, të gjitha janë 

elementë të grupeve më të mëdha ndërkombëtarë si: Societe Generale, Credit Agricole, 

Reiffeisen, etj. Nëse nisim të shohim funksionimin e tyre, sërish do të dilnim në përfundimin 

që çdo element i tyre, që nga mënyra e organizimit, tek mënyra e promovimit e deri tek 

dekori e uniformat është e diktuar nga kompania e huaj nën obrellën e të cilës vepron e 

punon. E njëjta situatë na paraqitet edhe tek kompanitë përpunuese dhe ato nxjerrëse. E pra 

ekonomia jonë kombëtare është e prekshme nga formimi i tregjeve më të mëdha trans-

kombëtare brenda të cilëve tregëtia është e lirë, monedhat janë të shkëmbyeshme e ka 

mundësi më të mëdha kreditimi, gjë që ka çuar në formimin e enteve si: banka 

ndërkomëbtare, shoqata tregtare, lobe trans-kombëtare. 

   

Para syve të konsumatorit shqiptar produktet vijnë e rreshtohen në mënyrë të shkujdesur për 

sa i përket mospërputhjeve që ekzistojnë mes kulturës së origjinës dhe asaj pritëse, për sa 

kohë këto janë vetëm elementë periferikë në tablonë e madhe të shkëmbimit tregtar. Edhe pse 

sociologët që studiojnë jetën e përditshme do të vazhdojnë të shohin dallime mes mënyrës se 

si bota dhe shqiptarët e konceptojnë procesin e blerjes, ky proces ka një vulë të njëjtë në 

mbarë botën. 

Megjithatë është e pajustifikuar strategjia që kanë ndjekur ata që kanë konceptuar formula të 

tillë gjuhësore në fushën e reklamave ku prurja e elementit të huaj vjen e ulet këmbëkryq në 

shqip:  

- “Uji është një gjë e çmuar për të vajtur dëm” – ku mungon mjeti i mohimit,  i cili është i 

domosdoshëm të shprehet në gjuhën shqipe 

- ―Ja ku i bëre vetes një pije frutash‖. (reklamë shtrydhësi frutash) - zakonisht: “You made 

yourself a juice.”  

- ―Dysheku i ëndërrave tuaja!‖ - togfjalëshi “i ëndërrave tuaja” është i pavlerë për gjuhën 

tonë pasi është ndërtuar mbi modelin ekzistues në gjuhët e tjera dhe merr kuptim vetëm po të 

krijohet lidhja me togfjalëshin burimor. (The man of my dreams./ L‟uomo dei miei sogni) 

- ‗Guxo për më tepër!‘  - Në reklamën origjinale, Pepsi fton kështu: „Ask for more‟. Fjala 

„guxo‟ nuk është zgjedhur siç duhet pasi më shumë vjen si kërcënim sesa si ftesë për të bërë 

diçka.  

-  ―Top Shop, Bleni nga shtëpia.” - “bleni” nuk është forma e duhur për t‟u përdorur në 

mënyrën urdhërore dhe e tërë fjalia është një shembull tipik anglez “Buy from home”. 
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5.1.2.2 Parimi i burimeve 

 

“Your car is Japanese. Your beer is German. Your wine is Spanish. Your democracy is 

Greek. Your coffee is Colombian. Your tea is Chinese. Your watch is Swiss. Your fashion is 

French. Your shirt is Indian. Your shoes are Thai. Your radio is Korean. Your vodka is 

Russian.” – Makinën e ke japoneze. Verën, spanjolle. Demkracinë, greke. Kafenë, 

kolumbiane. Çajin, kinez. Orën, zviceriane. Modën, franceze. Bluzën, indiane. Këpucët, 

tajlandeze. Radion, koreane. Vodkën, ruse. 

 

Siç dhe rezulton nga bota që na rrethon, nga produktet që i kemi çdo ditë nëpër duar, çdo 

komb, edhe ky i yni, ka nevojë për diçka që e ka një komb tjetër. Në këtë mënyrë shkëmbimi 

kulturor është i pashmangshëm po të kemi parasysh faktin se bashkë me fenomenin vjen dhe 

ajo që ai përfaqëson. Akoma më i vështirë bëhet procesi për t‟u përfunduar me sukses, në 

momentin që ajo që përfaqëson ngelet jashtë kontekstit. Ky është njëri skaj, ai ekstrem i 

mosrealizimit te komunikimit. Skaji tjetër, ai ku për komunikimin tregohet kujdesi më i 

madh, “çuditërisht” na vjen nga vendet anglishtfolëse, ku edhe nuancat e fjalëve kanë një 

rëndësi të veçantë. 

Edhe pse shumica e emërtimeve të makinave janë fjalë të shpikura, si Ford Mondeo, Toyota 

Celica apo Citroën Xantia, për sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, industria e 

prodhimit të makinave i kushton rëndësi emërtimeve të produkteve të saj të cilat do të 

tregtohen në këtë vend. Kështu në këtë vend do të gjemë një makinë të quajtur Rabbit (lepur), 

që të jep idenë e një makine të lehtë dhe të shpejtë, e që ne në Europë e quajme VW Golf, 

pasi këtu preferohet t‟i vishet një imazh më sportiv.  

Kur bëhet fjalë për Shqipërinë si vend importuesh makinash, pesha e saj në sektorin 

eksportues global është mjaft i vogël, e për rrjedhojë nuancat kulturore të shprehur nën 

petkun e emërtimeve nuk arrijnë ta mbyllin hendekun kulturor duke qëndruar kështu të huaj 

në kontekstin shqiptar. Nëse do të shihnim distributorët e autorizuar në tregun shqiptar, disa 

nga makinat të cilat u ofrohen konusmatorëve shqiptarë vijnë kështu: 
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 Tipi Slogani në shqip Origjinal 

1. Volkswagen Polo “Fytyrë e njohur” “Familiar face” 

2. Skoda Superb Wagon “E lindur me valixhe” “Born with a luggage” 

3. Jeep Patriot “Më shumë komfort, në liri të 

plotë” 

“More comfort, full 

freedom” 

4.  Nissan Micra “Evolucion racional” – pamja 

globale 

“Rational Evolution” 

5. Volkswagen Touareg “Golf extralarge” – Stil  I kthjellët “Extra large Golf” 

6. Range Rover Sport “Sport ekstrem” “Extreme sport” 

7. Chrysler Grand 

Voyager 

“Një sallon me katër rrota” “The four-wheel 

saloon” 

8. Volvo S80 D5 “Lluks skandinav” “Scandinavian 

Luxury” 

9. Mazda5 1.6 Diesel “Motor i vogël për udhëtime të 

mëdha 

“Small engine for long 

trips” 

10. Caddy GP Trendline “Mban ngarkesën e ditës tuaj”  

11. Toyota Urban Cruiser Rezistente ndaj … qytetit  

12. Alfa Romeo 8C Spider Hapu Susam  

 

Emërtimet e makinave nuk janë më një gjë e re në mjedisin shqiptar, nuk tingëllojnë aspak të 

huaja dhe përshtaten mjaft mirë në të folurën e përditshme. Kur flitet për industri të tilla, fakti 

që mund të merret i mirëqenë është ai i fushatave publicitare që shoqërojnë hedhjen e një 

produkti të ri në treg apo rifreskimin e imazhit të një produkti “të vjetër” duke iu përshtatur 

kohës dhe vendit. Kompanitë kujdesen shumë kur vjen puna tek gjuha e përdorur në slogane. 

Ato duhet të vijnë lirshëm në gjuhën e vendit-konsumator dhe të lexohen pa gabime e 

vështirësi. Në këtë rast, slogani është ai grup fjalësh që do të kryejë funskionin e komunikimit 

kulturor nëpërmjet një elementi thelbësor në këtë pikë si përkthimi.   

Tabela na paraqet në mënyrë të përmbledhur disa nga produktet e industrive të ndryshme 

automobilistike dhe sloganet përkatëse. Në 12 makinat e marra në mënyrë rastësore, mund të 

shihet se 4 (Volkswagen Polo, Skoda Superb Wagon, Touareg, Caddy) i përkasin shtëpisë 

gjermane të Das Auto/The Car/ Makina, siç njihet ndryshe VolksWagen, dy janë amerikane 

(Jeep Patriot dhe Chrysler Grand Voyager), dy japoneze (Nissan Micra dhe Toyota Urban 

Cruiser), 1 britanike (Range Rover Sport), 1 suedeze (Volvo S80 D5) dhe 1 italiane (Alfa 

Romeo 8C Spider). Se si anglishtja ka depërtuar dhe ka emërtuar produktet është një fakt që 
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nuk ka nevojë për analiza të mëtejshme. Por ajo që mund të paraqesë interes në këtë pikë, 

është elementi kulturor që transmetohet nëpërmjet sloganeve. 

Kështu, nëse do na duhej të gruponim atë që na vjen në shqip, do të kishim dy grupe. Në të 

parin do të vendosnim ato slogane ku kemi huazime në nivel gjuhësor, pra ato slogane ku 

kemi struktura të mirëfillta anglofone si: “E lindur me valixhe”, “Motor i vogël për udhëtime 

të mëdha”, “Mban ngarkesën e ditës tuaj” apo “Rezistente ndaj qytetit”.  

Ndërsa në grupin e dytë do të shohim tek shpalosen elementë kulturorë që vijnë të 

pandryshuar në mjedisin shqiptar: “Një sallon me katër rrota” versioni i ―The four-wheel 

drive saloon‖ kërkon t‟i japë zë një elementi të rëndësishëm të makinës amerikane Chrysler 

Grand Voyager, një elementi tipik amerikan, atë të vendit të argëtimit, një prej simboleve të 

Perëndimit të Egër. Duke e sjellë në shqip si sallon, elementi kulturor zbehet deri në zhdukje 

pasi imazhi që na ofrohet është ai që nuk është tipik për një kulturë të caktuar, por mëse 

universal. Pra në shqip slogani na flet për një pjesë të shtëpisë që karakterizohet nga hapësira 

dhe jo dhe aq nga argëtimi. 

 - “Lluks skandinav” versioni i “Scandinavian luxury”, përbën mbase një grup më vete, pasi 

konsumatori duke patur para syve një slogan të tillë duhet të arrijë të bëjë lidhjen mes 

makinës dhe luksit skandinav dhe atë që nënkupton të qenurit skandinav për vetë luksin.  

- “Hapu Susam” versioni i “Open Sesame” është një figurë e njohur për këdo për sa kohë që 

evokon një imazh të famshëm të “Një mijë e një net”. Kompania ka mundësi që nëpërmjet 

kësaj thirrjeje të “konkretizojë” idenë e mrekullive që gjenden përtej Susamit. Se sa kjo do të 

kuptohet nga konsumatorët shqiptarë lë mjaft për të dëshiruar. 

   

5.1.2.3 Parimi i teknologjisë së informacionit 

 

Ky parim është ai i cili po merr formë më ngadalë por nga ana tjetër është ai që po njeh 

zhvillime të pamata në botën e vogël të ekonomisë shqiptare. Veprimtaritë tregtare, sistemi i 

bankave dhe tregëtia, të gjitha varen nga qarkullimi i informacionit dhe këtë qarkullim e 

thjeshtëzon teknologjia e përparuar e informacionit. Hovi që kanë patur operatorët telefonikë 

dhe shërbimi i Internetit në Shqipëri dekadën e fundit po vërtetojnë gjithmonë e më shumë 

idenë se ndërsa kulturat individuale flasin gjuhë të veçanta; tregtia dhe shkenca po flasin 

gjithmonë e më shumë në anglisht
245

.  

 

Kështu në artikullin e botuar ne faqet e një nga revistave më të mëdha me karakter ekonomik 

“Monitor”, në numrin 469 të saj, faqe 16, gjejmë “Liberalizimi – katërfishohen kërkesat për 

domainin .al.” ku të kesh një faqe interneti personale me domainin .al dhe jo me .com nuk 

është më privilegj në Shqipëri pasi Autoriteti i Komunikimeve Elektronike, ekzistenca e të 

cilit daton në 2009, e ka liberalizuar këtë shërbim. 

                                                           
245

 Beci, B. Gjuha letrare shqipe dhe baza e saj dialektore në “SEMINARI XVII NDËRKOMBËTAR PËR 

GJUHËN,LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE, Tiranë, 1995. 
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Nëse i hedhim një sy produkteve elektronikë të hedhur në tregun tonë, gjejmë: KIN- telefonat 

e Microsoftit, mbërritjen e Blackberry Bold 2, se si Samsung dhe Rim vihen përballë Apple 

me produktet e vërteta Anti-IPAD, Nokian E7 – smartfone i ri.  

As bujqësia shqiptare nuk ngelet pas në komunikimin elektronik. Në vitin 2009, me ndihmën 

e USAID-it, u prezantua SITA (Sistemi i Informacionit të Tregut) i cili u siguron mijëra 

fermerëve, tregtarëve dhe përpunuesve të dhëna mbi çmimet ditore dhe raporte të analizave të 

tregut për një sërë produktesh. Të dhënat e çmimeve dërgohen me e-mail, raportohen 

nëpërmjet faqes së internetit të “Green Market”, duke përdorur dy kanale televizive dhe 

gjithashtu nëpërmjet mesazheve telefonike (SMS). 

Për sa i përket produkteve kinematografike që vijnë nga industria e filmit, të gjithë do të 

binim dakord që autoriteti i botës anglishtfolëse (veçanërisht amerikano-folëse) është në 

kufinjtë e të qenurit absolut. Po të numërojmë prodhimet që arrijnë në sallat shqiptare të 

projeksionit, do të shihnim se vijnë me dhjetra nga gjigandët Universal Pictures, Paramount 

Pictures, Warner Bros apo DreamWorks. Por ndryshe nga vende të tjera të botës, si artistët 

pjesëmarrës në festivalin e Cannes të cilët kritikuan “honogjenizimin dhe amerikanizimin”, 

ky fenomen vjen bashkë me pasojat e tij kulturore mjaft rehatshëm në ambientin shqiptar. 

Dhe kështu, në këtë ndërveprim edhe pse të njëanshmëm, punën më të mirë nuk e bëjnë 

produktet, por emërtimet e tyre, pasi ato mund të japin imazhin e duhur që ndryshojnë 

perceptimin dhe sfidojnë sjelljen.   

Po të analizojmë tregun shqiptar të operatorëve të telefonisë celulare, do të vëmë re se tre prej 

tyre janë pjesë e grupeve ndërkombëtare: Vodafone ALBANIA (pjesë e grupit Vodafone), 

AMC ose Albanian Mobile Communication (pjesë e grupit Cosmote) dhe Eagle Mobile 

(pjesë e Calik Group).  

Kur Les Nemethy, kreu i Euro-Phoenix Financial Advisors Ltd. flet për zgjerimin e kufinjve 

jashtë vendit të origjinës
246

, ai është i mendimit se në momentin që një kompani tenton të 

zgjerohet në nivel ndërkombëtar, rrezikon të përballet me situata jo të këndshme nëse nuk u 

kushton rëndësi “në radhë të parë dallimeve kulturore, të cilat mund të çojnë në keqlexim të 

tregut, të sjelljes konsumatore. Pengesat gjuhësore janë në përgjithësi të parashikueshme, 

ndërsa dallimet kulturore jo.”
247

  

Kështu në numrin 437 të revistës Monitor, CEO i Vodafone Albania, tregon se një vit më 

parë kompania e tij kishte prezantuar “Power to you”, me fjalët ë tij “kapitullin e ri në 

historinë e rrugëtimit të markës sonë. Power to you reflekton angazhimin për t‟i vendosur 

klientët në zemër të gjithçkaje që bëjmë. Në broshurën shoqëruese të ofertës më të re të kësaj 

kompanie gjejmë të reklamuar edhe shërbimin 3G nën shprehjen “Teknologji e gjeneratës së 
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tretë”, përkthim fjalë për fjalë e “III Generation Technology”. Ngatërresa kulturore këtu sjell 

probleme në komunikimin e mesazhit dhe të asaj që ofron kompania. Ndërsa në gjuhën 

angleze „III Generation Technology” merr kuptimin e një teknologjie të përparuar, “Gjenerata 

e tretë” ose “Brezi i tretë” në gjuhën shqipe dhe për rrjedhojë në kulturën dhe perceptimin 

mbi të cilën mbështetet merr një kuptim tjetër. Me gjithë respektin për përvojën e 

grumbulluar në vite për brezin e tretë, slogani i Vodafone-it kërkon të nxjerrë në pah një 

epokë që shkon përtej kësaj të sotshmes e që kalon caqet e së tashmes. Në këtë mënyrë parë 

me sy analisti kjo shprehje në rastin më të keq nuk do t‟i thoshte asgjë abonentit, e në rastin 

më të mirë do t‟i jepte mesazhin e gabuar. 

Në numrin 459 të po kësaj reviste, drejtori i Divizionit të Komunikimit me Tregun në Eagle 

Mobile flet për shprehjen më të re “Love mark” e cila synon të afrojë më shumë klientët me  

markën. 

Ndërsa AMC ka kohë që ia bën të qartë klientëve të saj që “Botën plot Komunikim” “e sheh 

si ata”.  

Në të tre këto kompani ajo që vihet re nuk përligj aspak këndveshtrimin e Nemethy-t të 

paktën në dy rastet e para, ku si pjesë e një fushate publicitare ndërkombëtare nuk është 

menduar asnjë ndryshim në nivel gjuhësor pasi në nivel kulturor asnjë prej shprehjejeve nuk 

përbën problem. 

Një rast ku drejtuesit e departamentit të marketingut duhej të tregoheshin të kujdesshëm, 

është ai i “Sa shumë shije në një ofertë” të Eagle Mobile. Sipas kësaj oferte, klientit i 

ofroheshin një mori ofertash të tjera të ndryshme (minuta kohë folje, mesazhe falas, shërbim 

interneti). Fruti i shegës, përzgjedhur për t‟i dhënë ngjyra, kuptim, imazh dhe zë ofertës, në 

vërtetësinë e saj të shumëfishimit të shijes për shkak të ndërtimit të vetë frutit, në të vërtetë ka 

vetëm një shije, atë të shegës, që nga kokrra e parë deri në të fundit. 

Duke patur parasysh se në ditët e sotme informacioni konsiderohet si faktori i katërt i 

prodhimit, përvec pronës, kapitalit dhe punës, po rritet dita ditës numri i produkteve jo-

materiale që shoqërojnë ato sherbime apo produkte që hidhen në treg. Nga rastet që morëm 

për analizë, është tentuar të hidhet dritë mbi parimin e teknologjisë së informacionit parë nga 

këndvështrimi shqiptar, si për të vërtetuar atë që duket e dukshme, përshirjen e ekonomisë 

shqiptare në rrjetin global, si për të parë identifikimin ose jo të gjuhës shqipe si një element i 

rëndësishëm në realizimin e komunikimit. 

 

5.1.2.4 Parimi ekologjik 

 

Teksa morëm me radhë parimet e globaizmit për të parë se si ky i fundit po afron në rrjetën e 

tij alla “melting pot”
248

 elementin shqiptar, le të shohim se si reflektohet parimi ekologjik në 

të.  
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Kujdesi për ambientin është një nga motot më të përhapura në botë, qoftë kjo për 

veprimtarinë e individëve por edhe për veprintarinë e ekonomisë në tërësi. Sektori industrial 

dhe ai prodhues çdo ditë e më shumë po përdorin teknologji specifike, të ashtuquajtura 

“miqësore ndaj ambientit”
249

. Kjo vihet re në mënyrë mjaft të dukshme edhe në produktet që 

hyjnë në Shqipëri, pasi kompanitë që veprojnë në këto sektorë nuk mjafotihen vetëm me 

përdorimin e këtyre teknologjive gjatë prodhimit por duan të angazhojnë dhe klientin e 

mundshëm t‟i kushtojë po aq rëndësi ambientit.  

 

Kompanitë shqiptare po rrisin interesin për t‟u pajisur me standardet e manaxhimit. Standardi 

i Manaxhimit të Mjedisit ISO 14001 është ndër të fundit që ka filluar të aplikohet nga 

kompanitë shqiptare, në veçnati ato të ndërtimit.  

 

Parimi ekologjik gjen akoma dhe më shprehje në një sektor tjetër të rëndësishëm të 

ekonomisë shqiptare, ai bujqësor. Tashmë edhe konsumatori po ndërgjegjësohet edhe më 

shumë mbi produktet bio të këtij sektori, produkte këto që fermerët duhet të prodhojnë në 

përputhje me standardet e BE-së.  

 

E gjithë kjo analizë shërben si bazë për të justifikuar deri diku prurjet e huaja në atë që na 

shpaloset sot para syve nën emërtimin e gjuhës ekonomike. Duke qenë vetëm një element i 

një pikture më të madhe, mendojmë së është pothuajse e pamundur t‟i shmangesh apo të 

shamngësh prurjet e huaja në kontekstin gjuhësor shqiptar, dhe kjo në vetvete nuk përbën 

problem të pazgjidhshëm në kohë. Problemi nis të ndërlikohet në momentin kur prurja nuk 

shfaqet vetëm në nivel leksikor por edhe kuptimor, në rastin e prurjeve kulturore. Pasi 

mbushja e një boshllëku të përmasave relativisht të mëdha po të kemi parasysh largësinë mes 

gjuhëve (shqip dhe anglisht) do të kërkonte një kompetencë të tillë kulturore e cila do të 

mund të ndërgjegjësonte përkthyesin për të kontrolluar atë që ai e ka përvetësuar në mënyrë 

të pavullnetshme dhe atë për të cilën ai është i ndërgjegjshëm se ka njohuri të mjaftueshme.  

 

Në përplasjen mes huazimit në nivel gjuhësor dhe atij në nivel kulturor, komunikimi mund të 

konsiderohet nje proces më i suksesshëm në rastin e parë se sa në rastin e dytë. Për këtë 

qëllim le të shohim se ç‟ndodh në të dy rastet në përpjekje për të ardhur në përfundimin që 

huazimi në nivel gjuhësor të shihet si zgjidhje në kohë e problemit të komunikimit dhe prurja 

kulturore si problem zgjidhja e të cilit mund të vijë ose jo në kohë për realizimin e procesit të 

komunikimit.  

 

5.2 Realizimi i komunikimit ndërkulturor si rezultat i përkthimit në nivel gjuhësor 

(huazimi) dhe kulturor. 

 

Realizimi i funksionit kumtues të teksteve ekonomikë kryhet në dy nivele. Kështu nëse flitet 

për një proces të suskesshëm komunikimi, mendojmë se një pikënisje e mirë për të parë se si 

realizohet një proces i tillë është një analizë e atyre hallkave që mund ta pengojnë atë. Në 
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rastin e gjuhës shqipe, këto hallka janë parë më tepër si zgjidhje të problemit se sa si problem 

në vetvete.  

 

Duke iu rikthyer temës së pozicionimit të shqipes ndërmjet ekonomisë globale, nga njëra anë 

dhe përkthimit nga ana tjetër, ajo që mund të thuhet është se ky pozicionim ka mbetur vetëm 

në anën ekonomike të gjerave, që do të thotë si një vend me krah të lirë pune, ne japim 

“kontributin” tonë simbolik në konsolidimin e kësaj ekonomie. Kur vjen puna tek ekonomia e 

informacionit, ekuacioni “pa përkthim nuk ka produkt” ekonomia dhe gjuha shqipe ngecin. 

Në një reaksion zinxhir dhe rreth vicioz, ato mbeten peng të njëra-tjetrës. Kur fenomeni haset 

për herë të parë është faji i gjuhës që duke u gjendur e papërgatitur e gëlltit pa e përtypur. 

Edhe në rastin kur fenomeni ka ekzistuar dhe më parë e është përtypur e ripërtypur mirë, 

vetëm për faktin se kjo ripërtypje i përket së kaluarës, emërtimi për modë apo për padije, vjen 

i huaj dhe rehatohet mjaft mirë në kontekstin gjuhësor. 

 

Fakti që multilingualizmit i është dhënë statusi i veprimtarisë së pavarur politike është një 

tregues më se i dukshëm i ndërgjegjësimit të Komisionit Europian për rëndësinë që marrin 

gjuhët në një kontekst më të gjerë të projektimit europian. Si pasojë e zgjerimit, tregu i 

përbashkët, ritmi i përshpejtuar i lëvizshmërisë në zonën europiane, statusi i përligjur i 

rajoneve dhe i nevojës së ngutshme për shoqëri informacioni, globalizimit dhe sfidat që mbart 

multilingualizmi duket se kanë marrë një dimension të ri – për sa i përket shkallës, 

komplekstitetit dhe rëndësisë politike. 

 

Përkthimi ka luajtur një rol të rëndësishëm në përhapjen e informacionit shkencor. Pas një 

shkëputjeje pothuajse totale nga bota që na rrethonte, kjo dekadë pa më shumë se e para, rritje 

në kontaktet mes vendeve të ndryshme dhe rritje në komunikimin satelitor, e cila ka bërë të 

mundur përçimin akoma më të shpejtë të këtij informacioni. Shkëmbimi në ide dhe materiale 

të shtypura mes komuniteteve të ndryshme gjuhësore ka theksuar nevojën e paprecedentë për 

përkthimin si të vetmin ndërmjetës që do ta lehtësonte në rastin më të keq apo ta bënte të 

mundur në rastin më të mirë këtë process. 

 

Në përgjithësi suksesi apo dështimi i ekonomisë globale teksa gjen shprehje në ekonomitë 

lokale varet nga aftësitë gjuhësore të pëkthyesve sepse kompanitë shumëkombëshe duhet të 

kenë informacion të saktë.  

 

Pa shërbime të mirëfillta përkthimi, tregtia ndërkombëtare nuk do të ekzistonte e bashkë me 

të as shkëmbimi i shërbimeve e të mirave. Kështu përkthyesit kthehen në hallkat e 

domosdoshme për të vendosur lidhjet e duhura mes prodhuesit dhe konsumatorit brenda 

kufinjve të ekonomisë globale. Në aftësitë që duhet të kenë, një vend të rëndësishëm e zë 

terminologjia specifike e ekonomisë dhe jo vetëm. Përkthyesi duhte të zotërojë mirë stilin, 

gramatikën, dialektet, nuancat dhe shprehjet idiomatike të gjuhës nga e cila dhe drejt cilës po 

përkthen. Në veçanti për fushën e ekonomisë, dhe në mënyrë specifike për sistemin 

ekonomik sipas të cilit po përvijohet ekonomia shqiptare, përkthyesit duhet ta kuptojnë 

materialin nga ana teknike dhe atyre u kërkohet gjithashtu të zhvillojnë njohuritë e tyre 

paralelisht me përparimet e kësaj fushe kaq të rëndësishme. 
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Po cilat janë ato norma që priten të zbatohen nga përkthyesit kur vjen puna tek përkthimi i 

teksteve ekonomikë. Normat e pritshme, të cilat përfaqësojnë kategorinë e normave të 

produktit, përcaktohen nga “pritshmëritë e lexuesve të përkthimit në lidhje me atë që do t‟u 

jepet për të lexuar”
250

. Këto pritshmëri ndikohen nga njëra anë nga tradita e përkthimit të 

këtyre lloj tekstesh në kulturën pritëse, e nga ana tjetër nga tiparet e teksteve paralele në 

gjuhën në fjalë. Ashtu siç dhe pasqyrohej në tekstet e para viteve ‟90, shpesh herë 

pritshmëritë ndikohen nga tipe të ndryshëm të faktorëve ideologjikë dhe ekonomikë, ose nga 

marrëdhënia midis apo brenda kulturave. 

 

Chesterman bën një dallim tjetër bazuar në termat përkthim “i hapur” apo “i mbyllur” 

konceptuar fillimisht si të tillë nga House
251

. Kështu, për sa i përket përkthimeve “të 

mbyllura” (si p.sh korrespondencës tregtare, doracakëve të përdorimit, reklamave, etj.), 

lexuesit në një kulturë të caktuar në një moment të caktuar presin që ato të jenë identike më 

tekstet të të njëjtës kategori, ashtu siç janë prodhuar në origjinal. Nëse përkthimet 

perceptohen si të ndryshme nga teskte të ngjashme origjinale, ato etiketohen si të 

papërshtatshme. Për sa i përket përkthimeve “të hapura” (p.sh përkthimeve të literaturës), të 

cilat lidhen në një mënyrë apo në një tjetër me kulturën nga e cila përkthehet, lexuesi pritës i 

kulturës tjetër në një moment të mëvonshëm pret të gjejë “ngjyra lokale”
252

. 

 

Një tjetër kategori normash janë ato profesionale, të cilat vijnë nën petkun e normave të cilat 

anë të bëjnë me procesin në tërësi, për vetë faktin që qëndrojnë në themel të metodave dhe 

strategjive të vetë procesit të përkthimit. Parë nga këndvështrimi i përkthyesit, normat 

profesionale varen nga ato të pritshmërisë, pasi “secila normë procesi përcaktohet nga natyra 

e produktit përfundimtar për të cilin gjen zbatim.”
253

 Këto norma procesi burojnë nga ato 

përfaqësues të shoqërisë të cilët konsiderohen përkthyes profesionistë , të cilët shoqëria u 

beson dhë u jep këtë status, dhe që me kalimin e kohës njihen si të tillë edhe nga shoqëri të 

tjera. Sipas Chesterman: “Profesionistët janë ata që mbajnë përgjegjësi për përcaktimin 

fillestar të normave të pritshmërisë, dhe kështu produktet e punës së tyre bëhen etalon kur 

vjen puna tek vlerësimi i përkthimeve nga shoqëria pritëse.  

 

Përkthimi pranohet mbi bazën e normave. Nëse përkthimi pranohet sipas normave përkatëse 

të pritshmërisë, përkthyesi i atij teksti pranohet si profesionist në këtë fushë.”
254

 Në një vend 

si ky i yni, ku statusi i përkthyesit nuk është i përcaktuar me ligj, ku njohja e gjuhës së huaj 

kthehet në parakusht për kryerjen e procesit të ndërlikuar të përkthimit, norma e dytë që 

përcakton Chesterman-i e bën akoma më të vështirë problemin dhe më akute e të rëndë 

gjendjen e gjuhës ekonomike. 
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Më pas vlen për t‟u përmendur norma e komunikimit, sipas të cilës përkthyesi vepron në 

mënyrë të atillë ku për synim ka optimizimin e komunikimit, ashtu siç e kërkon situata mes 

palëve në fjalë. Kjo është norma që specifikon rolin e përkthyesit si ekspert komunikimi, si 

në aspektin e ndërmjetësimit edhe në atë të komunikimit që ia jep vetë detyra që kryen. 

 

Ashtu siç e përmend edhe Chesterman
255

, disa lloje tekstesh si ato tregtare dhe ligjore i japin 

përparësi ngjashmërisë në formë me origjinalin. Disa tekste të tjerë i kushtojnë rëndësi 

ngjashmërisë stilistike. Në disa të tjerë vihet theksi tek afërsitë sematike, si tek tekstet 

shkencore apo teknike, ndërsa disa të tjerë shohin ngjashmëritë në efektin që duan të japin, si 

për shembull broshurat turistike, reklamat, apo faqet e internetit.  

 

Përkthyesit duhet të kenë parasysh shumëllojshmërinë e njohurive që u ofrohet lexuesve si 

dhe pritshmërinë që pritet të kenë në lidhje me organizimin e botës, me organizimin e gjuhës 

në përgjithësi, me organizimin dhe standardet e tipeve specifike të teksteve, me strukturën e 

marrdhënieve sociale, me përshtatshmërinë apo jot ë llojeve të caktuara të sjelljeve gjuhësore 

apo jo-gjuhësore, etj. 

 

Kulturat dhe kopetenca ndërkulturore si dhe ndërgjegjësimi që vjen si rezultat i përvojave të 

kulturave, janë fenomene shumë herë më të ndërlikuara se ç‟duket, dhe sa më shumë të 

ndërgjegjësohet përkthyesi për këto problematika, përfshirë këtu edhe dallimet në autoritet 

mes kulturave apo gjinive, aq më shumë aftësohet ai/ajo. Aq më shumë vlen kjo, nëse flasim 

për përkthimin e teksteve ekonomikë, ku përkthyesi duhet t‟i kushtojë rëndësi të gjithë 

elementeve specifikë të tyre. 

 

Tekstet nuk mund të analizohen jashtë konteksteve të tyre socio-kulturorë dhe është pikërisht 

në këtë moment që shohim se si përkthimi merr rolin e ndërmjestësit gjuhësor dhe kulturor. 

Neubert
256

 i lidh çështjet kulturore me tiparet e situatës dhe prnaueshmërisë së tekstit. Sipas 

tij, kultura i referohet, më së shumti, normave dhe standardeve të tekstit specifikisht të 

lidhura me kulturën, të cilave duhet t‟u kushtojë rëndësi përkthyesi gjatë procesit të 

ndërmjetësimit.  

 

Përkthyesit duhet të njohin të dy kulturat, që do të thotë që përveç njohurive kulturore dhe 

strategjive të nevojshme të përkthimit, ata duhet të kenë “aftësinë për t‟i paraprirë çdo efekti 

të mundshëm që variante të përkthimit mund t‟i japin lexuesve në gjuhën drejt të cilës po 

përkthehet
257

”.  

 

Për sa i përket strategjive të përkthimit të elementëve kulturorë, Harvey dhe Higgins
258

, e 

trajtojnë transpozimin kulturor si një strategji që luhatet midis dy poleve, atij të ekzoticizmit 

dhe transplatimit kulturor. Ekzoticizmi nënkupton përshtatjet minimale të tipareve gjuhësore 
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dhe kulturore. Pozicionuar në skajin tjetër, transplatimi kulturor çon në “natyralizimin” total 

të kulturës së huaj. 

 

Specialistët në fushën e studimeve përkthimore kanë nxjerrë një sërë teknikash për 

përkthimin e termave dhe teksteve kulturore. Një taksonomi gjuhësore dhe tekstore për 

strategjitë, termat dhe tekstet kulturore propozohet nga Aixela
259

 i cili i grupon strategjitë 

sipas teknikave që zbatohen për zgjidhjen e problemit të elementëve kulturorë gjatë 

përkthimit. Ai i përkufizon elementët kulturorë si “ato elementë të aktualizuar në tekst, 

funksioni dhe ngjyrimet e të cilëve në tekstin origjinal përbëjn problem gjatë transferimit për 

tek gjuha dhe kultura drejt të cilës po përkthehet, qoftë në rastet kur „produkti‟ në fjalë 

mungon në aksh kulturë, apo në rastin kur kemi të bëjmë me statuse të ndryshme të 

ndërtekstualitetit në sistemin kulturor të lexuesve të tekstit të përkthyer.” 
260

 Përveç emrave të 

përveçëm, Aixela përfshin në këtë kategori sendet, institucionet, sjelljet dhe mendimet që 

janë specifike për një kulturë të caktuar.
261

  

 

Një nga strategjitë që propozon Aixela është ruajtja, e cila mund të zbatohet në mënyra të 

ndryshme: 

a. nëpërmjet përsëritjes (e cila njihet gjithashtu si transferim i huazuar, apo 

huazim kulturor; 

b. nëpërmjet përshtatjeve të vogla ortografike, veçanërisht kur flitet për toponimet 

apo emrat e njerëzve; 

c. nëpërmjet përkthimit gjuhësor (jo-kulturor) ku përkthyesve u vijnë në ndihmë 

tekste të mëparshme ku është përdorur i njëjti mjet ose ka raste kur ato mbështeten 

tek transparenca gjuhëosre që karakterizon termat specifikisht kulturorë; 

d. nëpërmjet perifrazimeve jashtë-tekstit, si për shembull me anë të shënimeve në 

fund të tekstit, të faqes, apo duke i lënë hapësirë një minifjalori në fund të 

materialit, në ato raste kur mendohet se njohuritë e lexuesve mund të plotësohen pa 

e ngarkuar tekstin me shpjegime;  

e. nëpërmjet perifrazimeve brenda-tekstit, në ato raste kur informacioni kulturor 

bëhet pjesë e tekstit dhe nuk shpërqëndron lexuesin. 

Si strategji e dytë propozohet zëvendësimi, i cili mund të marrë forma të ndryshme si: 

a. sinonimia (e pjesshme), e cila përdoret në mënyrë që të shmanget përsëritja e 

elementit kulturor;  

b. universalizimi i kufizuar, i cili përdoret kur kuptimi kulturor është shumë i 

panjohur dhe kur ekziston një zëvendësues në kulturën e origjinës;  

c. universalizimi absolut, kur përkthyesit preferojnë të fshijnë çdo ngjyrim të huaj 

dhe zgjedhin të përdorin një referencë me neutrale; 
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d. natyralizimi në nivel fjalë, që nënkupton zëvendësimit të elementit kulturor 

specifik për kulturën e origjinës më nje element kulturor specifik për kulturën drejt 

të cilës po përkthehet; 

e. fshirja, kur elementi është i papranueshëm për nga pikëpamja stilistikore apo 

ideologjike, ose kur kuptimi është tejet i panjohur edhe për përkthyesin. Megjithatë 

kjo teknikë nuk duhet përdorur, pasi përkthyesi këshillohet ta gjejë një rrugë për ta 

zgjidhur një problem të tillë. 

 

Dimitriu
262

 përmend gjithashtu edhe krijimin autonom kur bëhet fjalë për elementë që nuk 

ekzistojnë në kulturën pritëse. Një tjetër teknikë, e cila mund t‟i shtohet kësaj taksonomie, 

është ajo e kompensimit. Kjo teknikë mund të luajë një rol të rëndësishëm sa herë që 

“humbja” e kuptimit kulturor mund të kompensohet me përdorimin e një tjetër elementi. 

Teknika e zbutjes përdoret atëherë kur elementi është mjaft i fortë për nga aspekti kulturor 

për t‟u futur në kulturën pritëse. 

 

Përkthimi nuk mund të trajtohet jashtë kulturave dhe gjuhësve përkatëse, pasi gjuha është 

pjesë thelbësore e kulturës. Fjalët marrin kuptim në momentin që përdoren në aksh kulturë. 

Edhe pse gjuhët nuk mund të përkufizojnë kulturën, ato sigurisht që priren të pasqyrojnë idetë 

dhe praktikat e shoqërisë. Nëse nuk i kushtohet rëndësi kuptimeve kulturore, çdo përpjekje 

për vendosjen e urave të komunikimit mes kulturave do të dështonte. 

 

Carlson
263

 shkruan se tetë në dhjetë biznese ndërkombëtare humbin të ardhura, vonojnë 

hedhjen në treg të produkteve apo paguajnë gjoba për moszbatim të ligjeve, për shkak të 

gabimeve në përkthim. Sipas një sondazhi, 80% e bizneseve ndërkombëtarë kanë probleme 

me gabime në dokumentacion dhe përkthimet për faqet në internet. 40% e të sonduarve nga 

Global Information Management, ngrinin pretendime të tipit se vonesat në hedhjen në treg të 

produkteve, vinin nga gabimet në përkthim. 7% e kompanive raportonin se u ishin vënë gjoba 

sepse nuk kishin përkthyer siç e parashikion ligji literaturën shoqëruese të produktit.   

 

5.3 Evidentim dhe analizë shembujsh 

 

Lidhjen mes fenomenit dhe emërtimit mund ta konceptojmë si parim të njëjtësuar në 

përgjithësi për emërtimin e atyre fenomeneve që janë të huaja, në kuptimin e risisë që sjellin 

me vete, Në rastin e gjuhës shqipe dhe në mënyrën që ka gjetur ajo për ta zgjidhur këtë nyje 

të vështirë, ajo që na shfaqet para syve është degëzim tresh i lidhjes. Kur shqipja zgjedh një 

term për të emërtuar fenomenin, jo gjithmonë zgjedh të njëjtën rrugë për ta bërë këtë, me fjalë 

të tjera, në morinë e fenomeneneve të reja që dynden çdo ditë në leksikun e ekonomisë, 

fjalori nis të funksionojë mbi rregulla të paqarta. Sa vijojnë janë tre grupet kryesore të 

emërtimeve ku jemi munduar të gjemë një emërues të përbashkët edhe pse roli kyç që luan 

përkthyesi dhe gjuhëtari na del jo vetëm i padukshëm por i panevojshëm.  
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Në grupin e parë kemi një prej dukurive që mund të vihet re në gjuhën shqipe dhe qw është 

ajo e huazimit të një fjale dhe në momentin që ajonpërdoret dendur, nis të ndryshojë nuancë 

kuptimore dhe në këtë mënyrë të shmanget nga ai fillestar, gjithmonë sipas gjuhës nga e cila 

huazohet. Le ta shohim këtë dukuri në mënyrë më konkrete: 

 

 Termi BIZNES: 

 

Në gjuhën angleze nga e cila dhe ka ardhur ka kuptimin sa vijon
264

:  

1. (a) linjë pune; një profesion: Banking has always been my business. 

(b) puna në kontrast me kohën e lirë: She always puts business before leisure. 

2. veprimtaritë tregtare në përgjithësi, si për shembulltë bësh tregti, të blesh, të shesësh, 

të prodhosh, të bësh marrëveshje: We are in business to make a profit.  

3. një person apo grup njerëzish të cilët merren me prodhimin, shpërndarjen, blerjen apo 

shitjen e të mirave apo me sigurimin e shërbimeve të nevojshme: The business started 

100 years ago. 

4. niveli i veprimtarisë tregtare: Business is good at the moment 

5. diçka që ka nevojë të diskutohet apo të zgjidhet: If there is no more business, I‟ll 

close the meeting.   

 

Fjalia “The business of America is business” na e bën edhe më të qartë largësinë dhe çarjen e 

situatës ligjërimore po të marrim parasysh ngushtësinë e kuptimit që merr termi në kontekstin 

shqiptar. 

 

Në gjuhën shqipe e gjejmë në formën “fonetikisht shqip” siç mund të shihet dhe në Fjalorin e 

Gjuhës së sotme shqipe edhe pse nën një kuptim paksa të cunguar si: 

BIZNÉS ~I m. libr.: Punë a veprimtari tregtare. Bota e biznesit. 

 

dhe përveç rasteve kur nuk përkthehet, pra nuk ka një barasvlerës që ta zëvendësojë, 

gabimisht njehsohet me “tregti” ndërkohë që tregtia është vetëm një prej llojeve të biznesit. 

Përveç biznesit të tregtisë janë dhe ato të prodhimit dhe të shërbimeve. Nuk duhet lënë pa 

përmendur fakti që ka nisur të shfaqet në organet e medias elektronike edhe versioni 

“BÍZNES”, a thua se nuk mjaftonte huazimi i formës por duhet dhe shqiptimi ti aftohet 

origjinalit edhe pse mjedisi gjuhësor është me mijëra kilometra larg. 

 

Në Fjalorin Enciklopedik për Bankën, Biznesin, Bursën dhe Ekonominë termi „Business‟  

prezantohet kështu: 

BUSINESS: Biznes, afarizëm, veprimtari ndërmarrëse; ndërmarrje, firmë, subjekt biznesi                  

 “Kur Yahoo angazhohet në biznese jashtë vendit, ajo është e vetëdijshme se flukset e 

ardhshme të arkës në dollarë do të varen nga lëvizjet e kurseve të këmbimit në vendet e 
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huaja. Shqetësimi i saj me lëvizjet e kurseve të këmbimit ndryshon sipas sistemit të këmbimit 

që përdoret në vendin përkatës. Kur kryen biznes në Europë.....”
265

 

“Biznesi uli ndjeshëm kërkesën për produktet e teknologjisë së informacionit gjatë vitit 

2009.” (Monitor 437) 

  

 Shembulli i dytë ka të bëjë me termin MARKETING: 

Në gjuhën angleze nga e cila dhe ka ardhur ka kuptimin sa vijon:  

Veprimet që ndërmerren për identifikimin, plotësimin dhe rritjen e kërkesave të 

konsumatorëve karshi produkteve të një shoqërie; ajo pjesë e kompanisë që merret me këtë: 

 She works in marketing. 

 How much do we need to spend on marketing? 

Në gjuhën shqipe përveç faktit që është huazuar dhe bashkë me huazimin ka ruajtur formën e 

versionit origjinal, nuk gjen një barzvlerës në gjuhën pritëse dhe po gabimisht njehsohet me 

“Reklamën” ndërkohë që “reklama” është vetëm njëri prej elementëve të marketingut. 

Përveç saj janë dhe “Promocioni” dhe “Publiciteti”. Teoria ekonomike ka përkufizime dhe 

ndarje të qarta midis këtyre tre kategorive të marketingut. 

Në Fjalorin Enciklopedik për Bankën, Biznesin, Bursën dhe Ekonominë, me autor  Ilir Hotin, 

shihet ky përkufizim për termin marketing: 

MARKETING: Procesi i planifikimit dhe i realizimit të konceptimit, të çmuarjes, të 

përnxitjes dhe të shpërndarjes së ideve, mallrave, shërbimeve, etj, për të kryer këmbime që 

kënaqin objektivat e një individi, subjekti, organizate dhe institucioni në përgjithësi. 

Përkufizimi i termit bazohet në njohuritë e lexuesit në fushën e ekonomisë dhe për sa kohë ky 

term nuk ekziston në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe ngelet i vetmi përkufizim i mundshëm. 

Bashkë me termin huazohen edhe tiparet që mund të marrë ai ashtu siç mund ta kërkojnë dhe 

kushtet apo situata ekonomike, si për shembull një plan më I fuqishëm në marketing ku do të 

promovohet intensivisht një element i caktuar vjen në shqip marketing agresiv nga 

aggressive marketing: 

“Krahas krijimit të kushteve të favorshme në tregun e brendshëm, përfaqësuesit e 

industrisë pretendojnë një marketing më agresiv në tregun europian për sa i përket imazhit 

të Shqipërisë.” (Monitor 468, f.10)  

Në momentin që teknologjia e informacionit bëhet lokomotiva më e re e marketingut në 

kohët moderne, ky fenomen ka gjetur shprehje edhe në Shqipëri me: ëebsite marketing, 

internet marketing, online marketing, internet advertising, apo e-marketing, mënyra 

këto të cilat me sa duket janë mjaft fitimprurëse pikërisht sepse u komunikojnë të gjithëve. 

 Shembulli i tretë për tu shqyrtuar është termi STOK: 
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Në fjalorin e termave të biznesit kjo fjalë gjendet me këtë kuptim: 

STOCK (STOK):  

1. grumbullim i lëndëve të para apo produkteve për qëllime shitjeje apo 

përdorimi: 

   Grain stocks are high after this year‟s harvest. 

2. sasi e të mirave për qëllime shitjeje apo shpërndarjeje në dyqane, magazina, 

etj. 

The shop had its entire stock of televisions stolen. 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjendet ky informacion për termin STOK: 

STO/K,~KU m.sh. ~QE, ~QET: 

1. treg. Mall i grumbulluar në magazinë, që zakonisht shitet ngadalë. 

Stok librash.   

Nuk mbajnë stoqe. 

2. Lëndë e grumbulluar në një vend; grumbull i madh i diçkaje. 

Stoku i kromit (i qymyrit) 

Stoqet e armëve bërthamore. 

Ndërsa në Fjalorin Enciklopedik për Bankën, Biznesin, Bursën dhe Ekonominë gjendet ky 

informacion për termin STOK: 

STOCK: gjëndje, disponibilitet [aksionesh, zotërimesh, titujsh, etj.]  

“ Supozojmë që Fed, për ndonjë arsye, dëshiron të vendosë normën e  interesit në një nivel të 

dhënë i*dhe stokun e parasë në nivelin M* dhe që funksioni i kërkesës për para është siç 

paraqitet nga LL.” 
266

 

Po të shihen togfjalëshat ku hyn në veprim termi në fjalë, pothuajse gjithmonë i jepet kuptimi 

i gjendjes në magazinë apo magazinës, p.sh: 

STOCK ACCOUNTING: kontabilitet i magazinës 

STOCK AHEAD: tituj në pritje (për tu tregtuar) 

STOCK APPRECIATION: vlerësim i vlerës së lëndëve të para, materialeve prodhuese e 

mallrave gjëndje 

STOCK BOOK: libër i magazinës, llogari e magazinës 

I vetmi rast kur termi STOCK na vjen në gjuhën shqipe si barzvlerës i mallit të mbetur pa 

shitur dhe jo gjendjes së përgjithshme në magazinë është kur vihet në togfjalëshin STOCK 
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BUILDING. Në Fjalorin Enciklopedik për Bankën, Biznesin, Bursën dhe Ekonominë, ky 

togfjalësh gjendet i shpjeguar në këtë mënyrë: 

STOCK BUILDING: grumbullim inventarësh, krijim stoqesh. Rritja e gjëndjes së mallrave 

apo materialeve (lëndë të para, materiale prodhimi, etj.) në magazinat e një subjekti biznesi. 

Në rastin e mallrave të gatshme për shitje stoqet krijohen për arsye të ndryshme p.sh., mallrat 

nuk tërhiqen(kërkohën) nga tregu (janë jashtë sezoni, mode, etj.). Në formën më të 

përgjithshme, haset në rastet e rënies së kërkesës në treg ose dhe kur firma ka prodhuar 

mallra jashtë standartit, jashtë modës dh ekonkurohet nga firma të tjera të natyrës së njëjtë 

ose dhe dalja e një produkti të ri më modern në funksione, etikë, etj.  

“Firmat mund të përballen me rrezikun se stoku i tyre i kapitaleve është shumë i ulët.” 

(Monitor 437, f. 48) 

“Pra këtu do të shikojmë kontributin kryesor në uljen e stokut të borxhit.” (Monitor 

421, f. 13) 

“Nuk kemi një stok të atillë ndërtimesh që të nënçmohen.” (Monitor 421, f. 15) 

Siç dhe vihet re fjala e përdorur në situata ekonomike është zhvendosur nga kuptimi që ka 

patur në zanafillën e përdorimit të tij si term ekonomik, dhe kuptimi i ri i përftuar është 

pikërisht ai i gjuhës nga e cila ka ardhur. 

Në po këtë grup mendojmë të përfshinim dhe ato emërtime shqip të cilat si pasojë e emërtimit 

të huaj kanë nisur ta zbehin përdorimin e tyre duke u bërë ta papreferueshme. Shpesh herë 

gjendemi para situatës ku na duket se nga ana semantike njëri (ai i huaj) është më i plotësuar 

se sa tjetri (ai shqip).  

 

Kështu në analizën që mund t‟i bëjmë emërtimeve “konsulent” dhe “këshilltar” shohim se 

në fakt janë sinonime dhe për rrjedhojë në parim mund të zëvendësojnë njëri-tjetrin. Realiteti 

shqiptar, i cili do të vërë në provë parimin duke shërbyer si shembulli praktik i teorisë, në 

vërteton të kundërtën.  

“Për të plotësuar urinë aktuale të tregjeve të huaja, konsulentët ndërkombëtarë i 

sugjerojnë Shqipërisë krijimin e zonave industriale.” (Monitor 468, f.7) 

“Një kompani gjermane, konsulente në gjetjen e tregjeve, ishte javën e kaluar në 

Shqipëri, për të studiuar industrinë e veshjeve.” (Monitor 468, f.10) 

“Pavijoni austriak vjen me një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh dhe 

konsulencash ndër 14 kompani me profile ndërkombëtare, që operojnë në fushën e 

këshillimeve e trajnimeve në burime njerëzore dhe tregtare.” (Monitor 465, f.22) 

“Mbretëria e Belgjikës – me AËEX me konsulencë në 360 vende nga e gjithë bota – 

duke prekur sferat e materialeve dhe konsulencës në fushën e inxhinierisë së ndërtimit, të 

prodhimit të kimikateve, etj.” (Broshurë e Dhomës së Tregëtisë belge) 
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Termi “konsulencë” na vjen gjithmonë në formën e huaj jo vetëm në emërtim por edhe në 

kuptim, me fjalë të tjera është një shërbim që na ofrohet nga jashtë, pra nga ente “të jashtme” 

për nga kombësia ose për nga fakti që nuk i përkasin organigramës së atij organizmi që e 

kërkon këtë shërbim. Shembujt e mësipërm vërtetojnë elementin kombësi. Për sa i përket 

elementit “jo pjesë integrale e” mund të përmendim: kompanitë private shqiptare të 

konsulencave fiskale, zyrat e konsulencës ligjore, etj. 

Për sa i përket termave  “këshillim” apo “këshilltar” të cilët semantikisht mendohet të kenë 

të njëjtin kuptim me “konsulencë” dhe “konsulent”, ato gjejnë përdorim vetëm në dy situata 

të cilat kanë ekzistuar edhe para viteve ‟90. Kështu “këshillim” dhe “këshillimore” 

gjithmonë gjejnë si fjalë shoqëruese “e gruas”, fenomen ky i para dhe pas viteve ‟90, ndërsa 

“këshilltar”, jo vetëm si “anëtar i këshillit” por edhe specialist në fushë i cili ofron ndihmën e 

tij pranë një ministri apo kryeministri, na përcillet ekskluzivisht nën kombësinë shqiptare dhe 

të integruar në organigramën e një organizmi apo institucioni, mundësisht shtëtëror, shqiptar. 

Një emërtim tjetër që po shfaq shkëputje nga gjegjësi shqip, është “risk”. Termi ekonomik në 

fjalë, shihet si pjesë thelbësore në togfjalëshin “manaxhim i riskut”, përkthim fjalë për fjalë i 

“risk management”. Kështu fjala jonë na merr kryesisht kuptim ekonomik, ndërsa “rrezik” 

një kuptim më të gjerë e universal. Kështu ai që na kanoset më shumë fizikisht quhet 

“rrezik”, ndërsa në aspektin ekonomik të çështjes flasim për: risqe konkuruese, risk 

financiar, risku i ofertës, risk rregullator, risk mjedisor, risk i pronësisë intelektuale, etj. 

“Kjo do të thotë shpenzime të njëjta me kreditë e mëdha, ndërkohë që risku për 

mikrokreditë, sipas parametrave bankarë, është shumë më i madh, ndërsa fitimi shumë më i 

vogël.” (Monitor 426, f. 20). 

“Rreziku, gjithsesi, është që një krizë e tillë vetëm sa është shtyrë. Greqia ka shumë 

nevojë të shohë që ekonomia e saj po rritet – kështu që financat e saj publike të jenë të 

qëndrueshme.” (Monitor 426, f.35) 

“Ndonëse nga pikëpamja e riskut, përbërja e borxhit, ku rreth tre të pestat e tij janë në 

LEK, nuk ndez sinjale alarmi, raportimi i tij me PBB-në duhet ulur domosdoshmërisht për të 

zbutur ekspozimin karshi goditjeve me gjasa në vitet që kemi përpara.” (Monitor 455, f. 16) 

E pra për sa kohë në organigramën e institucioneve bankare funksionon një Departament i 

Riskut, janë të gjitha gjasat që në gjuhën shqipe, rreziku, në kuptimin ekonomik të fjalës, të 

na dalë në formën angleze të tij, risk. Se si ndodh ky shndërrim mund të shihet mjaft qartë në 

fjalinë e mëposhtme ku flitet për rrezikun që i kanoset ekonomisë nga jashtë e për pasojë 

ngelet brenda kufinjve të gjuhës shqipe: “Rreziku eminent që i vjen ekonomisë është 

keqshfrytëzimi prej politikës, për shkaqe thellësisht politike dhe aspak të politikave të 

ekonomisë” (Monitor 421, f.1) 

Në grupin e dytë kemi menduar t‟i kushtojmë hapësirë dhe rëndësi të padiskutueshme atyre 

termave universalë që janë bërë tashmë pjesë e fjalorit të shqipes. Në momentin kur dukuritë 

që ato shenjonin vërshuan dhe gjetën përdorim në shoqërinë tonë, gjuha u gjend e 

papërgatitur për t‟u bërë ballë. Nga ana tjetër do të ishte mendjemadhësi t‟i rezistonim të 
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patundur huazimeve që ishin asimiluar edhe nga gjuhë të tjera edhe më të fuqishme dhe të 

përpunuara se kjo e jona. Ja disa nga këto terma “kokëforta”të cilat kanë ardhur në shqip dhe 

nuk kanë devijuar kuptimin e tyre fillestar siç ka ndodhur me termat e mësipërm: 

 

 KAPITAL 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjendet kështu: 

KAPITÁL,~I m. sh. ~E, ~ET: Vlerë materiale (mjete prodhimi, para) 

Në Fjalorin e terminologjisë ekonomike gjendet kështu: 

KAPITAL:  

1. Vlera totale e tokës, ndërtesave, makinerive, etj. që i përket një subjekti biznesi 

duke hequr këtu borxhin që ky subjekt mund të ketë. 

2. paratë që mund të nevojiten për të nisur një veprimtari tregtare. 

3. para me interes që jepen hua ose merren borxh  

4. pasuri që përdoret për të shtuar pasurinë ekzistuese 

 

 

 

Në Fjalorin Enciklopedik: 

CAPITAL: kapitali 

Merr tre kuptime të tjera (2, 3, 4) veç atij që i njihet dhe nga Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe 

(1): 

1. gjëndje e caktuar mjetesh dhe fondesh, të zotëruara nga një individ apo bashkësi 

individësh të organizuar në formën e një subjekti biznesi. Krijohet dhe shtohet 

nëpërmjet investimit 

2. vlera neto që rezulton gjatë një cikli biznesi 

3. në një shoqëri aksionare, është bashkësia e aksioneve të zakonshme 

4. fondet që krijon një firmë nëpërmjet shitjes së aksioneve të saj, si dhe rimbjelljes 

së fitimeve (plough back). 

“Kjo fushë zëvendësimi është e rëndësishme veçanërisht në vendet ku inflacioni është 

shumë i lartë dhe tregjet e kapitalit nuk funksionojnë mirë. Në këto raste është krejt e 

mundshme që kthimi mbi zotërimin e të mirave mund të jetë edhe më i lartë se ai mbi aktivet 

financiare.”
267

 

“Totali i kapitalit shënon 84.7 Mln euro ndërsa mjaftueshmëria e kapitalit qëndror në 

nivelet e 15,73%.” (Monitor 421, f. 22)   

 

 KONTABILITET 

Në fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe gjendet me këtë kuptim: 

KONTABILITÉT, ~I m. ek.,  fin. : Teoria dhe praktika e llogaritjes në të holla të vlerave 

ekonomike në prodhim, në shpërndarje dhe në konsum; mbajtja e llogarive për prodhimin, 

për shpenzimet e qarkullimin e mallrave në një ndërmarrje 
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Në Fjalorin e termonologjisë ekonomike gjendet ky informacion në lidhje me kontabilitetin: 

ACCOUNTING (ëkaunting): procesi i mbajtjes apo të kontrolluarit të llogarive.  

    She works in accounting. 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

ACCOUNTING: llogari, kontabilitet i përgjithshëm; marrje parasysh, bërje hesap. 

1. procesi i evidentimit dhe përpunimit të të dhënave në librat dhe evidencat 

kontabël të një subjekti biznesi për operacionet tregtare, ekonomike dhe 

financiare që kryhen përgjatë një periudhe kohe. 

2. praktika për të realizuar një objektiv të llogaritur mirë.  

“Kontabiliteti i të ardhurave kombëtare lidhet me atë teori makroekonomike që merret 

me përcaktimin e produktit total të ekonomisë, nivelin e çmimeve, nivelin e punëzënies, 

normat e interesit dhe variablet e tjerë….”
268

 

 KOSTO 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjendet me këtë kuptim: 

KÓSTO, ~JA f. sh. ~, ~T: ek. Shpenzimet materiale dhe sasia e punës, që duhen për të 

prodhuar diçka. 

  Kosto e lartë (e ulët). 

  Kostoja e jetesës    shpenzimet që i duhen njeriut pë të jetuar. 

Në Fjalorin e terminologjisë ekonomike gjejmë: 

COST:  

1. (tregëti) shumë parash që paguhet apo caktohet për mallra apo shërbime: 

The machine was repaired at a total cost of £500. 

2. (financë) shumë parash që shpenzohet për të administruar një aktivitet biznesi 

apo një pjesë të tij. 

We had to increase prices this year just to cover our costs. 

Në Fjalorin Enciklopedik gjejmë: 

COST: kosto 

1. Tërësia e shpenzimeve që kryen një subject biznesi për prodhimin e një 

produkti apo shërbimi të caktuar. 

2. Shpenzime për lëvrim shërbimi 

“Çmimi neto, çmimi i tregut minus taksat indirekte përfaqëson koston e faktorëve, e 

cila është shuma që marrin faktorët e prodhimit që përdoren për prodhimin e mallit. “
269
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“Kostoja indirekte është tërësia e atyre shpenzimeve ndihmëse që i shërbejnë çdo 

produkti për realizimin e tij dhe nuk mund të dallohet në mënyrë të drejtpërdrejtë se sa mund 

t‟i shërbejë çdo produkti.” (Monitor 464, f. 23) 

 

 ADMINISTRATOR 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 

ADMINISTRATOR,~I m. sh.  ~Ë, ~ËT. 

1. nëpunës që ndjek detyrat e administratës në një ndërmarrje, në një institucion, 

etj. 

2. nëpunës me përgjegjësi që administron një sipërmarrje apo pasuri: 

Administrator i bankës, i minierës. 

Në Fjalorin e terminologjisë gjejmë: 

ADMINISTRATOR:  

1. personi i ngarkuar me kontrollimin e një kompanie apo subjekti tregtar: 

hospital administrator 

2. personi i ngarkuar me ligj të administroje një subjektqë është në    borxhe: 

an independent administrator appointed by the court 

Në Fjalorin Enciklopedik gjejmë: 

ADMINISTRATOR: administrator 

1. person i caktuar sipas kritereve e mënyrës përkatëse, për të administruar një 

subject biznesi ose organizatë publike apo veprimtari të caktuara të tyre. 

2. administrator i një pasurie në të holla ose pasurie materiale të lënë në besim 

nga trashëgimlënësi. 

“Administratori i kompanisë së prodhimit të sallamit EHW Luan Leka, shprehet se ka 

një rritje të konsumit që nga tremujori i fundit i vitit të kaluar.” (Monitor 421, f. 25) 

 

 INVESTIM 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme: 

INVESTÍM, ~I m. sh. ~E, ~ET :  

1. veprimi sipas investoj, investohet 

Investimi i kapitalit ( i fondeve, i shumave të mëdha). 

Në Fjalorin e Terminologjisë Ekonomike gjejmë: 

INVESTMENT:  
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1. blerja e materialeve, makinerive, për të prodhuar të mirat me qëllim shitjeje 

Make a profit by careful investment 

2. blerja e pronave, aksioneve, garancive për t‟u rishitur me qëllim fitimi apo 

vjeljen e parave në formë interesi apo dividenti 

buying shares in a gas company is a good investment  

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

INVESTMENT: investim 

1. në kuptimin më të përgjithshëm është përdorimi i parave për të rritur gjendjen 

ose vlerën e kapitalit dhe të të ardhurave 

2. në llogaritë e të ardhurave kombëtare përfaqëson vetëm vlerat kapitale të 

prodhuara rishtazi 

“Investimet e huaja direkte nga shoqëritë e SHBA në Amerikën Latine dhe në vende të 

tjera aziatike janë rritur në mënyrë të konsiderueshme, që kur këto vende hapën tregjet e tre 

për shoqëritë amerikane.”
270

 

“Sipas kësaj analize, variabli sasior kryesor, i cili do të shërbejë si ankorë e përvitshme 

e politikës fiskale gjatë tre viteve në vijim, do të jetë defiçiti i përgjithshëm fiskal, krahas 

limitit ekzistues të borxhit publik dhe përdorimit të huamarrjes tërësisht për investime 

publike.” (Monitor 464, f. 27) 

 PARTNER 

 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 

PARTNÉR, ~I m. sh. ~Ë, ~ËT: Ai që merr pjesë së bashku me një tjetër a me të     tjerë në 

një ndeshje a veprimtari tjetër. 

  Partner në biznes 

Në Fjalorin Terminologjik gjejmë: 

PARTNER: një ose dy a më shumë njerëz që së bashku organizojnë një veprimtari tregtare 

  He was made a partner in the firm. 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

PARTNER: ortak, bashkëpronar 

 Bashkim i vullnetshëm i dy a më shumë personave për të nisur një biznes. 

“Jemi të sigurtë që marrëdhënia me BKT do të jetë një partneritet i vërtetë, që do të rezultojë 

i frytshëm për të dyja palët.” (Monitor 456, f. 18) 

 NETO 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 
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NETO: 

1. pa enën, mbështjelljen ose mjetin e transportit: pesha neto 

2. që llogaritet pa ndalesat apo zbritjet e ndryshme: shuma neto 

Në Fjalorin Terminologjik: 

NET: 

1. (për paranë) ajo që ngelet pasi hiqen gjithë shpenzimet e tjera 

Her net salary was $20,000. 

2. (për peshën) pa mbështjelljen apo paketimin 

Calculate the net weight. 

3. (për çmimin) fiks 

price £ 7.50 net. 

Në Fjalorin Enciklopedik: 

NET: neto 

         (peshë, rezultat, shitje, të ardhura, fitim, etj.) që rezulton pasi i zbriten të gjitha vlerat që 

nuk kanë të bëjnë me treguesin në fjalë. 

“Eksportet neto, ose teprica e eksporteve mbi importet, varen nga të ardhurat tona, të 

cilat ndikojnë shpenzimet e importit, nga të ardhurat e huaja, të cilat ndikojnë kërkesn e huaj 

për eksportet tona, dhe nga kursi real i këmbimit i përcaktuar më parë.“
271

 

 

 REALE 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 

REÁL, ~E mb. : 

1. që ekziston ose që ka ndodhur me të vërtetë, i vërtetë: Fakt real 

2. që i ka të gjitha mundësitë për t‟u bërë në të vërtetë; që mund të vihet në jetë e 

të zbatohet plotësisht: Plan real 

3. që është në përputhje me sasinë ose me vlerën e vërtetë të pacaktuar: Vlera 

(pesha) reale 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

REAL: vlera reale e një të mire në momentin kur bëhet fjalë për të. 

“Aktivet reale ose aktivet konkrete, janë makineritë, toka, ndërtesat e zotëruara nga 

korporatat, të mirat afatgjata të konsumit (automobilat, makinat larëse, impiantet 

elektronike, etj.) dhe banesat që zotërohen nga familjet.”
272
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“Institucionet që mbulojnë tregun farmaceutik do të vihen në kontakt me ta për të 

mësuar gjendjen reale të barnave, duke i shënuar në inventar të gjitha llojet.” (Monitor 464, 

f. 36) 

 

 AUTOMAT 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 

AUTOMÁT, ~I, m. sh. ~Ë, ~ËT:  makinë ose aparat që punon vetë, pa pjesëmarrjen e 

drejpërdrejtë të njeriut: 

  Automat elektrik 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

AUTOMAT: shpërndarës automatik 

  Pajisje elektronike për shitje automatike mallrash, karburanti, pijesh, cigaresh, 

ushqimesh. Quhen dhe makina me vrima (slot machine) 

 

 KONTRATË 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 

KONTRAT/Ë, ~A  f. sh. ~A, ~AT: Marrëveshje me shkrim ndërmjet dy ndërmarrjeve a dy 

palëve, ku përcaktohen të drejtat dhe detyrimet ligjore të tyre,dokumenti që përmban këtë 

marrëveshje: 

  Kontrata e qirasë.  

Në Fjalorin Terminologjik gjejmë: 

CONTRACT: një marrëveshje ligjore midis dy a më shumë njerëzve 

   Both parties agreed to the contract. 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

CONTRACT: kontratë; marrëveshje ndërmjet dy apo më shumë palëve për qëllime biznesi, 

shkëmbim mallrash, shërbimesh, titujsh, pagesash, valutash. 

“Kontratat e qiraaë financiare dhe kontratat e shitjes së kushtëzuar, cilësohen si 

zëvendësuese të përsosura të borxhit, çka do të thotë se ato kanë të njëjtin risk. Qiramarrësi 

nuk mund të prishë kontratën para mbarimit të afatit.”
273

 

“Plane investimi, por edhe kontrata shitjeje krijojnë një premisë të mirë eksportesh për 

këtë vit.” (Monitor 464, f. 42) 

 IMPORT 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 
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IMPORT, ~I m. Importim, tërësia ose vlera e përgjithshme e mallrave të ndryshme që blihen 

jashtë vendit. 

  Material (mall) importi. 

Në Fjalorin Terminologjik gjejmë: 

IMPORT: 

1. një shërbim, ide ose person që vjen nga një vend tjetër 

an increase in food imports 

2. importimi i të mirave: 

increase tariffs on the import 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

IMPORT: të importosh, import; Blerje e mallrave dhe e shërbimeve q ënjë subject biznesi në 

një vend bën me një subject tjetër në një vend tjetër. 

“Tregtia ndërkombëtare është një metodë relativisht konservatore që përdoret nga 

shoqëritë për të penetruar tregjet (me anë të eksporteve) apo për të siguruar lëndë të parë me 

kosto të ulët (me anë të importeve). Kjo metodë ka rrezik shumë të ulët, pasi shoqëria nuk vë 

në rrezik kapitalet e saj.” 
274

 

 TAKSË 

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme gjejmë: 

TÁKS/Ë, ~A f. sh., ~A, ~AT: Detyrim, zakonisht në para që shteti e merr nga shtetasit e vet 

me anë të doganës për të plotësuar buxhetin. 

  Taksë doganore 

Në Fjalorin e Terminologjisë gjejmë: 

TAX: shumë parash që qeveria mer nga të ardhurat e njerëzve apo nga fitimet e subjekteve të 

biznesit, apo shitja e mallrave për tu përdorur për shpenzime publike. 

  The government has increased the tax on cigarettes. 

Në Fjalorin Enciklopedik kemi: 

TAX: taksë 

 Detyrim në të holla që të gjithë subjektet juridike e fizike e deri tek individët e një 

vendi paguajnë në favor të qeverisë në këmbim të produkteve që kjo u ofron atyre. [qeverisje, 

rend, siguri, ruajtje të mjedisit, infrastrukturë] 
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“Agjentët e tatimeve dhe të taksave janë të detyruar të kryejnë të gjitha veprimet që 

lidhen me mbledhjen, mbajtjen dhe evidentimin e tatimeve dhe taksave në përputhje me 

legjislacionin në fuqi.”
275

 

“Reduktimi i kësaj takse do të zgjeronte bazën e tatimpaguesve dhe do të përmirësonte 

adinistrimin.” (Monitor 417, f. 10) 

Të njëjtën analizë dhe krahasim mund të bëjmë edhe me termat: BUXHET, BILANC, 

BANKË, DEFIÇIT, SUFIÇIT, INTERES, DEPOZITË, ÇEK, DEBITOR, etj. 

Përfundimi që do të nxirrnim do të ishte i njëjtë. Huazimi i fjalëve të mësipërme nuk ka sjellë 

devijim të kuptimit parësor nga gjuha nga e cila kanë ardhur në gjuhën që i ka pritur, gjë që 

nuk ka ndodhur me grupin e parë të fjalëve. Përdorimi i tyre për një kohë të gjatë tashmë i ka 

kthyer në fjalor bazë dhe thelbësor të ekonomisë në gjuhën shqipe.  

Në po këtë grup mund të përfshihen dhe të ashtuquajturat INCOTERMA (International 

Commercial Terms), termat e transfertave ndërkombëtare, të tilla si: 

CIF   Cost Insurance Freight  Kosto Sigurim Navllo 

FOB   Free On Board    I lirë në bord të anijes 

FIO   Free In and Out   I lirë nga shpenzimet   për 

veprimet e ngarkim- shkarkimit. 

 

Në dogana shqiptare është praktikisht i pamundur përdorimi i tyre në gjuhën shqipe pasi janë 

terma që shënojnë detyrime doganore që shoqerojnë mallrat nga të dy anët e kufirit. 

Në një grup të tretë mund të fusnim ato terma të cilat përdoren në gjuhë të huaj edhe pse 

mund të ekzistojë fare mirë një barazvlerës në gjuhën shqipe. Për të analizuar këto terma jemi 

përqëndruar në dy fjalorë: 

1. Fjalorin Enciklopedik për Bankën, Biznesin, Bursën dhe Ekonominë të Ilir 

HOTIT, dhe 

2. Fjalorin Ekonomiko-financiar të Prof. Dr. Aristotel PANO 

 

 FRANCHISING 

Në Fjalorin Enciklopedik gjejmë: 

Franchising: privativa; esclusiva: leje e posaçme, franshizë. Privilegj i posaçëm që një qeveri 

ia akordon një firme apo individi për të përdorur një pronë publike për një periudhë kohe të 

dhënë 

Në Fjalorin ekonomiko-financiar gjemë: 

Franchising: frainçaizing 

      E drjeta e përdorimit të emërtimit të një kompanie. 
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      Para dhënies të së drejtës të frainçaizingut firmat e dëgjuara i studiojnë me 

kujdes aftësitë, kushtet e perspektivat e atyre që kërkojnë një lehtësi të tillë për zhvillimin e 

një veprimtarie të specializuar frainçaizing. 

 ANALIZA SWOT 

Në Fjalorin Enciklopedik gjejmë: 

Swot Analysis: analiza swot. Teknikë vlerësuese në një planifikim marketingu që i referohet 

respektivisht: strengths, weaknesses, opportunities dhe threats. Termat përbërës i referohen 

përkatësisht: pikave të forta, pikave të dobëta, oportuniteteve dhe kërcënimeve. 

“Tani drejtuesi i produktit përpiqet të identifikojë dhe analizojë kështu analizën SWOT, pra 

shanset, kërcënimet, anët e forta dhe anët e dobëta, si dhe problemet me të cilat ndeshet linja 

e produktit.“
276

 

 BREAK EVEN POINT 

Në Fjalorin enciklopedik gjejmë: 

Break Even Point: Pikë-prag falimentimi; pikë e barazisë të ardhura-shpenzime 

Në Fjalorin ekonomiko-financiar kemi: 

Break Even Point: analizë e pikës së vdekur 

 LEASING 

Në Fjalorin Enciklopedik gjejmë: 

Leasing: lizing, dhënie kundrejt qerasë (e një mjeti, pajisjeje) 

Në Fjalorin ekonomiko-financiar: 

Leasing: lizing/ qiramarrje financiare 

Në po këtë grup mund të fusim dhe ato terma që çuditërisht kanë zënë vend shumë rehatshëm 

në gjuhën shqipe edhe pse nga formimi janë fjalë tipike te fjalorit të gjuhës angleze. Emrat 

prejfoljorë nuk janë karakteristikë vetëm e gjuhës angleze, edhe gjuha shqipe “njeh” mjaft të 

tillë. Por emrat prejfoljorë me prapashtesën “-ING” janë tipikë për gjuhën angleze nga dhe 

janë huazuar dhe që tani përdoren gjërësisht në gjuhën shqipe si terminologji ekonomike që i 

nënshtrohen sistemit fonetik të gjuhës shqipe. Këtu mund të përmendim termat që vijojnë dhe 

që janë pjesë e shpjegimeve të ofruara në dy fjalorët terminologjikë si dhe librat “Drejtim 

Marketingu” e “Makroekonomia” që janë përdorur si bazë për këtë studim: 

BURROWING: stadi ekstrem i cocooningut 
277

 

ÇËRNING: (Churning) Një numër i madh operacionesh që nëpërmjet shkëmbimesh fiktive 

synojnë të krijojnë në treg imazhin se gjendja e firmës është shumë aktive.
278
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FAKTORING: veprimtaria e firmave ose institucioneve të specializuara që merren me 

blerjen e borxheve të kompanive të tjera dhe arkëtimin e tyre nga borxhlinjtë për llogari të 

këtyre kompanive.
279

 

“Në fund, një praktikë për derjtimin e arkëtimit të kredive është t‟i besohen një shoqërie të 

jashtme të specializuar, shoqërisë së faktoring-ut. Sipas formës që merr raporti kontraktor, 

ato mund të kufizohen në zgjidhjen e një roli vetëm drejtues, duke zëvendësuar shoqërinë në 

arkëtimin e kredive të veta (faktoring me pasarkëtim) ose në parapagimin e shumës së 

kredive të dhëna, duke marrë rolin e financuesit (faktoring me parapagim).”
280

 

“Të blesh dhe të mbledhësh borxhet e tjetrit – Pse faktoringu nuk po gjen hapësirën e 

nevojshme për t‟u zhvilluar në tregun financiar shqiptar.”(Monitor 421, f. 20) 

KLERING: (CLEARING) Përdoret me dy kuptime kryesore: a) Kryerjen e shkëmbimeve 

tregtare ndërmjet palëve pa ndërmjetësim të likuidimeve me transferim mjetesh monetare: 

klering dypalësh, klering shumëpalësh. b) tërësia e procedurave, e veprimeve dhe e 

regjistrimeve të byrosë ose dhomës së kompensimeve (clearing house) 

“Një faktor tjetër që ka shtyrë kompnai të caktuara të shesin në kosto është mungesa e 

likuiditeteve nëtreg, e cila i ka ftuar një sërë kopmanish të aplikojnë formën e operimit 

nëpërmjet kleringut.” (Monitor 421, f. 15) 

DUMPING: praktikë e aplikuar nga një vend e kompanitë e tij, duke shitur (eksportuar) në 

tregjet e jashtme mallrat dhe shërbimet e tyre me çmime të ulta, me qëllim të një konkurence 

të pandershme
281

.  

 Taksa doganore antidumpingu 

 Dumping valuator 

  

DEMARKETINGU: (Demarketing) Proçes i ndikimit ndaj konsumatorit për të konsumuar 

(blerë) më pak produkte e shërbime të caktuara. Janë reklama dhe propagandë që synojnë 

uljen e konsumit të një produkti a sjelljeje; demarketingu ndaj konsumit të energjisë elektrike, 

ndaj pirjes së duhanit etj.  

FORFAITING: financim i mallrave kapitale afatmesëm. 

“Për eksportuesin mund të jetë plotësisht e mundur të sigurojë financim për importuesin, por 

mund të mos dëshirojë ta bëjë një gjë të tillë, pasi ky financim mund të zgjasë për disa vjet. 

Në këtë rast, mund të përdoret një lloj i veçantë i financimit të tregtisë, që quhet forfaiting. 

Forfaitingu ka të bëjë me blerjen e detyrimeve financiare, të tilla si kambialet dhe 

premtimpagesat.”
282

 

BENCHMARKING: metoda që disa kompani përdorin për të krahasuar operacionet e tyre 

me ato të kompanive të tjera.  
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―Benchmarking i brendshëm është një krahasim midis opeacioneve ose pjesëve të operacionit 

që janë brenda së njëjtës organizate. Disa prej llojeve të benchmarking janë: benchmarking i 

jashtëm, benchmarking jokonkurues, benchmarking konkurues, benchmarking i performancës 

dhe ai praktik.”
283

 

Sa përmendëm më lart janë një pjesë e atyre shprehjeve apo termave të cilat shenjojnë një 

fenomen të caktuar dhe për mungesë termnologjie është zbatuar vetëm teknika e parë që 

propozon Aixela më lart, ajo e përsëritjes, e cila  nën ombrellën e mosnjohjes së fenomenit 

dhe të mungesës së fenomenit, bëhet dhe më e thjeshta për përdorim. 

 

Një grupim tjetër do të përbënin dhe termat-shprehje të cilat përfaqësojnë një fenomen të 

caktuar në vendin nga dhe janë formuar dhe që kanë brenda tyre emra të përveçëm, emërtime 

ngjyrash ose kafshësh që nuk përfaqësojnë të njëjtën gjë në dy kultura të ndryshme si kjo e 

jona dhe ajo angleze. Si burim është përdorur “Fjalori enciklopedik i Bankës, Biznesit, 

Bursës dhe Tregëtisë”
284

: 

 

Grupi A - Emra të përveçëm. 

Në këtë grup, kemi menduar të përfshijmë ato emërtime institucionesh, organizmash, 

rrugësh, apo vendesh, të cilat janë kulturalisht specifike për kulturën dhe gjuhën e origjinës. 

 

Bretton Woods institutions: Institucionet e Bretton Woods (Fondi Monetar   Ndërkombëtar, 

Banka Botërore) (f.259) 

Cheap Jack: fant i lirë. (person që shet me çmime shumë të ulëta) (f.309) 

Chinese Wall: muri kinez (shquarja e veprimtarive të mirëfillta bankare me ato jobankare). 

(f.313) 

Barclays Capital, Morgan Stanley, Fitch, Standard and Poor. 

 

Një tjetër emërtim që vjen nga përtej oqeanit Atlantik e që përdoret rëndom në tekstet 

ekonomike shqiptare është “Kontinenti i Vjetër”:  

 

“Mes 10 rajonëve më të pasura të Kontinentit të Vjetër gjejmë në listë disa administrata 

territoriale të Britanisë së Madhe, Luksemburgut, Belgjikës, Frnacës, Holandës …” (Monitor 

418, f.55) 

 

“Tregtia europiane on-line shënon rritje por vetëm një e katërta e transaksioneve kalon 

përtej kufinjve të Kontinentit të Vjetër.” (Monitor 426, f. 70) 

 

Nëse analizojmë aspektin gjeografik, nuk ka asgjë për t‟u shqetësuar, pasi si për Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, edhe për pjesën tjetër të botë, përfshirë dhe në, Europa është 

kontinent.  
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Problemi kulturor nis të shfaqet në togfjalëshin ku peshën kulturore e mbart mbiemri cilësues 

„i vjetër‟. Është pikërisht përdorimi i këtij mbiemri që i jep ngjyrim amerikan shprehjes, pasi 

si vendi, ku ka gjetur strehë një pjesë e mirë e ish-europianëve, merr kuptim edhe kjo 

shprehje. 

 

Një tjetër fenomen i dekadës së fundit solli mjaft emërtime të reja, specifike për na aspekti 

kulturor, në gjuhën ekonomike. Një numër i konsiderueshëm ekonomistësh do ta quanin 

krizën e periudhës 2008 – 2010 si atë më të keqen pas Depresionit të Madh, krizës famëkeqe 

të viteve ‟30-të në Sh.B.A. Për shkak të kësaj krize të shekullit të ri, qindra kompani 

falimentuan dhe mirëqenia e konsumatorëve në mbarë botën shënoi rënie. Ajo që i dha 

shkëndijën flakës së krizës ishte çarja e flluskës së strehimit në Amerikë. Çmimet gjtihmonë 

e më në rritje të shtëpive, kishin bërë atë që njerëzit t‟i trajtonin këto ta fundit si bankomate. 

Duke i përdorur në vend të siguracionit. ata huanin para për të blerë gjëra të tjera. Bankat 

nisën të kreditonin në mnëyrë fare të shkujdesur dhe i bënin oferta joshëse njerëzve për tarifa 

të ulëta mujore. Kur vëllezërit Lehman deklaruan falimentimin në 2008 dhe kur të tjera 

institucione financiare e pranuan se ishin pranë kolapsit, qeveritë në vende të ndryshme 

pregatitën paketat e tyre të shpëtimit dhe bankat “gjetën shpëtim” tek paratë e taksapaguesve. 

 

Kjo është në formë të përmbledhur, historia e origjinës së fenomenit ―Lehman‖ aq shumë të 

lakuar edhe në tekstet ekonomike në shqip: 

“Shefi i BQE-së gjithashtu bëri të ditur e banka do të vazhdonte në tremujorin e dytë 

me masat mbështetëse që kishte filluar të zbatonte që nga fenomeni Lehman në shtator 

2008.” (Monitor 469, f. 53) 

 

“Por në muajt pas rënies së ―Lehman Brothers‖, Greqia ishte e mbrojtur nga 

anëtarësimi në euro.” (Monitor 418, f. 36)  

 

“Sipërmarrjet multinacionale amerikane, falë një ndihme të madhe, arritën të 

shpëtonin fitimet për vitin 2009, duke dalë nga minimumet e shënuara në vitin 2008, kur 

shpërtheu falimenti ―Lehman‖. (Monitor 437, f. 49) 

 

Pozicioni i rëndësishëm që zë ekonomia dhe industria kineze në ekonominë globale është fakt 

tashmë. Është pikërisht lulëzimi i kësaj ekonomie që ka nxitur mjaft studiues të fushës të 

shprehen se shumë shpejt po i vjen fundi hegjemonisë ekonomike të Shteteve të Bashkuara. 

Një faktor që ngre peshë në këto opinione është krahu i lirë i punës në Republikën Popullore 

gjigande të Kinës. 

“Kostot e rritura edhe në tregje të largëta si Kina dhe Indonezia po bëjnë që shtetet e 

BE-së t‟i shohin vendet e vogla të rajonit të Ballkanit si një Kinë e vogël për industrinë e 

veshjeve.” (Monitor 468, f. 12) 

 

“Ballkani Perëndimor – Kina për Europën” (Monitor 468, f. 12) 

 



                                                                                      

197 

 

Ajo që na prezantohet në fjalitë e mësipërme, është një imazh që vjen përmes krahasimit mes 

rajonit ballkanik dhe superfuqisë së ardhshme ekonomike mbi bazën e zhvillimit të industrisë 

europiane të tekstileve në këtë zonë si pasojë e rritjes së kostove në Azinë e Largët. 

 

Për sa i përket rrugëve më të rëndësishme në botë, të cilat u kanë dhënë emrin e tyre 

institucioneve që ngrihen fuqishëm aty, mund të përmendim: ―Downing Street‖ dhe ―Wall 

Street‖. Megjithëse e para njihet më shumë në aspektin politik të çështjeve (për sa kohë 

numri 10 në këtë rrugë ka qenë dhe vazhdon të jetë rezidenca e kryeministri britanik), të dy 

këto rrugë mbajnë një peshë mjaft domethënëse në ekonominë botërore. Në gjuhën shqipe të 

dy këto emërtime transferohen në formën e tyre origjinale: 

“Në një konferencë për shtyp në ―Downing Street‖, Deivid Kamerun pranoi se ndjehej 

i penduar se në një rast kishte deklaruar se „Niki Kleg ishte shakaja e tij e preferuar‟.” 

(Monitor 429, f. 53)  

 

“Goldman Sachs” ka dyfishuar fitimin në tremujorin e parë, duke tejkaluar 

parashikimet e Wall Street.” (Monitor 426, f. 52) 

 

Një shprehje që mori kuptim dhe u bë mjaft e përdorur gjatë krizës dhe fushatës presidenciale 

të vitit 2008 ishte Main Street. Ajo qëndron si metonemi e interesave të njerëzve që i 

përkasin klasës punëtore dhe pronarëve të bizneseve të vogla dhe shpesh vihet përballë, në 

shenjë kontrasti, Wall Street-it.  

“Në Shtetet e Bashkuara, njerëzit flasin për ―Main Street‖ dhe “Wall Street” sikur 

janë ndarë. Por ne mendojmë se është vërtetë e rëndësishme të kuptohet se si këto 

institucione dhe tregje financiare janë vendosur së bashku dhe se si kjo “fabrikë” ndikon në 

nivelin kombëtar ekonomik.” (Monitor 426, f. 51) 

 

“Ndërsa Main Street vuan, Capitol Hill vazhdon të shpenzojë para, që ne nuk i kemi.” 

(Monitor 411, f. 34) 

 

Është me interes kjo ndarje që bota kontemporane ka bërë për sa i përket pjesë vendim-

marrëse dhe asaj zbatuese të politikave financiare dhe jo vetëm. 

 

Në të njëjtin grup, kemi menduar të përfshijmë edhe dy zona të cilat janë emërtuar në këtë 

kohë krizash dhe që për një arsye apo për një tjetër, akronimet respektive kanë një kuptim të 

caktuar dhe të ngulitur mirë në kulturën e origjinës, atë anglofone: PIGS dhe BRIICS. 

Emërtim-akronimi i parë, qëndron për Portugal, Ireland, Greece dhe Spain (Portugali, 

Irlandë, Greqi dhe Spanjë), katër vendet të cilat tërhoqën zvarrë ekonominë e BE-së duke u 

përfshirë në një valë katastrofike krizash. Po ta formojmë akronimin në shqip, ajo që na del 

është me të vërtetë PIGS, por në gjuhën dhe kulturën tonë kjo nuk do të na transmetonte 

asgjë nga ajo që në mënyrë ironike e deri diku përkeqësuese jepet nën kuptimin DERRA që 

shenjon akronimi në kuptimin e tij të dytë. Siç shihet edhe nga vetë varianti i përkthyer, të 

qenurit e emërtimin PIGS “qesharak” në gjuhën shqipe, ngelet akoma për t‟u vërtetuar.  
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“Kriza ka shkaktuar jo një, por dy mure ndarëse në ekonominë europiane. Fillimisht 

kishte një ndarje radikale politike midis 17 anëtarëve të BE që iu bashkuan unionit monetar 

dhe atyre 10 të tjerëve që nuk u lejuan ta bënin këtë. Më pas, brenda Euro-zonës, pati një 

thellim të ndarjes ekonomike midis Gjermanisë që dominonte në qendër dhe periferive, 

vendeve të mallkuara me akronimin qesharak PIGS (Portugali, Irlandë, Greqi, Spanjë).” 

(Respublika maj, 2011)  

  

“The crisis has driven not just one but two divisive wedges into the European 

economy. First there is the fundamental political rift between the 17 EU members who 

joined the monetary union and the 10 who didn‘t. Then, within the euro zone, there is the 

widening economic rift between the German-dominated core and the ailing periphery—the 

countries cursed with the unflattering acronym PIGS (Portugal, Ireland, Greece, and 

Spain). (Newsweek – maj 2011)‖ 

 

Akronimi i dytë BRIICS përfshin vendet Brazil, Russia, India, Indonesia, China dhe South 

Africa (respektivisht Brazilin, Rusinë, Indinë, Indonezinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut) si 

grupin me nivelin më të lartë të rritjes në botë, nga të gjith tregjet në zhvillim. E lexuar njëlloj 

si fjala brick që do të thotë tullë, ky akronim mbart një kuptim të rëndësishëm rritjeje apo 

ekonomie në zhvillim a ndërtim e sipër, gjë që humb nga akronimi në shqip, i cili nga ana e 

vet arrin të ndërtohet me vështirësi për shkak të çrregullimit në gërmat e para të fjalëve 

përbërëse (BRIIKA). 

 

Grupi B 

Në këtë grup kemi menduar të përfshijmë ato nofka që shënojnë kuptime të ndryshme: 

- njëri element shënon një ditë jave apo fundjavë: 

Girl Friday: vajzë e së premtes; nofkë që i vihet një vajze që në një zyrë kryen lloj lloj 

punësh pa përgjegjësi të lartë. (f.667)  

Wednesday Scramble: kacavarje e së mërkurës; në Sh.B.A, minuta e fundit kur blihen 

apo shiten fonde ndërbankare dhe që quhen fonde federale. (f.1405) 

Weekend effect: ndikimi i fundjavës; vënia e tregtimeve (çmimeve) në një treg aksionesh 

përgjatë një fundjave (nga e premtja deri të hënën) (f.1405) 

- njwri nga elementwt vjen nga fusha tw tjera tw veprimtarisw njerwzore; 

Start Position – pozicion starti; Ata që duan të blejnë kanë një tendencë të presin çfarë do të 

ndodhë me çmimin, e në këtë mënyrë janë në pozicion starti. (Monitor 421, f. 14) 

VIP business – biznes VIP; Data 5 e këtij muaji duhet të ishte afati i fundit kur bizneset e 

cilësuara si ‗VIP‘, pra që kanë një xhiro vjetore mbi 8 milionë lekë, duhet të dorëzonin në 

tatime librat e shitjeve dhe blerjeve për muajin mars. (Monitor 424, f. 27) 

 

 

Grupi C 

 

Nofka, pjesë e të cilave bëhen emërtime kafshësh të ndryshme, të cilat nëse përkthehen fjalë 

për fjalë ashtu si dhe është vepruar do të thonë diçka tjetër në gjuhën dhe kulturën shqipe: 

 



                                                                                      

199 

 

Bulldog Bonds: bonde bulldog; bonde të emetuara nga subjekte biznesi të huaj, më gjerësisht 

nga huamarrës britanikë, me normë interesi fikse. (f.261) 

 

Bear:  ari; nofkë që në mjediset e bursave angleze nënkuptohet një tregtar mallrash 

apo titujsh financiar që vepron me parashikimin se do ulen çmimet. (ari 

sepse ariu e ul në këmbë gjahun dhe krijon siluetën e rënies); bear bond-

bond ari; bear market-treg ari  (f.205)  

 

Bull:  buall; nofkë që në mjediset e bursave angleze nënkuptohet një tregtar 

mallrash apo titujsh financiar që vepron me parashikimin se do ngrihen 

çmimet. (demi kundërshtarin e ngre me bri duke krijuar siluetën e rritjes) 

(f.206) 

 

Buy a bull:  blej dem/buall; Idiomë që në bursë kupton dukurinë e blerjes së një malli 

apo titulli financiar me mendimin se në të ardhmen çmimi do të rritet. 

(f.270) 

 

Dog:  qen; nofkë që i vihet firmave sipas rrjedhjes së tyre në të holla. (f.499) 

 

Guinea Pig:  derr Guineje; në bursë është nofkë për një person që për qëllime fitimi, 

shpërblimesh, kalon si administrator nga një shoqëri në tjetrën. (f.689) 

 

Rat race:  garë lepujsh (minjsh); nofkë që i vihet një biznesi apo mjedisi 

makroekonomik që ecën shumë shpejt dhe me sukses. (f.1058) 

 

White elephant: elefant i bardhë; shpenzim/investim pa fryt. (f.1409) 

 

Yellow dog contract: kontratë e qenit të verdhë; nofkë që në mjediset amerikane i  referohet 

një kontrate pune sipas të cilës një kandidat për një  vend pune 

angazhohet të mos nënshkruhet si anëtar në një  organizatë sindikaliste. 

(f.1430) 

 

“Po të bënim një fotografi të situatës së disniveleve të pasurisë, do vërenim një Europë me 

mantel si të leopardit.” (Monitor 418, f. 54) 

 

“Qeveria konkuroi dhe pengoi në një masë të ndjeshme kreditimin e privatit, duke marrë ajo 

pjesën e luanit nga lukuiditeti i bankave.” (Monitor 455, f. 15) 

 

“Politika e sheh biznesin si lopën për të mjelë ose si tigrin për të vrarë.” (Monitor 456, f. 28) 

 

Të tre rastet e sipërpërmendur përdorin emërtime kafshësh mjaft ekzotike po të kemi 

parasysh klimën dhe brezin gjeografik ku lindin dhe rriten ato. Kështu në fjalinë e parë, duke 

dashur të jepet disniveli i pasurive në një hartë që mendohet të dalë me ngjyra në varësi të 

thellimit të hendekut mes të varfërve dhe të pasurve, është përdorur për krahasim manteli i 
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leopardit. Ky mantel njihet për ngjyrat dhe njollat karakteristike. Nëse përkthyesi do ndiqte 

radhën e normave të përmendura më lart, nuk mund të presë nga lexuesi shqiptar i shkrimit të 

bëjë lidhjen e hartës me ekstremitetin në ngjyra të lëkurës së leopardit. 

 

Në fjalinë e dytë, versioni shqip i ―lion‘s share‖ qëndron mjaft larg nga konteksti edhe pse 

është në kuptimin e figurshëm të tij. Në gjuhën angleze ka nisur të përdoret bazuar mbi 

fabulën e famshme të Ezopit, prej nga ka marrë vetëm kuptimin fillestar. Tashmë përdoret 

rëndom si idiomë në kuptimin “pothuajse gjithçka”, “pothuajse të tërën”. Se sa arrin ta japë 

këtë në shqip, kjo mund të shihet edhe nga shembulli i mësipërm, ku para lexuesit shqiptar 

vjen një shprehje e huaj për të, jo për nga elementët por në tërësi. 

 

Për sa i përket shembullit të tretë, gazetari, në përpjekje për të treguar se sa politika 

shfrytëzon biznesin përdor dy figura. Njëra, pjesa e pare, ―si lopën për të mjelë‖ është mjaft e 

qartë në fugurshmërinë e vet pasi edhe si pjesë përbërëse ka një veprim e kafshë mëse të 

njohur. Funksioni i kësaj strukture do të ishte kryer më së miri edhe pas elementin tjetër ―si 

tigrin për të vrarë‖, ku veç llojit të gjuetisë (që mund të jetë dhe e ndaluar), kafsha në fjalë 

nuk është element i mjedisit shqiptar. Për më tepër, ngjyrimet e pjesës së dytë janë më të forta 

se pjesa e parë, kështu për nga aspekti sintaksor, përdorimi i lidhëzës “ose” është pa vend. 

 

 

Grupi D 

Nofka, elemente të të cilave janë mbiemrat që shënojnë ngjyra: 

 

Blackcoated workers: punëtorë me xhaketë të zezë, punëtorë të veshur me të zeza; 

 persona të punësuar me detyra zyre: nëpunës, mësues, zyrtarë. 

 (f.223) 

Blue book:   libri blu; libri që përmban të dhëna statistikore mbi treguesit  

  makroekonomikë të Britanisë së Madhe. (227) 

Blue button:   buton blu, komçë blu; angazhimi i një ndërmjetësi në bursë.  

  (f.227) 

Blue chip:   aksion industrial i shkallës së parë; kopaci metalik me ngjyrë  

  blu që përdoret në lojën poker dhe që përfaqëson vlerën më të   

 lartë. (f.228) 

Blue collars:   jakat blu; individë që kryejnë punë punëtorësh, punë teknike  

  me makineri. (f.228) 

Blue print:   shtyp mbi blu; a) plan reformimi ose plan përmirësimi për të  

  ardhmen e një biznesi; b) proces grafik ku në një letër blu    

 shkruhet apo dizenjohet me të bardhë. (f.228) 

Blue sky laws:  ligje të qiellit blu; në Sh.B.A nofkë që i është vendosur ligjeve  

  për emetimin e itujve financiarë shtetërorë. (f.228) 

Gold bricking:  shprehje idiomatike që nënkupton një sjellje me gjetje   

  pretekstesh nga ana e një të punësuari për të mos kryer mirë   

 detyrën. (f.671) 
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Golden handcuffs:  pranga ari; kombinim i rritjes së pagave të punonjësve me nxitësa të 

tjerë. (f.671) 

Golden handshake:  shtrëngim i artë duarsh; shprehje idiomatike që nënkupton largimin 

nga puna të një punonjësi kundrejt një shpërblimi shtesë. (f.671) 

Golden hello:   mirëseardhje e artë; haset në firma që sapo punësojnë persona  

  shumë të aftë. (f.671) 

Golden Triangle:  trekëndësh i artë; a) hapësira e zhvillimit kulmor në Evropë që i  

  përmbahet trekëndëshit Midland-Ruhr-Paris; b) në Sh.B.A    

 nënkupton hapësirën metropolitane në shtetin Texas dhe që zë   

 Beaumont-Port Arthur-Orange. (f.671) 

Gray collar:   jakë gri; punëtorët e riparimeve dhe të mirëmbajtjes. (f.680) 

Gray market:   treg gri; blerje dhe shitje e euro bondeve para se të vendoset  

  përfundimisht çmimi i emetimit. (f.680) 

Green band:   bandë e gjelbër; grup projektesh ndërtimore dhe investimi që  

  konsiderohen të dëmshme për mjedisin. (f.680) 

Green currency:  para e gjelbër; para njësi llogarie që në Komunitetin Evropian  

  përfaqëson shprehjen monetare të politikës agrare. (f.680) 

Green economy:  ekonomi e gjelbër; një system ekonomik në vendet e prodhimit  

  dhe konsumit vlerësohet si më respektuesja e mjedisit. (f.681) 

White collar workers: jakat e bardha; bashkësia e të punësuarve që punojnë si   

  nëpunës, drejtues etj.; në administratë dhe jo në prodhim.    

 (f.1409) 

White list:   listë e bardhë; Në Sh.B.A termi i referohet një liste ku   

  përfshihen punëtorë të ndryshëm që janë të kënaqur me    

 marrëdhëniet e punës me palët punësuese. (f.1409) 

White sale:  shitje të bardhash; Shitje tekstilesh shtëpiake me çmim të lirë. (f.1409) 

Yellow pages:  faqe të verdha; një botim ku listohen të gjithë personat/subjektet e 

biznesit që janë rezidentë të një lokaliteti (qyteti, vendi, bashkësi 

vendesh) që përmban numrin e telefonit, adresën, produktet kryesore, 

etj. (f.1430) 

 

Editoriali i datës 10 prill në një nga të përditshmet shqiptare titullohej “Skllevërit me kollare 

të bardhë”, duke kategorizuar në këtë mënyrë punonjësit e zyrave apo të administratës 

shtetërore shqiptare. Që në pamje të parë, e pa u futur në analza të thella e të detajuara, 

shprehja ―kollare e bardhë‖ duket se është version i përkthyer is ―ëhite collars‖. Për mëse 

një shekull në perëndim, këmisha e bardhë (jaka e bardhe) përfaqëson atë kategori 

punonjësish që bëjnë punë zyrash, ashtu si dhe kominoshet blu (jakat blu) përfaqësojnë atë 

kategori punëtorësh të sektorit të prodhimit. Siç duket në tentativën për t‟u bërë pjesë e 

perëndimit, kemi nisur që kategorinë e administratës ta quajmë kështu. 

 

Për të vazhduar tek ngjyra e bardhë: 
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“Turizmi dimëror ose siç njihet ndryshe ‗turizmi i bardhë‘ vazhdon të jetë o 

pashfrytëzuar në vendin tonë. Korça njihet si qyteti që e ka më të zhvilluar turizmin e 

bardhë.” (Monitor 427, f. 47) 

 

Duke patur parasysh llojin e turizmit dhe meqenëse ―e bardha‖ simbolizon në të njëjtën 

mënyrë si në kulturën anglofone edhe në atë shqiptare borën, një emërtim i tillë përshtatet 

mjaft mirë në gjuhën tonë.  

 

Një tjetër rast ku përdoret cilësia ―e bardhë‖ është pranë parasë dhe kur kjo e fundit vendoset 

përballë asaj të cilësuar si ―të zezë‖. Këtu bardhësia nuk simbolizon më dëborën dhe dimrin 

por ligjshmërinë e fenomenit që po cilësohet si e tillë.  

 

“Nga pikëpamja ekonomike, diferenca esenciale midis parasë së zezë dhe asaj të 

bardhë është se kjo e fundit është fituar pasi janë paguar taksat – ndërsa e para shmnag 

plotësisht pagesëne taksave.” (Monitor 456, f. 28) 

 

Për të kaluar më pas tek ngjyra “e gjelbër”, shpesh herë e zëvendësuar nga “jeshile”: 

 

“Një sonadazh yjetër vjetor mbi mjetet motorike i zhvilluar nga „Consumer Reports‟ e 

cilëson modelin hybrid „Prius‟ si mjetin e gjelbër më të mirë për të shtatin vit radhazi.” 

(Monitor 418, f. 52) 

 

“Porche, ndërkohë, preznaton një model të ri, Panamera, nën linjën ‗jeshile‘ me një 

version hybrid petro-elektronik me katër vende, që reklamohet se emeton vetëm 159gr/km 

dioksid karboni. (Monitor 469, f. 52) 

 

“Ekspertët janë të mendimit se rimëkëmbja e ardhshme varet nga sektorë, si mbrojtja, 

bioteknologjia, inxhinieria dhe industritë ‗jeshile‘.” (Monitor 418, f. 53)    

 

“Fujitsu Mouse M440 Eco, miu i parë ‗i gjelbër‘.” (Monitor 468, f. 65) 

 

Me hovin e ri që ka marrë teknologjia prodhuese në tërësi nën sloganin “miqësor ndaj 

ambientit”, kjo ngjyrë ka fituar supremaci mbi të tjerat për nga përdorimi. Deri pak vite më 

parë, shprehja ―u hap drita jeshile‖ ishte shumë e përdorur dhe e përhapur në ligjërimin në 

gjuhën shqipe. Në këtë shprehje ngjyra merr kuptim vetëm si e bashkangjitur me “dritën” që 

në fakt kuptimin e parë e ka nga rregullat e qarkullimit rrugor. Tashmë “e gjelbra”, edhe më 

vete edhe e shoqëruar në togfjalësha të ndryshëm, lidhet me mjedisin, dhe kështu i shtohet 

morisë së universalizmave të parë përmes ngjyrave. 

 

Ngjyra ―gri‖, historikisht e pozicionuar mes të bardhës dhe të zezës, po njësoj është 

ngjyrosur në mënyrë të atillë ku ngatërrohet dhe përzihet optimizmi me pesimizmin: 

 

“… për pasojë, një nivel i tillë gjenerimi nga amnistia shikohet me dyshim nga 

strukturat që monitorojnë pjesën ‗gri‘ të aktivitetit kriminalistik.” (Monitor 456, f. 27) 
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“Turizëm me syze gri” (Monitor 417, f. 46) 

 

Të njëjtën ndjenjë transmeton kjo ngjyrë edhe në kultura diametralisht të ndryshme si kjo e 

jona dhe ajo anglofone. 

Ndërsa ―e arta‖, në gjuhën angleze gjithmonë ka treguar mundësinë e ardhur në momentin e 

duhur dhe në vendin e duhur, mundësi me vlerë dhe historike për nga rëndësia, si në fjalinë e 

mëposhtme që në fakt është „pjellë‟ e shqipes: 

 

“Nuk ka ndonjë mënyrë të artë për të zgjidhur gjërat sa më shpejt.” (Monitor 426, f. 

35) 

 

“Së pari le të flasim për BE-në. Ka një trilemë të artë pamundësie politike kur flitet për 

ekonominë e një vendi: demokracia e brendshme, ndërkombëtarizimi i ekonomisë dhe 

sovraniteti i një komb-shteti janë të paarritshme njëkohësisht, d.m.th që maksimalisht mund 

të arrish njëkohësisht dy prej tyre dhe jo të treja.” 

 

Në ato raste kur flitet për një shumëllojshmëri produktesh, orientimesh, mundësish, atëherë 

mendohet që të jenë të gjitha ngjyrat në këtë gamë (colorful në gjuhën angleze), prandaj: 

 

“Të kombinuara me lajthi dhe fruta të thata, apo të ndara në bazë të përqindjes së 

kakaos, tregu është shumë ‗i ngjyrosur‘.” (Monitor 459, f. 44) 

 

Grupi E 

 

Shrehje me ngjyrim të fortë idiomatik dhe frazeologjik të cilat për një arsye apo për një tjetër 

marrin të vetmin kuptim që kanë në sajë të gjuhës që përfaqësojnë dhe në gjuhën shqipe 

mund të vijnë vetëm me anë të një barzvlerësi nëse kanë: 

 

Get the sack: me marr trastën; shprehje idiomatike që nënkupton përjashtimin nga puna të një 

punonjësi nga ana e punësuesit. (f.666) 

 

Going over one‘s head: tej kreut të vet; një ankesë e një punonjësi që kalon caqet e eprorit të 

drejpërdrejtë. (f.669) 

 

Bullets are better than a revolver: fishekët janë më mirë se revolveri; shprehje idiomatike, në 

mjediset bankare në rastin e një huamarrjeje gjyle (bullet loan). (f.261)  

 

Në gjuhën angleze vihet re një fenomen që nuk e hasim në gjuhën shqipe, ose të paktën nuk 

është identifikuar si dukuri deri tani. Aktualizimi i dyfishtë i kuptimeve tek togfjalëshi 

idiomatik përbën një mënyrë mjaft të volitshme zgjerimi të fjalorit të gjuhës angleze.  

 

Dihet tashmë që është gjuha ajo që materializon arritjet e kohëve moderne. Një nga 

funksionet më të rëndësishme të gjuhës, funksioni komunikues, realizohet brenda gjuhës me 
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ndihmën e fomrave bisedore ose librore të gjuhës për qëllime komunikimi dhe nëpërmjet 

fjalorit specifik ku përfshihen termat-fjalë dhe togfjalëshat-fjalë terminologjikë si forma të 

veçanta të gjuhës. Gradualisht, njësitë e terminologjisë nga fusha të ndryshme të shkencës 

dhe terminologjisë, të cilat vijnë në formën e togfjalëshave, hyjnë në gjuhën letrare dhe 

fillojnë të funksionojnë si idioma. Karakteri terminologjik i këtyre idiomave shfaqet kur ato 

përdoren si terma gjuhësorë me kuptim të drejtpërdrejtë dhe jo frazeologjik. Ky process ose 

faza e parë e transformimit të termave në idioma në gjuhën angleze njihet si transformim 

frazeologjik i termave. Si pasojë e bashkëveprimit të terminologjisë me frazeologjinë në 

gjuhën angleze lindin termat-idioma. 

 

Disa terma-idioma ose idioma terminologjikë po funskionojnë mjaft mirë në gjuhën librore, 

por me kalimin e kohës, si pasojë e procesit me anë të të cilit këto idioma shndërrohen në 

terma kur përdoren në një kontekst terminologjik, mbi kuptimin frazeologjik fitojnë kuptime 

terminologjike. Terma të reja, si rregull, i përkasin një sfere tjetër të terminologjisë. Ja disa 

shembuj: nga termi kimik ―acid test‖ doli kuptimi idiomatik “a decisive, crucial test”, dhe 

më pas mori kuptimin tregtar të termit “relevance betëeen debit and current obligations”; 

termi teknik ―in gear‖ që do të thotë “being on” shërbeu si bazë për idiomën in gear me 

kuptimin “in order” dhe më pas doli një kuptimi ri terminologjik që në fushën e tregtisë merr 

kuptimin “linking”.  

 

Grupi F 

 

Shprehje që shënojnë një fenomen të caktuar në kulturën në të cilën përdoren, gjë që e bën 

përdorimin në shqip mjaft të cunguar ose të paplotë: 

 

Sandwich board: poster sanduiç; një poster reklame me pamje nga të dyja anët. (f.1124) 

Yo-yo stock: aksione yo-yo; nofkë për aksione të luhatshme në treg që pësojnë ngritje e ulje 

çmimi në treg. (f.1433) 

Jumbo loan: hua xhambo; huadhënie në shuma të larta. (f.775) 

Old Boy‘s Network: rrjet i djemve të rritur; shprehje idiomatike, i referohet një grupi 

biznesmenësh që kanë qenë së bashku në një shkollë a grup rinie dhe 

ofrojnë kushte të favorshme tregtimi. (f.1231) 

 

Ajo që vihet re në tërë këto shembuj është një përkthim fjalë për fjalë i fjalëve duke 

anashkaluar faktin që këto janë fjalë që mbajnë një peshë të caktuar kuptimore dhe 

emocionale në situata të ndryshme. Përkthimi fjalë për fjalë vlen atëherë kur fenomeni që ata 

shënojnë është mjaft i ngurtë dhe nuk mbart asnjë lloj ngjyrimi. Teksa shikon këto terma 

jashtë kontekstit, nuk vëren asgjë për t‟u çuditur, por situata bëhet alarmante kur ky kontekst 

përfshin përdorime të tyre me kuptim të figurshëm. 
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5.3.1 Probleme drejtshkrimore në përkthimin e emrave të përveçëm si pjesë përbërëse 

e termave ekonomikë. 

 

Marrëdhëniet e gjera me jetën politike dhe kulturore të vendeve të tjera rishtrojnë çështjen e 

drejtshkrimit të emrave të përveçëm. Kjo çështje gjen nevojën për t‟u shqyrtuar edhe në 

fushën e ekonomisë. Gjatë shfletimit të librave universitarë për studentët e Fakultetit të 

Ekonomisë, ndeshemi me një numër të konsiderueshëm ligjesh, për emërtimet e të cilëve janë 

shfrytëzuar emrat e themeluesve apo përpunuesve të atyre teorive ekonomike. Po i njëjti 

problem vërhete edhe kur përmenden emërtime institucionesh apo shkolla mendimi. 

Le të marrim si rast studimi shembuj të shkëputur nga vetëm dy prej librave ku do të vërehet 

jo vetëm ruajtja në origjinal e emrave apo emërtimeve të përmendura më lart, por edhe një 

mungesë e theksuar e një linje të njëjtë përgjatë gjithë librit si dhe një theyrje e hapur e 

normave të drejtshkrimit
285

: 

1. “Një shqyrtim i hollësishëm I prirjeve për konsum të të moshuarve bërë nga 

Shaldon Dauzigar, Jacques VanDer Gaag, Eugene Smolensky dhe Michael 

Taussig përmban konkluzionin e rëndësishëm se të moshuarit kursejnë një 

përpjesëtim më të lartë të të ardhurave të tyre se sa të rinjtë.” (f. 292) 

2. “Shpesh (ka që thonë gjithmonë) kur zbulohet një lidhje e qëndrueshme dhe 

fillon të përdoret, ajo shkatërrohet. Ky model njihet si ligji i Goodhartit, sipas 

emrit të Charles Goodhart të London School of Economics. Natyrisht që 

zhdukja e një ekuacioni të qëndrueshëm të kërkesës për para të M1 ishte një 

shembull i ligjit të Goodhartit.” (f. 371) 

3. “Në një seri punimesh, Robert Barro ka treguar më përgjithësisht se ndërsa 

vendet që investojnë më shumë tentojnë të rriten …. Faketet e Barroit 

sugjerojnë se kovergjenca e kushtëzuar po vendoset …” (f. 266) 

4. “Së treti, në një libër me ndikim, Mancur Olsen i Universitetit të Marylandit 

argumenton se …” (f. 267) 

5. “Modeli kejnsian i përcaktimit të të ardhurave, që zhvillojmë në këtë kapitull, 

është shumë i thjeshtë dhe do të shtjellohet në kapitujt e mëvonshëm.” (f. 67) 

 

Në shembullin e parë, siç mund të vërehet lehtësisht, emrat e përveçëm janë ruajtur në 

origjinal, dhe, për një sy të stërvitur mirë me këtë term, shqiptimi bëhet pak i vështirë. 

Në shembullin e dytë vihet re po e njëjta dukuri dhe do të ëprfshihej pa asnjë dyshim në 

kategorinë e parë sikur rregulli të mos ishte thyer në momentin e fundit kur emri i përveçëm 

vihet në rasën gjinore të shqipes dhe humbë një gërmë a tingull.  

Për sa i përket mungesës së një njehsimi të modelit të përzgjedhur të shkruarjes së emrit të 

përvecëm, kjo dukuri mund të shihet qartë në shembujt 2 dhe 5, ose në çdo vëzhgim 
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krahasues mes shembujve. Këtu edhe syrit të pastërvitur mirë nuk do t‟i shpëtonte fakti që në 

të dy këta shembuj është ruajtur ku është dashur emri i origjinalit dhe është ndryshuar në 

termin fonetikisht shqip aty ku veshi ka luajtur pjesën e tij. Emërtimi kejnsian pa diskutim që 

është mjaft i dëgjuar në krahasim me të të gjorit Goodhart. Pasi asnjë përson me njohuri të 

mira të gjuhës angleze, bazuar në rregullat e shqiptimit të kësaj të fundit, nuk do ta lexonte 

kurrë Godhart, por të paktën nëse do ta ndryshonte, do të thonte Gud‘hart. 

Nuk duket se është as rasti dhe as momenti për t‟ia lënë në “dorë” gojës, veshëve dhe syve 

rregullat e të shkruarit, le më pastaj të të menduarit. 

Për sa i përket rregullave të drejtshkrimit, mendohet që nëse një emër lakohet dhe merr 

mbaresa në gjuhën shqipe e bën këtë pikësëpari sepse është emër shqip. Nuk mund të themi 

se kjo është e ndaluar për emrat e huaj. Por nuk mund të pranohet kurrësesi që emrat e 

shkruar fonetikisht në gjuhën angleze të mabjnë në trupin e tyre mbaresa që nuk i përkasin në 

asnjë mënyrë kësaj gjuhe: ligji i Goodhartit, faktet e Barroit apo Universitetit të Marylandit.  

Të tre shembujt e mësipërm i përkasin rasës gjinore dhe mbarojnë në mënyrën përkatëse, e 

cila është pandashmërisht e lidhur me gjuhën që e ka lindur dhe ruajtur në gjuhën shqipe. 

Nuk mjafton vetëm ky shtrembërim, por kjo mbaresë nuk gjen vend aty ku duhet: “… sipas 

emrit të Charles Goodhart …”. 

Nuk dihet arsyeja e moslakimit të emrave të huaj në të till raste edhe pse me emrat shqip 

lakimi është i domosdoshëm. 

Ndërsa rastet e mëposhtëm janë shkëputur nga libri “Drejtim Marketingu”
286

:  

 

1. Ai ka vënë në dukje dhjetë prirje që prekin mënyrën e konsumit: 

Burrowingun. Ai thotë se ne kemi arritur në stadin ekstrem të cocooningut. 

Pikërisht burroëingu e shtyn individin të regjistrohet në listat e kuqe të 

telefonit …” (f. 38) 

2. “John Young i Hewlett Packard nuk u ka kërkuar punonjësve të tij të ulin 10 

për qind difektet …” (f. 109) 

3. “Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) është një test që tenton të 

matë 15 motivet bazë të paraqitura në teorinë e motivimit të Murray.” (f. 133) 

4. “Por përpunimi i produkteve të reja bëhet gjithnjë e më i vështirë. Këtë e 

tregon rasti i dështimit të Xerox-it në kompjuterat.” (f. 249) 

5. “P.sh, tek Ford-i u vu re se 500 persona merreshin me mbledhjen e 

informacioneve, ndërsa tek Mazda vetëm 10 persona.” (f. 271) 

6. “Kështu, kur Nescafe goditi General Foods në tregun e SHBA, General 

Foods iu kundërpërgjigj duke hedhur kafenë Maxwell në tregun europian, i 

cili tradicionalisht dominohej nga Nescafe.” (f. 284) 
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Këtu vihet re mjaft mirë dhe qartë, mospërcaktimi i rregullit drejtshkrimor që duhej të kishin 

zbatuar autorët. Për emrat e personave vazhdon po i njëjti problem i mëparshëm. Ata 

vazhdojnë të mos u përgjigjen rregullave të shqipes: Murray, John Young. 

Për sa i përket përdorimit të emrave në rasën dhe mbaresën e duhur, edhe këtu gjendemi 

përpara dy fenomeneve të çuditshëm: 

- Në rastet 4 dhe 5 na paraqiten dy emërtimet e dy shoqërive të mëdha tregtare, 

përkatësisht “Xerox-i” (Kseroksi) dhe “Ford-i” (Fordi) me mbaresën e duhur dhe të 

ndara nga rrënja me vizë. Por ky zbatim i rregullit mbaron këtu. Në të gjitha rastet e tjera, 

mbaresa nuk ekziston, as e bashkangjitur fjalës dhe as e ndarë nga kjo e fundit. Madje 

kjo nuk ndodh edhe kur emërtimi është fjalë e pastër shqip: shembulli 6 ( … goditi 

tregun e SHBA-së). 

- Edhe në shembullin e parë ku nuk kemi të bëjmë me emër të përveçëm, përveç faktit të 

mosshpjegimit të termit apo të gabimit edhe në ruajtjen e tij në origjinal, kur vjen puna 

tek mbaresa e rasës gjinore, ajo i bashkangjitet fjalës, edhe pse ajo është e huaj për të.  

 

Për një varg arsyesh, lexuesit shpesh u duhet edhe trajta e përpiktë e emrit në përdorimin 

ndërkombëtar të tij, Në praktikën e kohëve të fundit shihen disa zgjidhje të këtij problemi. Në 

njërin nga numrat e revistës “Gjuha Jonë”
287

, Prof. Xhevat Lloshi propozon një mënyrë 

zgjidhjeje të problemit: “Një rrugë e pranueshme do të ishte kjo: kur në tekst përmendet për 

herë të parë një emër i huaj, të jepet me drejshkrimin e shqipes dhe në kllapa të vihet trjta 

origjinale. Do të ishte e papranueshme dhe e anasjellta: kur përdoret për herë të parë emri i 

huaj në trajtën origjinale, të vihet në kllapa emri shqip.” 

Po kështu në tekstet shqip përmenden emërtimet e gazetave, të organiztave, etj. të vendeve të 

huaja. Ka raste kur tashmë tradita ka ngulitur trajtën e përkthyer, p.sh: OKB për Organizatën 

e Kombeve të Bashkuara. Por ka edhe raste kur shkruajmë dhe lexojmë në gjuhë të huaj, p.sh: 

NATO nga anglishtja apo PNUD nga frëngjishtja. Në këtë pikë do të përfshinim edhe ato 

zyra apo institucione, emërtimi i të cilave përbëhet nga elementë shqip por akronimi na vjen 

“çuditshëm” në anglisht: 

  

Akronimi i përdorur 

në shqip 

Emërtimi në 

anglisht 

Emërtimi në shqip 

MAC Material 

Adverse Change 

Ndryshime Thelbësore të Pafavorshme 

(Monitor 426, f. 30) 

ONCR  Zyra Kombëtare për Regjistrimin e 

Kompanive (Monitor 426, f. 31) 
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ATA Albanian Travel 

Agency 

Agjencia Shqiptare e Udhëtimeve 

(Monitor 426, f.40) 

FSA  Autoriteti i Shërbimit Financiar Anglez 

(Monitor 426, f.52) 

NHTSA  Agjencia Amerikane e Sigurisë dhe 

Transportit (Monitor 426, f.52) 

EMEA Europe, Middle 

East and Africa 

Zona ku bëjnë pjesë Europa, Lindja e 

Mesme dhe Afrika (Monitor 426, f.71) 

TARP  Programi i Qeversië për Mëkëmbjen e 

Aseteve (Monitor 426, f.49) 

Medart  Shoqata e Arbitrazhit dhe Ndërmjetësimit 

Tregtar. (Monitor 429, f.16) 

FIAA  Shoqata e Investitorëve të Huaj në 

Shqipëri  (Monitor 429, f.20) 

AIDA  Agjencia e Zhvillimit të Investimeve 

SME  Ndërmarrjet e vogla dhe të Mesme 

PDMA  Agjencia e Menaxhimit të Borxhit 

UFI Union de Foires 

Internationale 

Union of 

International 

Fairs 

Organizata Botërore e Industrisë së 

Panaireve 

 

Siç vihet re nga tabela, edhe pse në tekst organizmat apo agjencitë janë të emërtuara në shqip, 

akronimi i përdorur për rastet e sipërpërmendura është në anglisht.  

 

5. 3. 2. Burimi kryesor i huazimeve në shqipen e pas viteve ‟90  

 

Anglishtja që prej disa dhjetëvjeçarëve konsiderohet gjuhë mbizotëruese botërore. Ndikimi i 

saj kulturor e gjeografik ka përfshirë përmasa të gjera globale. Sipas studiuesve, ajo tashmë 

flitet nga një e gjashta e botës, qoftë si gjuhë amtare, qoftë si gjuhë e mësuar ose si gjuhë e 

dytë. Kjo pozitë ka sjellë edhe mundësi tepër të mëdha që ajo të ndikojë në gjuhët me të cilat 

është në kontakt. Kjo gjë po ndodh dhe me shqipen. 
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Shqipja përballë gjuhëve të tjera evropiane dhe rajonale, sidomos përballë anglishtes 

globalizuese, natyrisht që do të huazojë ato fjalë që mund të quhen ndërkombëtare si p.sh.: 

biznes, biznesmen, fondacion, global, globalizëm, manaxhim, etj. Por në fjalorin e shqipes 

nuk ka nevojë të hyjnë në qarkullim e të përdoren me tepricë huazime të tilla si: aprovoj, 

eksperiencë, iniciativë, kualitet, kuantitet. 

 

Fryrja e ndikimit të elementit të huaj jo vetëm leksikor, por edhe të atij fono-morfologjik, 

sintaksor, frazeologjik, grafematik dhe theksor, që ka përfshirë sot të gjitha strukturat e 

shqipes standarte, duhen parë si shprehje e përpjekjeve për të mbuluar zbrazëtitë e 

zhvillimeve të reja të shoqërisë globalizuese, por edhe si refleks i një modizmi të tepruar.   

 

Fjalori i një gjuhe kurrë nuk i mjafton vetvetes. Për këtë arsye kemi huazimin e fjalëve nga 

gjuhët e tjera, sidomos në terminologjinë tekniko-shkencore, ekonomike, juridike, politike, 

etj. Huazimi konsiderohet proces i natyrshëm dhe i pandalshëm. Çdo gjuhë zhvillohet e 

pasurohet edhe me fjalë të gjuhëve të tjera për arsye të ndryshme. Njëra ndër arsyet kryesore 

të këtij procesi në shumicën e rasteve, është mungesa e fjalës ose e shprehjes përkatëse për 

ndonjë nocion a kuptim sidomos për fushat shkencore, të vjetra e të reja, siç është për 

shembull ekonomia apo informatika.  

 

Ekziston edhe një arsye e huazimit gjuhësor – dëshira që të shprehet në mënyrë më 

“profesionale” diçka për të cilën ekziston fjala e rëndomtë plotësisht e kuptueshme. Kësaj 

dukurie pak kush mund t‟i ikë sot – as gazetarët, as politikanët, as kritikët letrarë, as të rinjtë 

në komunikimin e përditshëm. Për ta kuptuar këtë mjafton të shohim informacionin që na jep 

fjalori nën zërin “aftësi paguese”
288

 : 

 

Aftësi paguese (solvency, paying capacity, ability to pay, financial soundness) 

 Quhet aftësia e kompanisë (ose e personit) për t‟ju bërë ballë në kohën e duhur 

shlyerjes së plotë të të gjithë detyrimeve të saj të maturuara me disponibilitetet e veta të 

likuiditeteve ose të elementeve të tjera pasurore të saj, lehtësisht të kthyeshme në likuiditete. 

 

Në po të njëjtin fjalor gjendet informacioni i mëposhtëm nën zërin ”anketë ose pyetësor”
289

: 

 

Anketë ose pyetësor (questionnaire): 

Fletë e përgatitur me një seri pyetje të studiuara mirë nga specialistët përkatës, me anë të të 

cilave merret informacioni i nevojshëm nga një publik i caktuar për probleme të ndryshme 

ekonomiko-shoqërore. Hartimi dhe formulimi i drejtë i pyetjeve, përzgjedhja në mënyrë 

shkencore e masës dhe e strukturës së të anketuarve, si dhe përpunimi i drejtë dhe i saktë i 

informacionit të mbledhur nëpërmjet anketimit kanë rëndësi thelbësore për karakterin 

shkencor të Përfundimeve të nxjerra për dukurinë përkatëse. 
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Në vështrim të parë dhe me atë variant të gjuhës shqipe me të cilën jemi mësuar tani, 

informacioni shpjegues për termin anketë dhe aftësi paguese nuk ka asgjë “të pazakontë apo 

të vështirë për t‟u kuptuar”. Nëse analizohet me kujdes struktura e fjalive të përdorura, për 

mendimin tim modest, në mënyrë shumë të shkujdesur, vihet re një strukturë jo shumë shqipe 

e fjalisë. Mbingarkimi i emrave në fjali me mbiemra dhe dyndja e këtyre të fundit para, më 

falni, pas emrit, është modeli që po korr sukses edhe pse jo pjellë e gjuhës shqipe.   

 

Në mënyrë po të ngjashme, në Fjalorin Enciklopedik Anglisht-Italisht-Shqip për Bankën, 

Biznesin, Bursën, Ekonominë të Ilir Hotit, gjejmë informacionin përkatës për termin 

pyetësor
290

: 

 

 QUESTIONNAIRE: Questionario: pyetësor: Metodë në kërkimet e sjelljes së 

konsumatorit dhe për kërkime në fusha të tjera (sociologjike, demografike, etj.). Quhet dhe 

qasje e vëzhgimit (survey approach). Bazohet në pyetje-intervistë që përpilohen nga kërkuesit 

apo studiuesit të cilat i drejtohen për ti dhënë përgjigje, segmentit social ku fokusohet studimi 

apo kërkimi. Parimet bazë të formulimit të pyetësorëve konsistojnë: *pyetësorët përmbajnë 

pyetje që përputhen me temën kërkimore; *pyetjet të jenë sa më të kuptueshme e të shkurtra; 

… 

 

Ndërsa shumë thjesht dhe qartë në Fjalorin e Shqipes së Sotme, nën zërin anketë
291

 gjejmë: 

 ANKÉT/Ë, ~ A f. sh.~A, ~AT. 1. Pyetje e shumë njerëzve për të mbledhur të dhëna 

ose mendime për një çështje shoqërore, politike, ekonomike etj. Anketë muzikore (gjuhësore). 

Përfundimet e anketës. Bëj (hap) një anketë. 

1. Fletanketë. Mbush (plotësoj) anketën. 

 

Për të dhënë një shembull më të qartë mbi atë sesi strukturat e shqipes po deformohen edhe 

pse ruhen mjaft mirë karakteristikat e stilit të cilit ai tekst i përket: 

 

“Pa dyshim profesorët e shkollave shtetërore paguhen në të njëjtën mënyrë si dhe 

profesorët e instituteve private. Por mësimi shtetëror duke qenë falas, trajtimi i profesorëve 

bëhet nga shumat e mobilizuara në buxhetin e shtetit nëpërmjet rrugës së tatimeve, ndërsa 

trajtimi i profesorëve të mësimit privat bëhet nga shumat e paguara nga familjet e nxënësve. 

Pikërisht këtu duket rëndësia e shtetit në qarkullimin ekonomik dhe financiar. Rishpërndarja 

që ai kryen është bazuar mbi një solidaritet shumë të gjerë në krahasim me rishpërndarjen 

private. Ajo vepron në kuadrin e shoqërisë në tërësi. Duke patur parasysh ato që pamë më 

sipër konkludojmë se qarkullimi i parasë dhe i të mirave që rezultojnë në rishpërndarjet 

private bëhet në kuadrin e uniteteve (njësive) relativisht të vogla dhe mbi të gjitha në kuadrin 

e njësive që gërshetohen me njëra tjetrën: Të punësuarit u blejnë tregtarëve, tregtarët u 

blejnë furnitorëve të tyre, furnitorët u blejnë industrialitëve, të cilët marrin në këmbim paratë 
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etj. Të gjitha këto “hallka” duke u kryqëzuar rezultojnë: kasapi i blen furxhiut, që dhe 

furxhiu vetblen, të dy blerësit 292blejnë tek pasticieri dhe i shesin atij etj.”
293

  

 

Nëse i referohemi përkufizimit të prof. Xhevat Lloshit për stilin e veprimtarisë teknike dhe 

shkencore, do të shohim se teksti i mësipërm është një shembull tipik i këtij stili. Aty gjendet 

e tashmja e dëftores, përdorimi i vetës së parë shumës dhe ai që e dallon këtë tekst nga të 

tjerët TERMI.  

 

Megjithatë shumë çuditërisht teksti i mësipërm përkon mjaft mirë me atë që Peter Newmark-

u (Piter Njumarku) përcakton si tekste tekniko-shkencore në një nga librat e tij
294

. 

 

“Tekstet teknike dallohen nga tekstet e tjera për shkak të terminologjisë, megjithëse 

terminologjia zë vetëm 5-10% të tekstit. Ndër tiparet e tij gramatikorë në gjuhën angleze 

mund të përmenden: forma pësore, format emërore, veta e tretë dhe kohët e tashme.” 

Nëse i marrim këto tipare një nga një do të shohim se përputhen me ndërtimin e tekstit.  

 

Forma pësore – paguhen, bëhet  (e përsëritur disa herë) 

Format emërore – në 184 fjalë që përmban fragmenti, emrat zënë rreth 29%, ndërsa foljet 

12%  

Foljet –  janë thuajse të gjitha në kohën e tashme, vetëm dy në vetën e parë shumës, 7 në 

vetën e tretë, numri njëjës dhe 10 në vetën e tretë të numrit shumës. Duke mos u mjaftuar me 

këto “rastësi” edhe strukturat e zgjedhura për të formuar fjalitë duken si kalke të marra nga 

gjuha angleze. 

 

“Por mësimi shtetëror duke qenë falas, trajtimi i profesorëve bëhet nga shumat e mobilizuara 

në buxhetin e shtetit nëpërmjet rrugës së tatimeve, ndërsa trajtimi i profesorëve të mësimit 

privat bëhet nga shumat e paguara nga familjet e nxënësve.”- në një fjali të tillë është mjaft e 

vështirë të bëhet analiza sintaksore shqipe për vetë faktin se fjalia e nënrenditur vetëm shqip 

që nuk është. 

 

Ky është vetëm një shembull teksti nga shumë të tillë të botuar nga profesorë të shkencave 

ekonomike në fakultetin e ekonomisë. Me këtë analizë dolën në pah shumë tipare, që në vend 

që të karakterizonin një tekst shqip të fushës së ekonomisë, na dhanë një tekst praktik të 

përkufizimit të Njumarkut. 

 

Procesi intensiv i globalizmit ka shtruar shumë çështje për diskutim edhe në rrafshin 

gjuhësor. Duke qenë i lidhur ngushtë me zhvillimin tekniko-teknologjik, me zhvillimin 

informativo-komunikues, globalizimit i referohen edhe ndryshimet që po ndodhin në hartën 

gjuhësore të botës.Territoret ku flitet gjuha shqipe nuk janë as të mëdha e as të zhvilluara, 

madje mund të thuhet se në hierarkinë e shumë zhvillimeve në raport me botën e zhvilluar, 

zënë pozita të papërfillshme.  
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Zëri i shqipes pro apo kundër globalizmit, edhe atij gjuhësor është tepër i vogël ose mungon 

fare, ndërsa zgjidhja, siç dhe e treguan shembujt e mësipërm, në të shumtën e rasteve 

kërkohen në variantet e prodhuara nga varësia ndaj më të fuqishmit.  

Gjuha si mjeti kryesor i komunikimit midis njerëzve, përson ndryshimet e saj gjatë rrjedhës 

së kohës. Në periudha më të vështira historike, ndryshimet gjuhësore bëhen më të dukshme. 

Takimet dhe shkëmbimet e shtuara me botën do të sjellin prurje të reja në nivel gjuhësor dhe 

kulturor e ndoshta do të ndikojnë në struktura të reja sintaksore në gjuhën e shkruar. Gjuhët 

nuk mund të mbyllen në vetvete ashtu sikurse nuk është mirë që të imitojë gjuhët e tjera.  

Koncepti i “situatës së çarë ligjërimore” është vetëm një nga problemet që duhet të zgjidhë 

përkthyesi si ndërmjetës në mbarëvajtjen e procesit të komunikimit. Ura që duhet të 

përshkojë këtë situatë duhet të shtrihet në dy linja apo nivele, atë gjuhësor dhe atë kulturor. 

Gjuha dhe kultura shqiptare duket se ia vështirësojnë dyfish punën përkthyesit pasi me ritmet 

që po ecën gjuha shqipe drejt globalizimit ai nuk do të ketë se ç‟të lidhë. Shembujt e 

mësipërm janë një provë për këtë. Në përpjekje për të arritur “barazvlefshmërinë 

funksionale”, përkthyesi, duke përdorur ato mjete që i mundëson gjuha në gjendjen ku 

ndodhet sot, e ka të vështirë të ketë sukses.  

Situata jonë gjuhësore flet me zë të lartë se në mjedisin tonë të qenurit pjesë e globales, nëtë 

vërtetë po keqkuptohet dhe si pasojë e kësaj po zhvillohen një sërë procesesh rrënuese për 

gjuhën, e cila si në një reaksion zinxhir ndikon tek kultura, e cila reflektohet tek vetë 

identiteti shqiptar. Ndër këto procese vlejnë të përmenden: 

- statusi i shqipes brenda dhe jashte kufinjve, veçanërisht në ato vende ku numri i 

shqiptarëve me status emigranti ekonomik është i madh e nga ana tjetër gjuha amtare 

paraqitet mëse e rrezikuar; 

- mungesa e ligjit për gjuhën. Përpjekjet që të krijohen mekanizma të efektshëm për të 

rregulluar me ligj përdorimin publik të shqipes standarde në të gjithë hapësirën shqiptare 

mbeten akoma të vakëta; 

- zotërimi i mangët i normës gjuhësore. Folësit e shqipes vazhdojnë ta shkelin atë çdo ditë 

e më shumë. 

 

Nga ana tjetër, përkthyesi, realizuesi i komunikimit, do të gjejë një gjuhë globalisht të 

përdorur si gjuha angleze,  të pasuruar dita-ditës, një terminologji deri diku imponuese e cila 

reflekton shumëllojshmërinë e fenomeneve që janë krijuar dhe emërtuar në gjirin e saj. 
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Përfundime 

 

Në Kreun 5, meqenëse kanë kaluar pak më shumë se dy dekada që nga ndryshimi i madh në 

mentalitet, botëkuptim, sistem dhe vlera, dhe për arsyen se kjo periudhë ka qenë e ngjeshur 

për nga pikëpamja e reformave të ndrysme që ndërmori qeveria shqiptare në lidhje me 

sistemin ekonomik të vendit, periudhën e pas viteve ‟90 e ndamë në dy faza.  

 

Në dhjetëvjeçarin e fundit, pamë se globalizmi ka gjetur shprehjen e tij nëpërmjet edhe 

ekonomisë shqiptare. Në përgjithësi suskesi apo dështimi i ekonomisë globale teksa gjen 

terren në ekonomitë locale varet nga aftësitë gjuhësore të përkthyesve sepse kompanite 

shumëkombëshe duhet të vjelin dhe për apsojë të kenë informacion të saktë.  

 

Pas analizimit dhe analogjisë së parimeve të MacBotës, pamë se edhe pse në hapat e parë, 

veprimtaria ekonomike në morinë e trajtave që merr, është tashmë pjesë e globales. Dhe për 

pasojë kjo valë do të ndihet në kulturë e gjuhë. Kjo analizë shërbeu si bazë për të jusitfikuar 

deri diku prurjet e huaja në atë që na shpaloset sot para syve nën emërtimin e gjuhës 

ekonomike. Duke qenë vetëm një element i një pikture shumë herë më të madhe, mendojmë 

se është pothuajse e pamundur t‟i shmangesh apo të shmangësh prurjet e huaja në kontekstin 

gjuhësor shqiptar, dhe kjo në vetvete nuk përbën problem të pazgjidhshëm në kohë.  

 

Problemi nis të ndërlikohet në momentin kur prurja nuk shfaqet vetëm në nivel leksikor por 

dhe kuptimor, si në rastin e prurjeve kulturore. Pasi mbushja e një boshllëku të përmasave 

relativisht të mëdha pot ë kemi parasysh largësinë mes gjuhëve (shqip dhe anglisht) do të 

kërkonte një kompetencë të atillë kulturore e cila do të mund të ndërgjegjësonte përkthyesin 

për të kontrolluar atë që ai ka përvetsuar në mënyrë të vullnetshme dhe atë për të cilën ai 

është i ndëgjegjëshëm se ka njohuri të mjaftueshme.  

 

Në përplasjen mes huazimit në nivel gjuhësor dhe atij në nivel kulturor, komunikimine  kemi 

konsideruar një proces më të suksesshëm në rastin e parë se sa në rastin e dytë. Për këtë 

qëllim kemi parë se ç‟ndodh në të dy rastet, për të aritur më pas në përfundimin se huazimi në 

nivel gjuhësor shihet si zgjidhje në kohë e e përkohshme e problemit të komunikimit, ndërsa 

prurja kulturore si problem, zgjidhja e të cilit mund të vijë ose jo në kohë për realizimin e 

suksesshëm të procesit të komunikimit. 

 

Koncepti i “situatës së çarë ligjërimore” është vetëm një nga problemet që duhet të zgjidhë 

përkthyesi si ndërmjetës në mbarëvajtjen e procesit të komunikimit. Ura që duhet të 

përshkojë këtë situatë duhet të shtrihet në dy linja apo nivele, atë gjuhësor dhe atë kulturor. 

Gjuha dhe kultura shqiptare duket se ia vështirësojnë dyfish punën përkthyesit pasi me ritmet 

që po ecën gjuha shqipe drejt globalizimit ai nuk do të ketë se ç‟të lidhë. 

 

Situata jonë gjuhësore flet me zë të lartë se në mjedisin tonë të qenurit pjesë e globales, nëtë 

vërtetë po keqkuptohet dhe si pasojë e kësaj po zhvillohen një sërë procesesh rrënuese për 
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gjuhën, e cila si në një reaksion zinxhir ndikon tek kultura, e cila reflektohet tek vetë 

identiteti shqiptar. Ndër këto procese vlejnë të përmenden: 

- statusi i shqipes brenda dhe jashte kufinjve, veçanërisht në ato vende ku numri i 

shqiptarëve me status emigranti ekonomik është i madh e nga ana tjetër gjuha amtare 

paraqitet mëse e rrezikuar; 

- mungesa e ligjit për gjuhën. Përpjekjet që të krijohen mekanizma të efektshëm për të 

rregulluar me ligj përdorimin publik të shqipes standarde në të gjithë hapësirën shqiptare 

mbeten akoma të vakëta; 

- zotërimi i mangët i normës gjuhësore. Folësit e shqipes vazhdojnë ta shkelin atë çdo ditë 

e më shumë. 

 

Nga ana tjetër, përkthyesi, realizuesi i komunikimit, do të gjejë një gjuhë globalisht të 

përdorur si gjuha angleze,  të pasuruar dita-ditës, një terminologji deri diku imponuese e cila 

reflekton shumëllojshmërinë e fenomeneve që janë krijuar dhe emërtuar në gjirin e saj. 

 

E kështu fjalët e Orwell-it kumbojnë më të vërteta se kurrë: “Por pasoja mund të kthehet në 

shkak duke përforcuar shkakun fillestar dhe në po të njëjtën mënyrë, duke dhënë të njëjtën 

pasojë por të zmadhuar në përmasa, dhe kështu vazhdon e vazhdon si në një reaksion zinxhir. 

Një njeri mund të fillojë të pijë, sepse ndjehet dështak dhe më pas vazhdon të mos ketë sukses 

në jetë pikërisht sepse pi.” 
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PËRFUNDIME 

 

Ky punim ka patur si qëllim ta drejtojë punën kërkimore drejt një hullie e cila është menduar 

të paraqesë interes si nga ana teorike ashtu edhe nga ajo praktike. Gjuha dhe kultura 

rezultojnë të jenë dy faktorë përcaktues për ta bërë përkthimin një nga veprimtaritë me të 

rëndësishme në kompleksitetin e vet. Bota ku jetojmë, në gjendjen që është, na paraqitet në 

formën e një kulle Babeli për sa i përket shumëllojshmërisë së gjuhëve të përdorura. Në këtë 

mënyrë komunikimi ndërgjuhësor, me fjalë të tjera komunikimi mes njerëzve që flasin gjuhë 

të ndryshme, mund të realizohet vetëm nëse kapërcehen pengesat gjuhësore. Kjo është edhe 

arsyeja e ekzistencës së përkthimit. Kështu përkthehet nga një gjuhë në një gjuhë tjetër 

pikërisht për të realizuar komunikimin ndërgjuhësor. Vetë emërtimi i “përkthimit” nënkupton 

tranferimin e një teksti në nivel gjuhësor.  

 

Nga ana tjetër faktori kulturor në përkthim është një fakt sa i pamohueshëm aq edhe i 

dukshëm. Anjë proces komunikimi nuk mund të ndodhë nëse mesazhi nuk arrin të 

perceptohet nga tërë palët. Kështu, njerëzit të cilët i përkasin të njëjtit komuniteti gjuhësor 

ndajnë mes tyre të njëjtin tip kulture, që do të thotë, të njëjtat tradita e zakone. Kanë 

pothuajse të njëjtin nivel njohurish mbi vendin, kushtet e tij gjeografike, mbi historinë, 

klimën, insitutcionet politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore, mbi çështjet e 

pranueshme për nga ana e moralit, për ato të të ndaluarat, etj. I gjithë ky informacion përbën 

bazën e asaj që komunikuesit duhet të kenë parasysh për të arritur të japin dhe marrin 

mesazhe në formën e tyre gjuhësore. 

 

Në shumicën e rasteve kjo bazë është e kufizuar, gjë që do të pengojë procesin kyç në tërë 

këtë veprimtari, atë të të kuptuarit. Me fjalë të tjera, nuk transferohen mesazhe vetëm në një 

gjuhë tjetër por edhe në një kulturë tjetër.  

 

Kapitujt e këtij punimi kanë zbërthyer në terma teorikë dhe praktikë këto dy faktorë të 

rëndësishëm duke i integruar në dy procese deri diku të njëkohshëm, ashtu siç tentoi emërtimi 

i këtij punimi.  

 

Kreu 1 është përqëndruar kryesisht tek përkthimi dhe ndryshimet radikale që pësoi përqasja 

ndaj tij që prej gjysmës së dytë të shekullit të kaluar. Nëpërmjet studiuesve më në zë në këtë 

fushë, u tregua se si gjuhësia pasi u mor dhe trajtoi gjërësisht studimin e formës së saj 

gjuhësore, e ktheu fokusin e saj për nga aspekti semantik i gjuhës, për nga struktura 

semantike e saj. Zhvillimi i koncepteve të reja në fushat semantikore, i hapi rrugën një 

përshkrimi të detajuar të shtresave të ndryshme të brendisë për sa i përket ligjërimeve 

bisedore dhe teksteve të integruara. Kështu fundi i shekullit të kaluar ishte dëshmitar i 

zhvillimit të degëzimeve të reja të gjuhësisë siç ishin sociolinguistika, psikolinguistika, 

gjuhësia e tekstit, fusha të cilat mund ta trajtonin gjuhën, tekstin dhe komunikimin verbal si 

një të tërë dhe në nivel më gjithëpërfshirës dhe shumëplanësh. Shumë fenomene, të cilat deri 

në atë moment shiheshin si jashtëgjuhësorë, arritën të inkuadroheshin në këtë zgjerim të ri që 

njohu gjuhësia.  
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Këto zhvillime rritën në mënyrë të konsiderueshme potencialin e studimeve gjuhësore duke e 

përballur gjuhësinë me sfidën e radhës, atë të bumit të përkthimit të shekullit XX. Një numër 

gjithmonë e më i madh gjuhëtarësh nisën t‟i kushtonin kështu vëmendje këtij degëzimi të 

gjuhësisë së përgjithshme. 

 

Në këtë kuadër zbërthimi i përkufizimeve të nxjerra nga Jakobson-i evidentoi një sërë 

nënllojesh të reja të përkthimit. Duke pranuar përkthimin brendagjuhësor, atë ndërgjuhësor 

dhe ndërsemiotik, përkthimi si proces, si shkencë dhe praktikë, njohu kufinj të rinj. Ashtu siç 

ekziston riformulimi brenda të njëjtës gjuhë, po kështu ekzistojnë forma të riformulimit 

brenda sistemeve të tjera semiotike.  

 

Nga ana tjetër, u pa se studiuesi Pierce, pranon interpretimin si hap të rëndësishëm në 

analizimin e veprimtarisë së zhvendosjes nga një sistem shenjash në një tjetër, brenda së 

njëjtës gjuhë ose jo. Në këtë mënyrë u arrit në konkluzionin se përkthimi duhet të paraprihet 

gjithmonë nga një lexim kritik, dhe nga vetë interpretimi i cili mund të marrë formën e një 

analize tekstuale, gjatë së cilës vëzhgohen nga afër fragmentet e errëta, fjalët me dy kuptime, 

referimet erudite apo fjalët që i përkasin një kulture tjetër. 

 

Mes të tjerash Kreu 1 dha një panoramë të asaj që konsistonin Studimet Përkthimore në fund-

shekullin e kaluar. Kështu, përgjatë viteve ‟70 dhe ‟80, në Gjermani nisi të merrte trajtën e saj 

të plotë teoria Skopos, e cila shënoi ndryshim rrënjësor në të menduarin e gjuhësisë 

strukturaliste për sa kohë vendosi “skopos-in” (qëllimin) në qendër të veprimtarisë 

përkthimore. Në një botë të katakterizuar nga marrëdhëniet ndërkombëtare, si kjo e jona, 

kontraktimi përcakton elementin kyç të përkthimit, përse-në e nevojës për një veprim të tillë. 

Megjithë kundërshtitë që sjell me vete çdo teori e mirëfilltë, veçanërisht një si Skopos-I, e 

cila solli një shkëputje të këtyre përmasave, ajo arrin të formësojë përkthimin në një stad më 

të përparuar edhe pse në një makro-nivel të tekstit.  

 

Më tej u ndalëm tek teoria e Even-Zohar e cila e vendos literaturën e përkthyer në polisistem 

ku dhe formoi në këtë mënyrë një pjesë të bërthamës e ku nisin të zbehen kufinjtë midis saj 

dhe asaj origjinale. Kjo mund të ndodhte në tre situata të ndryshme të cilat i përshtaten më së 

miri kontekstit shqiptar:  

1. kur një literaturë më e re, pjellë e një kulture po aq të re, nis të pranojë versione të 

përkthyera nga gjuhë e veprimtari më të zhvilluara, në mënyrë që të mbyllë 

boshllëqet që ka; 

2. kur një komb i vogël dominohet nga kultura e një kombi më të madh, nga e cila 

nis të importojë elementë të caktuar; 

3. kur historia letrare përshkon momente kulmore. 

 

Megjithë sa u pëmendën deri në këtë pikë, pesha kryesore e Kreut 1 mbartet nga pjesa e 

fundit e tij ku flitet për domosdoshmërinë e një kthese kulturore edhe tek Studimet 

Përkthimore, duke bërë që të gërshetohen më së miri elementët e kulturës dhe gjuhës së 

origjinës dhe të mbërritjes dhe përkthimi si ura e komunikimit mes tyre. Është një fakt i 
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pranuar tashmë, që në mënyrë që të lidhim duhet pikësëpari të pranojmë ndarjen ose dallimin. 

Për të ndërtuar ura komunikimi duhet si fillim të kemi dy brigje për të lidhur.   

 

Është pikërsisht kjo kthesë kulturore, e cila riformuloi objektin e studimit duke e ngërthyer 

tekstin në një rrjet shenjash kulturore të vendit të origjinës dhe të atij drejt të cilit po 

përkthehet. Kështu veprimtaritë përthimore duhet të konsiderohen si mjaft të rëndësishme për 

nga aspekti kulturor. Për rrjedhojë “përkthimi” merr rëndësi primare tek luan rolin e tij social, 

tek përmbush një funksion që i është përcaktuar nga një komunitet. 

 

Në Kreun 2 jemi ndalur tek fenomeni i dytë, i cili përbën anën tjetër të hipotezës tonë, tek 

komunikimi ndërkulturor. Këtu kemi paraqitur një kornizë të faktorëve të cilët janë të 

rëndësishëm brenda modelit të përgjithshëm të komunikimit njerëzor, kryesisht gjuhësor.  

 

Kështu kemi dhënë përkufizime të asaj që quhet kulturë në kontekstin aktual ku mendohet se 

ky koncept i përket dhe pasqyron një shqoëri të caktuar. Megjithatë duke zbërthyer edhe 

fenomenet e globalizmit dhe mikro e makrokozmopolitanizmit, ne mendojmë se i përkasim 

një kulture të veçantë kombëtare, por shumë nga ne, në botën ku jetojmë, zgjedhim – ose të 

paktën mendojmë se mund të kemi mundësinë t‟a bëjmë këtë – copëza nga ai që mund të 

quhet „supermarketi kulturor global‟, duke nisur që nga sektori i ushqimeve, për të kaluar tek 

ai i veshjeve, më pas tek argëtimi, elektro-shtëpiaket e kështu me radhë. Ajo që harrojmë 

rrugës, është se si e tërë kjo pamje do të pasqyrohet në gjuhë dhe komunikim.  

 

Për një komunitet të vogël dhe një gjuhë pakice si kjo e jona, vështirë të mbetet një vend 

origjine ku mund të kthehemi në momentin që çdo ditë bëjmë dhjetra zgjedhje si prej 

konsumatori në kurriz të një malli mjaft të çmuar siç është mjeti ynë kryesor i komunikimit 

dhe identifikimit.  

 

Gjuha angleze po fiton terren dita-ditës duke u bërë një gjuhë globalisht e përdorur në 

pothuajse çdo cep të botës duke i dhënë shprehje dhe zë çdo fenomeni të ri që zbarkon në 

veprimtarinë njerëzore. Retrospektivat e mijëvjeçarit dhe parashikimet për atë që po vjen 

vazhdojnë ta trajtojnë gjuhën angleze si simbolin e duhur për të konceptuar më mirë 

globalizmin, dallueshmërinë, progresin dhe identitetin. Në të tilla kushte, siç u pa edhe gjatë 

trajtimit të Kreut 2, edhe shoqëria shqiptare po avitet drejt kësaj rryme të re duke përshtatur 

më së miri të katërt parimet e McBotës: atë të tregut, burimeve, teknologjisë së informacionit 

dhe ekologjisë. 

 

Shekulli i ri ka shënuar rritje të interesimit në teorinë dhe praktikën e kozmopolitanizmit, 

edhe pse një nocion i lashtë sa njerëzimi, nga ana e shkencëtarëve, sociologëve, filozofëve 

dhe teoricienëve kulturorë. Disa nga faktorët që e kanë nxitur këtë janë: 

- intensifikimi i marrëdhënieve sociale në mbarë botën, të cilat lidhin vende të largëta në 

mënyrë të atillë që ngjarje lokale të ndikohen nga ngjarje që zhvillohen mijëra kilometra 

largo se e kundërta; 

- informacionalizimi, sistemi i ndërlidhjes, i cili funksionon në kohë reale nëpërmjet 

agjentit të teknologjisë së informacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit; 
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- konfliktet të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me përkufizimet etnocentrike të identitetit, të 

cilat nga ana e tyre nxitën debatet mbi të drejtat e njeriut; 

- hegjemonia relative e politikës së identitetit, e cila solli nevojën për ta rikonceptuar këtë 

të fundit në mënyrë më të hapur e të lirshme. 

 

Si përfundim i rëndësishëm i këtij kapitulli është përkufizimi i kozmopolitanizmit: 

- si një mënyrë e të menduarit; 

- si një proces i cili realizohet nëpërmjet një kompleksi poli-identitetesh; 

- si praktikë apo aftësi për të çarë në kulturat e tjera dhe për t‟u kuptuar në mënyrë aktive 

me ata që jetojnë në kultura, gjuhë dhe ambiente të ndryshëm. 

 

Duke pranuar përkufizimin e Held-it për “kozmopolitanizmin kulturor” si „aftësinë për t‟u 

veçuar nga një vend i caktuar (vendi i lindjes, edukimit, konvertimit) dhe për të tejçuar 

traditat, kemi pranuar gjithashtu se të gjitha përkthimet mund të quhen kozmopolitanë 

kulturorë për sa kohë që për të bërë këtë, duhet të zhvenodemi larg nga vendi i lindjes, 

edukimit, konvertimit, etj. 

 

Shoqërinë, kulturën dhe gjuhën shqipe i shohim si subjektë të një “lidhje të dyfishtë” sipas të 

cilës ose duhet të heqin dorë nga çdo lloj forme identifikimi kombëtar, duke e konsideruar si 

formën më të keqe të paragjykimeve irredentiste, dhe të përqafojnë kredon kozmopolitane, 

ose të vazhdojnë të ndjekin pretendimet mbi veçantinë kombëtare duke u izoluar nga të tjerët. 

Siç dhe u pa qartë edhe nëpërmjet shembujve efektet e kësaj lidhjeje të dyfishtë janë mjaft 

shkatërruese dhe paralizojnë jetën intelektuale.  

 

Evidentimi dhe prezantimi i koncepteve të ndryshme mbi përthimin si fenomen dhe proces 

dhe më pas mbi komunikimin ndërkulturor dhe aspektet e tij bashkëkohorë, na sjellin tek 

Kreu 3 i cili ka hedhur dritë mbi dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre dy proceseve sa natyrale 

aq edhe të detyruara nga rrethanat apo situatat e ndryshme. 

 

Zbërthimi i termave “lokal” dhe “global” argumenton forma të reja të kozmopolitanizmit 

duke patur parasysh se është pikërisht kjo natyra e dy proceseve të mësipërm meqenëse 

trajtohen në prizmin e përvojës kulturore. Në këtë pjesë jemi përpjekur të gjejmë mënyrën më 

të mirë për të arritur në konceptimin e përkthimit në një botë të vrullshme si kjo e jona. Në 

këtë pikë, përkthimin e kemi trajtuar jo vetëm si praktikë që i përshtatet kushteve 

bashkëkohore, por edhe të aftë të shpjegojë, nëpërmjet rolit të tij si ndërmjetës mes kulturash, 

një sërë tiparesh të situatës aktuale. 

 

Meqenëse studimet moderne përkthimore në fushën e përkthimit kanë marrë tashmë si objekt 

të tyre një sërë temash si analizime të produkteve përkthimore, proceset përkthimore si 

veprimtari njohëse, praktikat përkthimore në kontekste socio-politike, funksionet dhe pasojat 

e përkthimeve (si produkte) në kulturën ku vijnë, si dhe statusin e përkthimit dhe përkthyesve 

në kontekste socio-historike, atëherë kemi arritur në konkluzionin se fokusi është vënë mbi 

praktikat sociale, kulturore dhe komunikative, mbi domethënien kulturore dhe ideologjike të 

përkthimit si proces e si produkt. Kështu në përgjithësi mund të thuhet se është pranuar 
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kompleksiteti që karakterizon fenomenin e përkthimit në ditët tona prandaj dhe ai shumë mirë 

përkufizohet si një shërbim komunikativ, funksioni i të cilit është të përfshijë lexuesin e ri në 

gjuhën e mbërritjes në aktin e komunikimit, i cili e ka zanafillën edhe pse të kufizuar në 

komunitetin e gjuhës së origjinës.   

 

Kreu 3 i ka lënë hapësirë edhe pozicionit të atyre përkthyesve që shihen dhe dëgjohen 

njëkohësisht me dhënien e ligjerimit modern, interpretëve. Në një botë ku të folurit në format 

e ndryshme që merr dhe njeh, vazhdon të ketë rëndësi roli i tyre, për sa kohë janë ata që 

negociojnë presionet aktuale të identietit, koalicioneve dhe pushtetit. Një pikë kyçe gjatë 

analizimit të rolit të interpretit apo përkthyesit është marrëdhënia që ekziston mes gjuhës dhe 

pushtetit në periudha tensionesh apo lufte. Kështu janë analizuar raste nga përkthyes realë 

(interpretët në Irak) apo imagjinarë (Silvia Broom në filmin e Sidney Pollack, “Interpretja”) 

për të konceptuar dhe pozicionuar intepretin dhe çështjen e përkthimit si boshtin e 

bisedimeve në një bota ta ndarë si kjo e jona.  

 

Në bazë të përqasjes krahasuese të dyja disiplinat, ajo e përkthimit dhe ajo e komunikimit 

veprojnë mbi bazën e disa supozimeve të përbashkëta: 

- komunikimi nuk është një proces i drejpërdrejtë ku mesazhi transferohet i pacënuar; 

- komunikimi përtej kufinjve kulturorë dhe gjuhësorë duhet të pranojë themelet e 

ndryshëm kulturorë të gjuhëve; 

- gjuha dhe kultura nuk janë koncepte të qëndrueshme apo sisteme të mbyllura, por 

sisteme të hapura, dinamikë dhe fleksibël; 

- gjuhët dhe kulturat nuk mund të kufizohen me kombet pasi kufinjtë mes tyre janë 

gjithmonë e më pak të qartë. 

 

Në këtë pikë mendojmë se kemi analizuar katër element të rëndësishëm: gjuhën, kulturën, 

përkthimin, komunikimin ndërkulturor dhe pamë se si janë të ndërvarur njëri nga tjetri. 

Kështu gjuha ndikohet nga kultura dhe në reaksion zinxhir, të dyja këto ndikojnë tek procesi i 

përkthimit, proces gjatë të cilit nuk flitet më për një gjuhë dhe kulturë por për dy të tilla. E 

njëjta logjikë ndiqet edhe per komunikimin ndërkulturor. Duke patur në thelb veprimin që nis 

me një mesazh i cili dërgohet nga dërguesi e që duhet të merret nga marrësi, pra me një 

origjinë dhe një mbërritje, gjuha dhe kultura marrin rëndësi po aq domethënëse sa tek procesi 

i përkthimit. 

 

Këto lidhje dhe ndërvarësi janë të dukshme dhe të komentueshme kur flitet për gjuhë të 

mëdha. Në këtë pikë madhësia e një gjuhe nuk lidhet me numrin e folësve se sa me 

dominimin në sfera të rëndësishme siç është ajo ekonomike dhe poltike. Dhe në një epokë 

globale si kjo e jona, ku identiteti kombëtar vazhdon të trumbetohet fort, gjuhët dhe kulturat 

dominuese janë mëse të sigurta në territoret e tyre apo të të tjerëve. 

 

Në Kreun 4 kemi parë realizimin ose jo të përkthimit si komunikim ndërkulturor në fushën 

ekonomike të cilën e kemi menduar si të super-ngarkuarën në prurje të huaja për sa kohë 

është pikërisht ajo që nuk po njeh kufinj dita-ditës. Është ajo që po ndikohet dhe që po 

“ndikon” po aq fort, ajo e cila ndërtohet mbi bazën e parimit të shkëmbimit edhe pse të një 
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lloji tjetër, por që në të njëjtin moment flet, dëgjohet, shihet, e më pas për të mendohet, 

konceptohet, formulohet e argumentohet.  Për sa u përket gjuhëve të vogla, si kjo e jona, 

ndërvarësia e përmendur më lart, mes katër elementëve jetësorë të dy veprimtarive kyçe për 

temën tonë, ndryshon kah dhe forcë. Me fjalë të tjera janë komunikimi ndërkulturor dhe 

përkthimi apo “papërkthyeshmëria” ata që ndikojnë fort në gjuhë dhe kulturën gjuhësore si 

dhe në vetë kulturën e shoqërisë dhe reflektimet e kësaj të fundit në gjuhë.  

 

Në rastin tonë, gjuha shqipe vjen si gjysëm e nënshtruar nën petkun e përshtatjes ndaj 

dominimit të gjuhës angleze dhe si në një rreth vicioz këtë cikël po e përmbush duke u bërë 

pjesë e tij edhe shoqëria. E tatëpjeta apo zhvillimi i një gjuhe ka gjithmonë shkaqe politike. 

Megjithatë shkaqet e problemeve që po has gjuha shqipe sot tek përpiqet të krijojë bazën e 

duhur për ndërmjetësit kulturorë, i kërkuam nëpërmjet një analize diakronike të ndarë në 

periudhën para dhe pas viteve ‟90.  

 

Është interesant fakti që e tërë ajo që kemi thënë për gjuhën shqipe, mund të thuhet edhe për 

ekonominë shqiptare. Meqenëse koncepti i ekonomisë është i lashtë sa njeriu, kemi menduar 

që për efekt analize, e kemi parë pikë së pari nga aspekti i zhvillimit dhe transformimit në 

kohë, pasi do të ishtë ky vëzhgim që na ka qartësuar idenë mbi rënien dhe rritjen në numër të 

prurjeve kulturore mbi terminologjinë ekonomike.   

 

Kështu duke analizuar standardizimin e gjuhës ekonomike, pastrimin dhe shqipërimin e të 

ashtuquajturave huazime dhe reflektimin e këtyre të fundit në fjalorët shpjegues e 

terminologjikë të kohës, arritëm në përfundimin se ekonomia e centralizuar nuk mund të ishte 

e ndarë nga politizimi i saj dhe kjo reflektohej edhe në emërtimin e gjuhës së saj. Faktori 

“izolim” ka luajtur rol të rëndësishëm nga njëra anë në pastrimin teorik dhe jo vetëm të 

gjuhës dhe nga ana tjetër ka ruajtur një ekuilibër të brishtë mes fjalëve të huaja dhe vendase 

që vetëm një gjuhë si shqipja mund ta kishte. Ndikimi nga kultura e huaj, veçanërisht ajo 

angleze ka qenë mjaft i pakët asokohe, gjë që është reflektuar në fjalorin terminologjik, dhe 

jo vetëm, të gjuhës shqipe. 

 

Ky fenomen na paraqitet akoma më paradoksal teksa kemi parasysh se gjuha angleze nisi 

përhapjen e saj një shekull më parë, në mënyrën më koloniale të mundshme, gjë që u 

konkretizua në formën që mori gjuha zyrtare në katër kontinente. Kjo prirje u përforcua 

akoma më tepër nga dy luftrat botërore. E megjithatë periudha e para viteve ‟90, vazhdon të 

komentohet dhe të diskutohet edhe në ditët e sotme, si periudha gjatë së cilës u punua fort për 

njëjtësimin e gjuhës në përgjithësi dhe terminologjisë në veçanti.  

 

Ndërsa në Kreun 5, meqenëse kanë kaluar pak më shumë se dy dekada që nga ndryshimi i 

madh në mentalitet, botëkuptim, sistem dhe vlera, dhe për arsyen se kjo periudhë ka qenë e 

ngjeshur për nga pikëpamja e reformave të ndryshme që ndërmori qeveria shqiptare në lidhje 

me sistemin ekonomik të vendit, periudhën e pas viteve ‟90 e ndamë në dy faza.  

 

Në dhjetëvjeçarin e fundit, pamë se globalizmi ka gjetur shprehjen e tij nëpërmjet edhe 

ekonomisë shqiptare. Në përgjithësi suksesi apo dështimi i ekonomisë globale teksa gjen 
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terren në ekonomitë lokale varet nga aftësitë gjuhësore të përkthyesve sepse kompanite 

shumëkombëshe duhet të vjelin dhe për pasojë të kenë informacion të saktë.  

 

Pas analizimit dhe analogjisë së parimeve të MacBotës, pamë se edhe pse në hapat e parë, 

veprimtaria ekonomike në morinë e trajtave që merr, është tashmë pjesë e globales. Dhe për 

pasojë kjo valë do të ndihet në kulturë e gjuhë. Kjo analizë shërbeu si bazë për të justifikuar 

deri diku prurjet e huaja në atë që na shpaloset sot para syve nën emërtimin e gjuhës 

ekonomike. Duke qenë vetëm një element i një pikture shumë herë më të madhe, mendojmë 

se është pothuajse e pamundur t‟i shmangesh apo të shmangësh prurjet e huaja në kontekstin 

gjuhësor shqiptar, dhe kjo në vetvete nuk përbën problem të pazgjidhshëm në kohë.  

 

Problemi nis të ndërlikohet në momentin kur prurja nuk shfaqet vetëm në nivel leksikor por 

dhe kuptimor, si në rastin e prurjeve kulturore. Pasi mbushja e një boshllëku të përmasave 

relativisht të mëdha po të kemi parasysh largësinë mes gjuhëve (shqip dhe anglisht) do të 

kërkonte një kompetencë të atillë kulturore e cila do të mund të ndërgjegjësonte përkthyesin 

për të kontrolluar atë që ai ka përvetsuar në mënyrë të vullnetshme dhe atë për të cilën ai 

është i ndëgjegjëshëm se ka njohuri të mjaftueshme.  

 

Në përplasjen mes huazimit në nivel gjuhësor dhe atij në nivel kulturor, komunikimin e  kemi 

konsideruar një proces më të suksesshëm në rastin e parë se sa në rastin e dytë. Për këtë 

qëllim kemi parë se ç‟ndodh në të dy rastet, për të aritur më pas në përfundimin se huazimi në 

nivel gjuhësor shihet si zgjidhje në kohë e e përkohshme e problemit të komunikimit, ndërsa 

prurja kulturore si problem, zgjidhja e të cilit mund të vijë ose jo në kohë për realizimin e 

suksesshëm të procesit të komunikimit. 

 

Koncepti i “situatës së çarë ligjërimore” është vetëm një nga problemet që duhet të zgjidhë 

përkthyesi si ndërmjetës në mbarëvajtjen e procesit të komunikimit. Ura që duhet të 

përshkojë këtë situatë duhet të shtrihet në dy linja apo nivele, atë gjuhësor dhe atë kulturor. 

Gjuha dhe kultura shqiptare duket se ia vështirësojnë dyfish punën përkthyesit pasi me ritmet 

që po ecën gjuha shqipe drejt globalizimit ai nuk do të ketë se ç‟të lidhë. 

 

Situata jonë gjuhësore flet me zë të lartë se në mjedisin tonë të qenurit pjesë e globales, në të 

vërtetë po keqkuptohet dhe si pasojë e kësaj po zhvillohen një sërë procesesh rrënuese për 

gjuhën, e cila si në një reaksion zinxhir ndikon tek kultura, e cila reflektohet tek vetë 

identiteti shqiptar. Ndër këto procese vlejnë të përmenden: 

- statusi i shqipes brenda dhe jashte kufinjve, veçanërisht në ato vende ku numri i 

shqiptarëve me status emigranti ekonomik është i madh e nga ana tjetër gjuha amtare 

paraqitet mëse e rrezikuar; 

- mungesa e ligjit për gjuhën. Përpjekjet që të krijohen mekanizma të efektshëm për të 

rregulluar me ligj përdorimin publik të shqipes standarde në të gjithë hapësirën shqiptare 

mbeten akoma të vakëta; 

- zotërimi i mangët i normës gjuhësore. Folësit e shqipes vazhdojnë ta shkelin atë çdo ditë 

e më shumë. 
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Nga ana tjetër, përkthyesi, realizuesi i komunikimit, do të gjejë një gjuhë globalisht të 

përdorur si gjuha angleze,  të pasuruar dita-ditës, një terminologji deri diku imponuese e cila 

reflekton shumëllojshmërinë e fenomeneve që janë krijuar dhe emërtuar në gjirin e saj. 

 

E kështu fjalët e Orwell-it kumbojnë më të vërteta se kurrë: “Por pasoja mund të kthehet në 

shkak duke përforcuar shkakun fillestar dhe në po të njëjtën mënyrë duke dhënë të njëjtën 

pasojë por të zmadhuar në përmasa, dhe kështu vazhdon e vazhdon si në një reaksion zinxhir. 

Një njeri mund të fillojë të pijë, sepse ndjehet dështak dhe më pas vazhdon të mos ketë sukses 

në jetë pikërisht sepse pi.” 
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