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HYRJE 
 

Gjuha greke dhe ajo shqipe bëjnë pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane, e 

gjuhëve gjenetikisht të afërta, të cilat qysh në kohërat e vjetra janë folur në trevat që 

nga India në Evropë. Kjo familje përfshin gjuhë të gjalla e të vdekura, të cilat kanë afri 

dhe bashkëpërkime (konkordanca) të shumta midis tyre. Sa më thellë të hyjmë në të 

kaluarën, aq më të dukshme janë afritë dhe bashkëpërkimet midis këtyre gjuhëve. Kjo 

familje gjuhësore ndahet në shumë degë e nëndegë. Greqishtja dhe shqipja formojnë 

degë të veçanta dhe nuk kanë lidhje motërzimi me asnjë gjuhë tjetër.  

Gjuhët e kësaj familjeje, por edhe gjuhët e tjera hyjnë me njëra-tjetrën në 

marrëdhënie të ndryshme, të lidhura me faktorë historikë, gjeografikë, kulturorë etj. 

Marrëdhëniet e shqipes me greqishten janë shumë komplekse dhe shtrihen në një 

periudhë shumë të gjatë kohore; ato kanë nisur ndoshta që në fazën paraetnike të 

këtyre gjuhëve në djepin paraballkanik të tyre dhe kanë vijuar pa ndërprerje në 

periudhën etnike deri në ditët tona. Nga ana tjetër këto marrëdhënie janë zhvilluar në 

rrethana historike dhe kulturore nga më të ndryshmet, duke filluar nga kontaktet e 

thjeshta të fqinjësisë deri te simbioza e përzierjet etnike në disa vise si pasojë e 

shpërnguljeve dhe e shtegtimeve të popullsive.
1
  

Studimet e shumta të bëra dy shekujt e fundit kanë nxjerrë në pah afritë e këtyre 

dy gjuhëve në rrafshin indoevropian. Studimet për greqishten nuk kanë pasur probleme 

të diskutueshme, sidomos historinë e saj të 3000 vjetëve të fundit. Ato kanë ndjekur 

zhvillimin e saj të shkallëshkallshëm në të gjitha nënsistemet, kalimin në greqishten e re 

dhe faktorët apo veçoritë e këtij kalim. Por studimet kanë qenë shumë të rëndësishme 

sidomos për shqipen, sepse për origjinën, për tipin e saj gjuhësor dhe për vendin që zë 

në familjen gjuhësore indoevropiane, ka pasur dhe ka ende diskutime
2
, të cilat dalin nga 

kuadri i studimeve dhe interpretimeve shkencore, duke rënë pre shumë shpesh e 

nacionalizmave dhe shovinizmave të ngushtë.
3
 

                                                 

 
1
 S. Mansaku, Probleme të historisë së gjuhës shqipe në dritën e marrëdhënieve të saj me greqishten, në 

―Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare‖, Prishtinë, 2004, 22/2, f. 109  
2
 Në shekullin XIX shumë  autorë (A. Shlajher, G. Shtier, Dh. Kamarda etj.) e vendosën shqipen midis 

greqishtes dhe latinishtes, por më afër greqishtes. Këta autorë dolën në këtë formulim të gabuar, sepse nuk 

mundën të dallonin huazimet që ka shqipja nga greqishtja dhe nga latinishtja, nga fjalët e fondit të 

trashëguar dhe i vështruan huazimet si fjalë të trashëgimisë indoevropiane. Shih më gjerë S. Mancaku, 

Probleme të historisë së gjuhës shqipe në dritën e marrëdhënieve të saj me greqishten, në ―Seminarin 

ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare‖, Prishtinë, 2004, 22/2, f. 109  
3
 Edhe sot e kësaj dite shumë gjuhëtarë sllavë (sidomos të vendeve që janë fqinj me Shqipërinë) e mohojnë 

autoktoninë e shqiptarëve dhe vazhdimësinë e banimit të tyre të pandërprerë në trojet  ku gjenden sot. Ky 

qëndrim shtrihet drejtpërdrejt në fushën e historisë gjuhës shqipe, duke i mëshuar, pa argumentet të 

qëndrueshme shkencore, idesë se shqiptarët, nuk janë vendës në trojet e sotme, por janë ardhës nga 

brendësia e Ballkanit dhe kjo lidhet me kohët e vona, sidomos pas dyndjeve sllave në Ballkan (ndërmjet 
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Seit Mansaku, një nga studiuesit bashkëkohorë më në zë të historisë së gjuhës 

shqipe, duke sintetizuar arritjet shkencore të shumë fushave kërkimore dhe të 

albanologëve shqiptarë dhe të huaj,  thekson se ―Tashmë është pranuar nga të gjithë 

studiuesit që shqipja është një degë më vete në familjen e gjuhëve indoevropiane, që 

nuk ka asndonjë lidhje afrie të veçantë, aq më pak ndonjë lidhje derivacioni  

(prejardhjeje) me asnjë nga gjuhët motra të kontinentit tonë. Dihet gjithashtu që në 

ndarjen e madhe të gjuhëve indoevropiane në satem (lindore) dhe në kentum 

(perëndimore), shqipja bën pjesë në të grupin e parë (satem) dhe në ndarjen tjetër, në 

gjuhë veriore dhe jugore, shqipja është afruar më shumë me gjuhët indoevropiane 

veriore (gjuhët gjermanike dhe balto-sllave. Megjithatë nuk kanë munguar përpjekjet 

për të gjetur në gjuhën shqipe edhe elemente të gjuhëve kentum‖
4
. 

Kur pohojmë se shqipja është gjuhë indoevropiane, nuk duhet kuptuar që gjithë 

pasuria e saj leksikore është trashëgimi e fondit të vjetër indoevropian. Gjatë historisë, 

marrëdhëniet me popujt e tjerë kanë sjellë edhe ndikime në gjuhë. Historia e gjuhës 

dhe etimologjia i ndajnë elementet e huazuara nga elementet vetjake.  

Prof. J. Thomai thekson se ―duke veçuar fjalët e huazuara, në leksikun e gjuhës 

sonë mbetet shtresa leksikore vetjake, vendëse, dhe nga burimi leksikun e gjuhës shqipe 

e ndajmë në dy shtresa: shtresa vetjake dhe shtresa e huazuar
5
. 

U mëshuam këtyre fakteve, të vendit dhe të tipit gjuhësor të shqipes, të shtresë 

vetjake dhe të shtresës së huazuar të leksikut të saj, sepse vetë objekti i temës së 

punimit tonë lidhet pazgjidhshmërisht me këto. Ne do të ndalemi gjerësisht në 

problemet që lidhen me interferencat leksiko-semantike të  greqishtes në shqipe, me 

huazimet që shqipja ka marrë nga gjuha greke (duke nënkuptuar këtu edhe ato huazime 

që shqipja i ka trashëguar nga nëna e vet, ilirishtja jugore, d.m.th., që kanë hyrë në 

gjuhë para se shqipja të diferencohej si gjuhë e veçantë).
6
   

Dukuritë e ndryshme që shfaqen gjatë procesit të huazimit dhe që mund t‘i 

përkasin rrafshit leksiko-semantik, por edhe atij fonetik, sintaksor, fjalëformues etj., 

nuk mund të analizohen dhe të interpretohen nëse nuk dimë edhe llojin e lidhjeve dhe të 

marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy gjuhëve, sepse “detyra e parë që shtrohet para 

studiuesve që merren me marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-greke, është të dallojnë 

lidhjet e afrisë në rrafshin indoevropian nga marrëdhëniet e huazimit”
7
. 

                                                                                                                                                        

 
shekullit XI-XII pas lindjes së Krishtit). Që ky është një problem i nxehtë, e tregon dhe botimi i 

―Enciklopedisë maqedonase‖ në këtë fillim shekulli nga Akademia e Shkencave të Maqedonisë,  ku 

shqiptarët dhe gjuha shqipe paragjykoheshin në skajshmëri.  
4
 S. Mansaku, Probleme të historisë së gjuhës shqipe në dritën e marrëdhënieve të saj me greqishten, në 

―Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare‖, Prishtinë, 2004, 22/2, f. 110 
5
 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, 273-274 

6
 Prof. E. Çabej pohon se ―Për sa u takon fjalëve prej burimi të huaj, që ndeshen në shqipen e 

dokumentuar, këto duhen ndarë në dy grupe të mëdha: a) fjalë prej burimi të huaj që  shqipja i ka trashëguar 

nga ―nëna‖ e saj; b) fjalë prej burimi të huaj që shqipja i ka huazuar drejtpërdrejt nga gjuhët e tjera, me të 

cilat ka pasur marrëdhënie historike. Pra, huazime të vetë shqipes janë vetëm fjalët prej burimi të huaj të 

grupit të dytë, kurse ato të grupit të parë janë huazime të “nënës” së shqipes dhe si të tilla duhen 

konsideruar si fjalë të trashëguara, por prej burimi të huaj.  Kuptohet vetiu se si cak kohor për veçimin e 

këtyre dy grupeve fjalësh prej burimi të huaj, do të merret ajo periudhë, kur u krye shndërrimi cilësor nga 

ilirishtja në shqipe, d.m.th. përafërsisht periudha midis shekujve IV -VI të erës sonë. Shih më gjerë E. 

Çabej, Studime gjuhësore, IV Prishtinë, 1977, f. 326  
7
 S. Mansaku, Probleme të historisë së gjuhës shqipe në dritën e marrëdhënieve të saj me greqishten, në 

―Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare‖, Prishtinë, 2004, 22/2, f. 109  
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Ne kemi marrë në shqyrtim një lëndë të bollshme leksikore dhe semantike (që 

përfshin në vetvete qindra e mijëra fjalë dhe njësi frazeologjike) dhe e kemi parë atë në 

shumanshmërinë e vet, duke u mbështetur në kritere të mirëfillta gjuhësore, por edhe 

jashtëgjuhësore. Huazimet nga greqishtja formojnë një grup paradigmatik të 

mëvetësishëm, brenda shtresës së huazimeve të shqipes.  Ato kanë tërhequr vëmendjen 

e shumë studiuesve, duke përfshirë këtu jo vetëm gjuhëtarë apo albanologë, si 

historianë, arkeologë, etnologë etj. Ne kemi synuar trajtimin e tyre në një rrafsh 

sinkronik, përmes kundrimeve leksikore e semantike, pa rënë në trajtime etimologjike 

(këto janë lënë jashtë objektit të studimit tonë, sepse trajtimi i tyre është para nga 

studiues shumë të shquar ). 

Ne kemi shfrytëzuar një literaturë të bollshme në të dy gjuhët
8
, një numër të 

madh fjalorësh njëgjuhësh dhe dygjuhësh (shqip-greqisht dhe greqisht-shqip). Në shumë 

analiza apo përfundime na ka ardhur në ndihmë edhe profesioni e kualifikimi im si 

pedagoge e greqishtes dhe vetë greqishtja si gjuhë amtare. 

Për realizmin e studimit kam pasur në vazhdimësi përkrahjen dhe mbështetjen e 

stafit akademik universitar, ndaj ndjehem e detyruar që me këtë rast të falënderoj gjithë 

profesoratin e Departamentit të Gjuhëve sllave dhe ballkanike, të Fakultetit të Gjuhëve 

të Huaja, Universiteti i Tiranës, për ndihmën e dhënë, për vërejtjet e sugjerimet 

shkencore e shoqërore të vazhdueshme dhe që kanë pasur vendin e vetë në ecurinë e 

përgatitjes së tezës. 

Së fundi, dëshiroj të falënderoj, gjithashtu, udhëheqësin shkencor të punimit të 

paraqitur, prof. dr. Valter Memisha, për seriozitetin e këmbënguljen e treguar dhe si 

dhe për kërkesat me të cilat e ndërtuam punën tonë disavjeçare dhe me të cilat na drejtoi 

për ta kryer atë me sukses.  

                                                 

 
8
 Ne kemi një literaturë të jashtëzakonshme shkencore në greqishte, që zbulon studimet e panumërta që  

janë bërë për këtë gjuhë, në të gjitha rrafshet dhe për një periudhë shumë të gjatë kohore. Ato fillojnë që 

gati para 3.000 vjetësh. Por duhet të theksojmë se në këtë literaturë shkencore shumë voluminoze për 

shumë shekuj gati - gati mungojnë (për të mos thënë nuk ekzistojnë) studime të veçanta, sidomos ato nga 

gjuhëtarë të mirëfilltë për marrëdhëniet e greqishtes me shqipen. Kjo gjendje është kapërcyer në shekullin 

XX, sepse si do të shohim gjatë shtjellimit të punimi, ato janë shtuar, madje janë dhe stud ime serioze. 

E kundërta ndodh me studimet në shqipe. Ato u kanë kushtuar dhe vazhdojnë t‟u kushtojnë një vend të 

posaçëm marrëdhënieve të gjuhës shqipe me greqishten. 
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NDËRTIMI DHE PËRMBAJTJA  E PUNIMIT 
 

Punimi monografik Rreth interferencave leksiko-semantike të  greqishtes në 

shqipe është konceptuar në nëntë kapituj, të paraprirë nga një Hyrje si dhe të ndjekur 

nga Përfundime e Bibliografia e veprave të shfrytëzuara si më poshtë:  

Hyrja përbën pjesën paraqitëse të punimit, të punës së bërë për realizimin e tij, të 

bazës teorike, të literaturës së shfrytëzuar, si edhe të burimeve të lëndës. Paraqitja e 

qëllimit dhe e objektit të studimit, metodologjia e ndjekur, si  edhe përbërja e kapitujve 

janë pjesë e këtij kreu. 

Në kreun e parë jemi ndalur në çështjen Shqipja dhe greqishtja gjuhë në kontakt 

të drejtpërdrejtë gjeo-historik, duke trajtuar nënçështje të tilla, si Vështrim historik i 

marrëdhënieve të gjuhës shqipe me gjuhën greke ( Vështrim i shkurtër i historisë së 

shqipes, Vështrim i shkurtër i historisë së greqishtes); Interferencat gjuhësore: gjuhët të 

hapura në dhënie e në marrje (Huazime shqipe në greqishte; Huazime leksikore greke 

në shqipe; Huazime ndajshtesore greke në shqipe); Klasifikimi historik i huazimeve 

greke në shqipe; Klasifikimi gjeografik i huazimeve greke në shqipe (Huazimet në 

mbarë shqipen,Huazimet në dialektin jugor dhe në të folmet jugore)  

Kundrimi ka qenë paraqitës, përshkrues, duke i dhënë përparësi mendimit 

shkencor tashmë të qëndrueshëm për studimet në greqishte dhe në shqipe për 

marrëdhëniet ndërmjet dy gjuhëve dhe për karakterin dhënës e marrës të tyre. 

Klasifikimet taksonimike të shumta e të larmishme kanë synuar jo vetëm të japin 

informacion të ri, jo vetëm të sistemojnë atë të njohur në funksion të tematikës sonë, por 

edhe të lehtësojnë gjithë ftillimet dhe shtjellimet në vazhdimësi, në kapitujt e tjerë.  

 

Në kreun e dytë, punimi ndalet në çështjen Struktura leksiko – semantike e 

huazimeve greke në shqipe, si dhe në nënçështje, si Huazimet greke fjalë në shqipe; 

Huazimet greke njësi frazeologjike në shqipe; Huazimet nga leksiku terminologjik grek.  

Lënda e bollshme, e vjelë nga burime të shumta, si botime leksikografike, botime 

monografike, punime të pjesshme, vjelje të drejtpërdrejta sidomos në zona minoritare 

greqishtfolëse në Shqipëri, tregojnë se gjuhët, shqipja e greqishtja, huazojnë fjalë, 

terma, por jo kuptime. Kuptimet janë zhvillime të brendshme të huazimeve pasi kanë 

hyrë në gjuhën përkatëse. 

Në kreun e tretë, punimi ndalet në çështjen Fushat konceptore dhe gjuhësore të 

huazimeve greke në shqipe, si dhe në nënçështje të tilla, si Fushat kryesore konceptore 

leksikore; Fushat kryesore semantike të huazimeve; Fushat kryesore ndajshtesore. 

Ky kapitull është me peshë jo të vogël, sepse lidhet drejtpërdrejt me tematikën, 

klasifikimet janë leksikore dhe semantike dhe lënda e sjellë krijon mundësi për studime 

të tjera të mëvonshme më të plota në rrafshin morfologjik, socio-linguistik, 

dialektologjik, historik etj.  

Në kreun e katërt, të titulluar Zhvillime leksikore nga huazimet greke në shqipe 

punimi është ndalur në tri nënçështje kryesore si, Zhvillime leksikore nga huazimet 
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greke në shqipe (grupet fjalëformuese kryesore); Krijimi i emërtimeve të pathjeshta; 

Krijimi i njësive frazeologjike. 

Këtu është trajtuar përshtatja morfologjike e huazimeve greke me strukturën 

gramatikore të shqipes si dhe zhvillimet e shumta që kanë ndodhur në rrafshin leksikor, 

duke treguar se huazimet fjalë kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë në shqipe si 

tema aktive dhe prodhuese për fjalë të reja. Njësitë e sapokrijuara nuk janë tashmë 

huazime, por fjalë të leksikut të shqipes.   

Në kreun e pestë të punimit me titull Zhvillime semantike të huazimeve greke në 

shqipe, janë parë dukuri të larmishme dhe me shumë interes, si Zhvillime semantike në 

huazimet nga greqishtja (Dukuria e polisemisë si zhvillim i  brendshëm kuptimor); 

Zhvillime semantike e leksikore në huazimet shqipe në greqishte; Relacionet kryesore 

semantike të huazimeve greke në shqipe (Dukuria e sinonimia, Dukuria e antonimia; 

Dukuria e taksonomisë). 

Kurse në kreun e gjashtë, të titulluar Pasqyrimi leksikografik i huazimeve greke 

në fjalorët e gjuhës shqipe jemi ndalur në një vështrim të shpejtë për vendin që zënë 

huazimet nga greqishtja në fjalorët e shqipes, duke i përqasur edhe me leksikun vetjak 

(vendës) të shqipes. Tri janë sythet që menduam të paraqesim brenda këtij kreu: 

Pasqyrimi në fjalorët shpjegues; pasqyrimi në fjalorët dygjuhësh shqip – greqisht; 

pasqyrimi në fjalorët greqisht – shqip. 

Kreu i shtatë, Kontaktet bashkëkohore të shqipes me greqishten, del nga kuadri 

i problemit qendror dhe ndalet në probleme shumë të rëndësishme sot dhe trajton 

praninë e shumë faktorëve politikë, ekonomikë, psikologjikë, shoqëror etnikë etj. që 

mundësojnë hyrjen e huazimeve të reja nga greqishtja në gjuhën shqipe. Nënçështjet 

kryesore janë: Kontaktet e sotme kulturore, shkencore,  ekonomike etj. ndërmjet popujve 

dhe krijimi i gjendjeve bilingue (dygjuhësore); gjendja bilingue (dygjuhësore) në zonat 

minoritare në Shqipëri; gjendja bilingue (dygjuhësore) e shqiptarëve në Greqi; ndikime 

të shqipes në mjediset gjuhësore greke; interferime leksikore  e semantike në të folur 

dhe statusi gjuhësor i tyre. 

Kreu i tetë i titulluar Qëndrimi ndaj huazimeve greke, trajton një problem 

shumë ky sot, sidomos kur proceset e globalizimit janë shumë evidente.   

Në kreun e nëntë, që e kemi titulluar Shtojcë (Fjalorth) punimi ndalet në dy 

çështje kryesore, në Listime me huazime greke shqipe, nxjerrë nga punimet e studiuesve 

të ndryshëm; Listime huazimesh shqipe në greqishte etj.  Kjo shtojcë, në formë fjalorthi 

(në të cilin kemi dhënë një numër të madh të fjalëve shqipe (si huazime) që kanë hyrë në 

greqishten veriore apo në të folmet minoritare greke në Shqipëri, si dhe të fjalëve greke 

(si huazime) në të folmet kufitare në Shqipëri, por edhe në ngulimet shqiptare apo në 

popullsinë shqiptare që banon a që punon në Greqi),  jep lëndë që do t‘u shërbejë edhe 

të tjerëve, sepse ajo ka vlerë dokumentuese për huazimet shpesh gjuhësore (krahas atyre 

historiko-kulturore) dhe ndihmon shumë studimet për dendurinë, shpërndarjen, për 

interefrimet etj. 

 Te Përfundimet kemi dhënë një sintezë të të gjitha dukurive që zbulohen gjatë 

trajtimit të tyre në kapituj dhe sytha të veçantë, si dhe probleme e çështje të hapura e të 

shtruara për shtjellime dhe interpretime të mëtejshme. 

Punimi ka arritur në gjendjen e tij përfundimtare, edhe duke shfrytëzuar një 

Literaturë shkencore të plotë, të rekomanduar apo të gjetur personalisht, që përfshin 

rreth 300 autorë dhe vepra, në greqisht, shqip, anglisht, italisht, frëngjisht. Ajo është 

dhënë e plotë në fund të punimit.  



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEKTI DHE QËLLIMI I STUDIMIT 

 

 Tema e punimit Rreth interferencave leksiko-semantike të greqishtes në 

shqipe, si u shprehëm pak më lart, bën objekt trajtimi dhe analize një anë të veçantë të 

patrajtuar më parë në studimet gjuhësore, qoftë në ato të gjuhës greke, qoftë në ato të 

gjuhës shqipe. Nëse për huazimet nga greqishtja kemi punime shkencore (por edhe 

amatore) të përmasave të ndryshme, që i shohin ato sipas kohës së hyrjes në shqipe (a 

në ilirishten jugore si nënë e shqipes), duke bërë edhe periodizimin historik të tyre, 

sipas fushave konceptore e leksiko-semantike, sipas llojit morfemor (si fjalë, si 

morfema, si ndërtime sintaksore etj.) etj., këto huazime nuk janë parë mirëfilli, në 

mënyrë tërësore dhe drejtpërdrejt në rrafshin semantik, qoftë në atë të tipologjisë 

kuptimore, qoftë në atë të tipologjisë së lëvizjes kuptimore.  

Duke bërë objekt punimi për doktoraturë këtë anë të rëndësishme të këtyre 

huazimeve, ne kemi synuar të ndalemi në të gjitha dukuritë që lidhen me rrafshin 

semantik, por njëkohësisht duke mos u shkëputur asnjëherë nga lidhjet dhe 

marrëdhëniet me rrafshet e tjera gjuhësore që jo vetëm i mbartin, por edhe i zbulojnë të 

gjitha zhvillimet dhe ndryshimet semantike.  

Gjithashtu, duke u ndalur në këtë aspekt shumë të rëndësishëm të gjuhës shqipe, 

ne jemi përpjekur të themi fjalën tonë edhe për përballjen e dy gjuhëve shqipes me 

greqishten, ndërmjet tyre në ditët e sotme, jo thjesht si gjuhë me status të ndryshëm 

ndërkombëtar, por si gjuhë që kanë krijuar situata bilingue (dygjuhësie) në të dy vendet:  

greqishtja për emigrantët shqiptarë në Greqi është gjuhë buke (kurse shqipja është 

gjuhë zemre) dhe shqipja për minoritarët grekë në Shqipëri është gjuhë buke (kurse 

greqishtja është gjuhë zemre).  
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METODIKA DHE METODAT E PUNËS 

 

Nën drejtimin e udhëheqësit shkencor së pari shestuam jo vetëm tematikën dhe 

problematikën e temës Rreth interferencave leksiko-semantike të greqishtes në shqipe, 

por shestuam dhe metodikën e punës për realizimin e saj. Kështu në fillim u morëm me 

nxjerrjen e lëndës leksikore dhe frazeologjike të huazuar në shqipe nga greqishtja, duke 

iu drejtuar burimeve të ndryshme.  

Këtu do të veçonim, Studimet gjuhësore të prof. E. Çabej, ku kemi një numër të 

konsiderueshëm të huazimeve greke sidomos ato që nuk i takojnë kohës së sotme, 

fjalorët njëgjuhësh të shqipes (Fjalori i gjuhës shqipe, 1954; Fjalori i gjuhës së sotme 

shqipe, 1980; Fjalori i shqipes së sotme, 1984 / 2002, Fjalori i gjuhës shqipe, 2006), 

Fjalorët dygjuhësh greqisht - shqip dhe shqip - greqisht (duke u mbështetur sidomos te 

Λελζηυκ Άθαακμ - Δθθδκζηυκ (Fjalor shqip – greqisht) i K. Kristoforidhit, Tiranë, 1961, 

tek Ν. Γθίλε, Άθαακμ - Δθθδκζηυ Λελζηυ (Fjalor shqip – greqisht), Ησαλληλσλ, 1998; Ν. 

Γθίλε, Έθθδκμ - Αθαακζηυ Λελζηυ (Fjalor greqisht - shqip), Ησαλληλσλ, 1993; Κ. 

Παπαθηιε, Λελζηυ Αθαακμ - Δθθδκζηυ (Fjalor shqip – greqisht), Αζήλα, 1997; Κ. 

Παπαθηιε, Λεμηθό Έιιελν - Αιβαληθό (Fjalor greqisht - shqip), Αζήλα, 1997; H. 

Sinani, Fjalor greqisht-shqip (Έθθδκμ – Αθαακζηυ Λελζηυ), Tiranë, 2001, si dhe te 

shumë fjalorë të tjerë dhe punime të ndryshme të botuara në të dy vendet
9
.  

Për të bërë analiza të sakta sidomos semantike dhe fjalëformuese (për të parë 

çerdhet paradigmatike fjalëformuese ku fjala e huazuar shërben si temë semantike dhe si 

temë fjalëformuese për dhjetëra e dhjetëra njësi të reja) jemi ndalur te lënda që gjendet 

jo vetëm në fjalorët njëgjuhësh dhe dygjuhësh të shqipes, por edhe në fjalorë njëgjuhësh 

të greqishtes si: Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ, Θεζζαινλίθε, 1998; Λελζηυκ ηδξ κέαξ 

εθθδκζηήξ βθχζζδξ, Αζήλαη, 1998; Πειεθάλνο, Λελζηυ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ, 

Αζήλα, 1998; . Κνπκαλνύδε, Λελζηυκ Λάηζκμ- Δθθδκζηυκ, Αζήλα, 1972; Σεγόπνπινο – 

Φπηξάθεο, Δθθδκζηυ Λελζηυ, Αζήλα, 1992 etj. 

Por bazën kryesore të punës sonë me fjalorët e greqishtes e përbën vepra 

madhore e Jorgo Babinjotit, Fjalor i gjuhës së re greke (Γ. Μπαιπζκζχηδξ; Λεμηθό ηεο 

λέαο ειιεληθήο γιώζζαο
10

, si dhe Fjalori etimologjik i greqishtes i N. Andriotit (Ν. 

Αλδξηώηε, Δηοιμθμβζηυ θελζηυ,  Selanik, 1971)
11

. 

                                                 

 
9
 Do të veçonim këtu edhe punimin për doktoraturë të studiuesit Dhori. Q. Qiriazi, Δθθδκζηέξ Δπζδνάζεζξ 

ζηήκ Αθαακζηή (I. Φςκδηζηή ηαζ ιμνθμθβζηή πνμζανιμβή ηςκ εθθδκζηχκ δακείςκ; II. Λελζηυ ηςκ εθθδκζηχκ 

δακείςκ ηδξ αθαακζηήξ), Θεζζαινλίθε, 2001 
10

 Γ. Μπακπηληώηε; Λελζηυ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ θέλεςκ 

ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκχκοιςκ - ακηζεεηςκ, ηφνζςκ μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ μνχκ, 

αηνςκοιζχκ; ιε αλζμπμίδζδ ημφ βθςζζζημφ ανπείμο; Αζελώλ, 2002 
11

 Ν. Αλδξηώηε, Δηοιμθμβζηυ θελζηυ,  Selanik, 1971 
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Përveç vjeljes së drejtpërdrejt nga vepra studimore apo leksikografike , ne kemi 

bërë grumbullim lëndë edhe përmes anketimeve në shkollat e minoriteti grek në 

Shqipëri si dhe te fëmijët shqiptarë të moshës shkollore që jetojnë dhe arsimohen në 

Greqi (përgjithësisht fëmijët e emigrantëve ekonomikë). 

Meqenëse ne jemi marrë me huazimet nga greqishtja në shqipe , të pasqyruar në 

fjalorë të ndryshëm a në formën e fjalorthëve në punime të ndryshme, kemi përdorur 

edhe metodën e analizës semike
12

, duke përqasur shumë njësi leksikore, semantike dhe 

njësi frazeologjike nga të dy gjuhët.  

Gjithashtu, në një koncept të gjerë, në kemi përdorur edhe metodën e përqasjes 

gjuhësore (të përballjes dhe të krahasimit të njësive leksikore e semantike)
13

.  

Metoda distribucionale dhe ajo komponenciale nuk janë përdorur, edhe pse ato 

mund të lidheshin me analizat semantike që të çonin të elemente të kulturës, të etnosit, 

të psikologjisë etj., të njërit popull apo tjetrit. 

Për trajtimi shkencor të lëndës në kemi përdorur metodën induktive, të analizës 

së përimtuar të lëndës leksikografike a të regjistruar.  

Metoda induktive, që na ka çuar në nxjerrjen e përfundimeve të ndryshme e 

interesante, u gërshetua shumë shpesh me rrugën deduktive, sepse shumë zgjidhje ne i 

kemi pasur të gatshme sidomos për trajtimet diakronike, që nuk kanë qenë si objekt 

trajtimi në punimin tonë. 

 

                                                 

 
12

 Në analizat semantike që bëhen në ditët e sotme,  përdoren tri metoda kryesore: metoda semike, metoda 

distribucionale dhe metoda komponenciale. Shih më gjerë J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën 

shqipe, Tiranë, 2009 
13

 Metoda e përqasjes gjuhësore lidhet drejtpërdrejt me gjuhësinë përqasëse. Kur krahasohen gjuhë pa 

lidhjeje gjinore për të gjetur ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Gjithashtu, ajo i sheh gjuhët jo 

historikisht, po në të njëjtën prerje kohore, me qëllim që të zbulojë përbashkësitë në strukturën e tyre. Shih 

më gjerë R. Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2008, f. 14-15. Ne këtu jemi në një koncept më të gjerë të 

metodës së përqasjes, duke i parë përmes së saj dukuritë në dy gjuhë me lidhje të afërta.  
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BAZA TEORIKE E PUNIMIT 

 

Për realizimin e studimit jemi mbështetur në një literaturë të pasur në disa gjuhë, 

por sidomos në shqipe dhe në greqishte. Duke pasur në dorë rreth 280 vepra dhe autorë, 

jemi mbështetur në parime e kritere shkencore studimi të njohura dhe të zbatuara me 

sukses deri tani në trajtimet leksikore e semantike në gjuhësinë botërore  (si dhe në atë 

greke dhe shqiptare). Për pasojë, duke pasur një teori që ndërton vetë shkencën e 

leksikologjisë e të semantikës leksikore, por edhe të disiplinave gjuhësore si 

sociolinguistika, etnolinguistika, dialektologjia etj., e kemi pasur më të lehtë të 

trajtonim koncepte gjuhësore, si leksik vendës dhe leksik i huazuar, fjalë dhe njësi 

frazeologjike, kuptim dhe lëvizje kuptimore, lëvizje e jashtme dhe lëvizje e brendshme 

kuptimore, semë dhe polisememë, temë motivuese dhe temë e motivuar; situatë 

monolingue dhe situatë bilingue, dygjuhësia familjare dhe dygjuhësi e emigracionit, 

dygjuhësia gjeopolitike dhe dygjuhësia tekno-ekonomike, gjeobilinguizmi dhe huazimi, 

politikë gjuhësore dhe planifikim gjuhësor, fjalë dhe morfemë, relacion semantik dhe 

prejardhje semantike, barbarizëm dhe fjalë ndërkombëtare, huazim i drejtpërdrejtë dhe 

huazim i tërthortë,  huazim shkrimor dhe huazim gojor, shumëgjuhësia te brezi i ri dhe 

dukuria e interferencave gjuhësore, relativizmi gjuhësor etj. 

Për hartimin e punimit jemi mbështetur mbi konceptet e teorisë e të praktikës 

leksikologjike, semantike e leksikografike, të përpunuara nga gjuhëtarë e veçanërisht 

leksikologë e semantologë grekë, shqiptarë, anglo-amerikanë etj., si J. Babinjoti
14

, 

Triandafilidhi
15

, Lyons
16

, S. Ullman
17

; J. Thomai
18

, E. Çabej
19

, Sh. Demiraj
20

etj.  

Ne jemi ndalur në analiza që i përkasin semantikës strukturore, pa kaluar në 

semantikën interpretuese, edhe për arsyen se semantika strukturore në gjuhësinë 

shqiptare është më e konsoliduara si disiplinë. Kjo do të thotë se në këtë shkencë kemi 

një teori të përpunuar në mënyrë të kënaqshme dhe metoda studime që kanë dhënë fryte 

                                                 

 
14

 Γ. Μπακπηληώηεο, Δηζαγσγή ζηελ εκαζηνινγία, 1985 
15

 Νενειιεληθή, Γξακκαηηθή, Αζήλα, 1992 
16

 J. Lyons, Struktural semantics, Cambridge, 1963; J. Lyons, Semantics, I, II, Cambridge, 1977;  Lyons J., 

Introduction to Theoretical Linguisties, Camkidge, 1975 
17

 S. Ullman, The Princips of semantics, Oxford, 1963  
18

 J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009; J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës 

shqipe, Tiranë, 2009; J. Thomai, Leksiku dialektor e krahinor në gjuhën shqipe, Tiranë, 2001 etj. 
19

 E. Çabej, Studime gjuhësore, IV, V, Prishtinë, 1977; E. Çabej, Tekstet e vjetra shqip dhe disa kritere 

rreth botimit të tyre, në Studime gjuhësore, VI, Prishtinë, 1977; E. Çabej, Vendbanimi i hershëm i 

shqiptarëve në Gadishullin Ballkanik në dritën e gjuhës dhe të emrave të vendeve , në ―BUSH, SSHSH‖, 1, 

1962 etj. 
20

 Sh. Demiraj,  Gramatika historike e shqipes, Tiranë, 1986; Sh. Demiraj, Epiri, pellazgët, etruskët dhe 

shqiptarët, Tiranë, 2008; Sh. Demiraj, Fonologjia historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1996; Sh. Demiraj, 

Gjuha amtare në Bregdetin Jugor shqiptar gjatë shekujve , në ―Himara në shekuj‖, Tiranë, 2004; Sh. 

Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988; Sh. Demiraj, Gjuha shqipe, probleme dhe disa 

figura të shquara të saj, Tiranë, 2003; Sh. Demiraj, Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive të 

shqipes, Tiranë, 1999 etj.  
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të qëndrueshme. Këto na kanë udhëhequr edhe në analizat, shqyrtimet, përqasjet, 

krahasimet apo përgjithësimet e bëra në sytha e në kapituj të punimit apo në krejt 

punimin.  

Gjatë punës për të parë interferencat leksiko-semantike të greqishtes në shqipe 

dhe të shqipes në greqishte pashmangmërisht jemi përballur edhe me hipotezën 

relativizmit gjuhësor që lidhet me pohimin e E. Sepirit (Edëart Sapir) se “nuk mund të 

gjenden dy gjuhë që të jenë aq të ngjashme, saqë të konsiderohen se përfaqësojnë të 

njëjtin realitet shoqëror‖. Kjo hipotezë gjen mbështetje në tezën e Sosyrit mbi natyrën 

arbitrare të shenjës gjuhësore. Siç kemi vënë në dukje më parë, midis shënuesit dhe të 

shënuarit nuk ka ndonjë lidhje të brendshme ose logjike, d .m.th. shënuesi është arbitrar. 

Siç shihet, gjuhët mund ta analizojnë botën që na rrethon në mënyra të ndryshme, çdo 

gjuhë është e lirë të zgjedhë të shënuarit dhe shënuesit që do për këta të shënuar. Kjo 

bën që gjuhët të mos përputhen midis tyre dhe, në këtë pikë, Sepiri ka të drejtë, por nuk 

mund të thuhet se gjuhët nuk kanë asgjë të ngjashme midis tyre.  

Hipoteza e relativizmit gjuhësor më shumë zbulohet në nënsistemin leksikor dhe 

pikërisht në frazeologji. Gjuha shqipe dhe gjuha greke kanë edhe shumë tipare të 

përbashkëta që burojnë, së pari, nga pjesa e trashëguar e gjuhës dhe këtu është fjala për 

ato që quhen universale gjuhësore. Por mendësia e përbashkët në një mjedis gjeo-

historik tashmë të njohur, ka bërë që ndërmjet popujve të ketë shumë gjëra të 

përbashkëta që gjatë procesit të mbartjes së njësive gjuhësore nga një gjuhë në tjetrën, 

si huazim, por së pari si përkthim, të mos ketë probleme të skajshme dhe vështirësi që 

mund të ndeshen me gjuhë të tjera
21

. 

                                                 

 
21

 R. Memushaj, pohon se në variantin e saj të fortë, hipoteza e relativizmit gjuhësor, sipas së cilës shumë 

nga dallimet gramatikore dhe leksikore janë të tilla që ato që mund të thuhen në një gjuhë, nuk mund të 

thuhen në një gjuhë tjetër, bart një varg rrjedhimesh negative jo vetëm në aspektin teorik të problemit, por 

edhe në atë praktik. Vërtet që gjuhët kanë dallime, përndryshe nuk do të kishte disa mijëra syresh, por, me 

gjithë dallimet, ato kanë edhe shumë tipare të përbashkëta. Ngjashmëritë midis tyre buro jnë, së pari, nga 

pjesa e trashëguar e gjuhës dhe këtu është fjala për ato që quhen universale gjuhësore; së dyti, ngaqë në 

çdo gjuhë gjenden fjalë, shprehje e ndërtime sintaksore të huazuara.‖ Kjo hipotezë bie në kundërshtim 

edhe me faktet e dygjuhësisë... Po t‘i përmbahesh teorisë së relativizmit gjuhësor, mohohet mundësia e 

përkthimit nga një gjuhë në tjetrën, ashtu si mohohen edhe huazimet kulturore midis popujve me gjuhë të 

ndryshme, kur dihet që kulturat, ashtu si popujt, japin e marrin midis tyre.‖ Shih më gjerë Këtë e vërtetojnë 

më së miri dhe studimet e ndryshme, f.v., të akademikut shqiptar I. Kadare për Eskilin etj.  
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KREU I 

SHQIPJA DHE GREQISHTJA – GJUHË NË KONTAKT TË 
DREJTPËRDREJTË GJEOGRAFIK DHE HISTORIK 

 

1. VËSHTRIM HISTORIK I MARRËDHËNIEVE TË SHQIPES ME 
GREQISHTEN 

 

Populli shqiptar dhe populli grek, përkatësisht mbartës të gjuhës shqipe dhe të 

gjuhës greke, janë dy nga popujt më të vjetër të Evropës. Ata janë të vendosur në jug të 

gadishullit të Ballkanit dhe kanë pasur e kanë kontakte të drejtpërdrejta dhe të 

shumanshme (historike, ushtarake, gjeografike, ekonomike, kulturore, gjuhësore, 

psikologjike etj.) të paktën 3.000-vjeçare
22

. Dihet, tashmë, roli përcaktues i popullit 

grek, i kulturës greke dhe i gjuhës greke në zhvillimin e kulturës së popujve të tjerë 

indoevropianë, dhe jo të tillë, të Evropës e të botës. Nëse për popullin grek dhe gjuhën e 

tij teoritë për autoktoninë janë të konsoliduara, për popullin shqiptar, për gjuhën dhe 

kulturën e tij, ka diskutime që shpesh janë shtruar dhe janë zgjidhur në një rrafsh 

shkencor dhe me objektivitet. Trojet ku shtrihet Shqipëria e sotme ka qenë arenë 

pushtimesh dhe luftërash të panumërta. Shqiptarët, ashtu si edhe grekët vijnë në kohët 

moderne me histori që i bëjnë të ndihen krenarë. Ata, pavarësisht nga përmasat, kanë 

dhënë ndihmesën e vetë në rrjedhat e Ballkanit a të Evropës.  

Megjithatë historia dokumenton faktin se shqiptarët si vazhdues të ilirëve të 

jugut, kur u bënë popull i veçantë me tiparet dhe me gjuhën e vetë
23

, kanë qenë 

pjesëtarë të popullsisë së Perandorisë së Bizantit dhe që nga shekulli i shtatë e deri nga 

shekulli XI, XII kanë qenë të pushtuar nga sllavët.  

Dy shekujt e fundit, kur të dy popujt u shkëputën nga Perandoria Osmane dhe 

formuan shtetet e tyre (populli grek në fillim të shekullit XIX dhe populli shqiptar në 

fillim të shekullit XX) kanë sjellë kontakte të një gjendjeje të  re. Kjo ka kushtëzuar 

edhe drejtimin e kontakteve gjuhësore. Shohim një rritje të ndjeshme të përpjekjeve të 

dijetarëve apo të dashamirëve të kulturës shqiptare për të përkthyer në shqip majat e 

                                                 

 
22

 Akademik E. Çabej pohon se “Një nga gjuhët e gjalla indoevropiane është edhe gjuha shqipe, e cila u 

ka qëndruar rrebesheve të kohëve. Kjo tregon qartë se stërgjyshërit tanë e kanë ruajtur atë brez pas brezi 

si gjënë më të çmuar, të trashëguar nga të parët e vet. E duke ruajtur kështu gjuhën amtare, ata mundën t‟i 

shpëtonin asimilimit nga ana e pushtuesve të ndryshëm, që kanë zëvendësuar njëri-tjetrin në trojet tona 

gjatë shekujve.” Shih më gjerë E. Çabej, Studime shqiptare, Prishtinë,  IV, 1977, f. 227  
23

 Akademik Sh. Demiraj, e pranon mëvetësimin e shqiptarëve dhe shkëputjen e shqipes nga ilirishtja 

jugore ndërmjet shekullit IV- VI p.e.s. Shih më gjerë Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 

1988, f. 19-24 
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kulturës greke dhe për të sjellë në shqip historinë e popullit helen dhe sidomos për të 

shqipëruar letërsinë e vjetër a të re greke. Historia kontaktuese 3.000 -vjeçare, me ndarje 

dhe me ndërthurje nga më të çuditshmet dhe nga më marramendëset, ka lënë gjurmët e 

veta në këto kultura, aq sa disa studiues u njohin një  origjinë të përbashkët popujve dhe 

gjuhëve që ata flasin
24

. 

Prof. E. Çabej se ―Shqiptarët paraqiten historikisht si një popull i dalë në kohë 

prehistorike nga vise jashtë Ballkanit dhe që erdhi e nguli në ato kohë të lashta në 

brigjet lindore të Adriatikut. Me këtë ata u bënë një popull i Mesdheut, hynë 

përgjithmonë në sferën e kulturës mesdhetare. Vendi që zuri ky popull në brigjet e 

Adriatikut caktoi përfundimisht edhe fatet e tij historike e bashkë me këto edhe 

zhvillimin që mori gjuha e tij. Ky zhvillim  për periodën antike të shqipes përcaktohet në 

mënyrë të prerë nga kontaktet e fqinjësisë, e pikërisht më një anë nga afërsia e sferës 

kulturore të Helenëve, më anë tjetër nga sundimi i gjatë i Romakëve, pra gjithsesi nga 

rrethi i kulturës greko-latine. Me mbarimin e perandorisë romake një ngjarje historike e 

re u bë me rëndësi vendimtare për shqipen e për të gjithë Ballkanin, e kjo qe vendosja e 

Sllavëve në Gadishull. I fundit proces historik i jashtëm me rëndësi për gjuhët 

ballkanike qe ardhja e Osmanëve në shekullin e XV, sundimi i të cilëve zgjati gjer në 

ditët tona‖
25

.  

Në Shqipëri ka një komunitet etnik grek, shkollimi i të cilit përfshin të dy hallkat 

e sistemit arsimor, atë parauniversitar dhe atë universitar. Kjo ka kërkuar dhe kërkon 

patjetër që të hartohen jo vetëm tekste mësimore, por të hartohen edhe fjalorë, të cilët 

janë të pazëvendësueshëm në këtë fushë.  

Kontaktet ndërmjet dy popujve dy dhjetëvjeçarët e fundit kanë arritur kulmin. 

Veç popullsisë minoritare shqipfolëse që ka jetuar në Greqi, pas vitit 1990 drejt këtij 

vendi, u nisën valë të tëra emigrantësh shqiptarë, duke kapur një shifër që shpesh i 

kalon të 600.000 vetët. Në këtë numër kaq të madh kemi një larmi sociale njerëzish, 

Kemi njerëz të arsimuar, të arsimuar në mënyrë të cunguar dhe të paarsimuar. Veç kësaj 

nga familje emigrantësh kanë lindur fëmijë që tashmë rriten në një mjedis greqishtfolës, 

por që në shtëpi flasin dhe mësojnë shqipen. Situata bilingue ka kërkuar dhe kërkon që 

të hartohen patjetër fjalorë greqisht - shqip dhe shqip – greqisht, të cilët për hir të së 

vërtetës, vitet e fundit janë shtuar ndjeshëm . 

Veç kësaj kontaktet ekonomike, ushtarake, kulturore etj., sidomos investimet e 

mëdha që ka bërë kapitali grek në Shqipëri, kërkon pa tjetër që të hartohen vepra që të 

mësohen greqishtja dhe shqipja. Dhe prapë, kjo kërkon së pari  gramatika dhe fjalorë 

dygjuhësh.  

                                                 

 
24

 Studiuesi arbëresh Dh. Kamarda pranonte se shqipja është degë e greqishtes së vjetër. Studiuesi A. Kola 

i sheh me origjinë të përbashkët të dy popujt, atë grek dhe atë  shqiptar, dhe për pasojë edhe gjuhët që ata 

flasin. Shih për këtë më drejtpërdrejt A. Kola, Arvanitasit, Tiranë, 2005 dhe A. Kola, Gjuha e perëndive, 

Tiranë, 2004. 
25

 E. Çabej, Studime shqiptare, Prishtinë,  IV, 1977, f. 186  
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A. Vështrim i shkurtër i historisë së gjuhës shqipe 

 

 

Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane . Në rrjedhën e 

shekujve, disa nga gjuhët indoevropiane janë zhdukur, të tjerat kanë pësuar ndryshime 

shumë të mëdha dhe si rrjedhim janë larguar shumë njëra nga tjetra, duke u zhvilluar si 

gjuhë më vete madje, në disa raste, si grupe gjuhësh të veçanta. Kështu p.sh., shqipja, 

greqishtja, armenishtja përbëjnë secila një gjuhë të veçantë. Por, nga ana tjetër, ne 

flasim për grupin e gjuhëve sllave (si, rusishtja, polonishtja, çekishtja, serbishtja, 

kroatishtja, bullgarishtja etj.), të gjuhëve romane (si, italishtja, frëngjishtja, spanjishtja, 

rumanishtja etj.) apo të gjuhëve gjermanike (si, gjermanishtja, anglishtja, danishtja, 

norvegjishtja, suedishtja etj.) etj. 

 

Shqipja, si një nga gjuhët e gjalla indoevropiane, u ka qëndruar rrebesheve të 

kohëve. Kjo tregon qartë se stërgjyshërit e shqiptarëve e kanë ruajtur atë brez pas brezi 

si gjënë më të çmuar, të trashëguar nga të parët e vet. E duke ruajtur kështu gjuhën 

amtare, ata mundën t‘i shpëtonin asimilimit nga ana e pushtuesve të ndryshëm, që kanë 

zëvendësuar njëri-tjetrin në trojet e tyre gjatë shekujve. Gjuha shqipe ka tërhequr prej 

kohësh vëmendjen e gjuhëtarëve dhe të studiuesve të ndryshëm. I pari që vërtetoi 

bindshëm përkatësinë e saj në familjen e gjuhëve indoevropiane, ishte gjuhëtari gjerman 

F. Bopp, që arriti në përfundimin se shqipja i përket familjes indoevropiane, porse “në 

elementet e saj themelore nuk ka ndonjë lidhje më të ngushtë ose, aq më pak, ndonjë 

lidhje derivacioni me asnjërën nga gjuhët motra sanskrite (indoevropiane) të kontinentit 

tonë”
26

.  

 

Karakteri indoevropian i gjuhës shqipe shfaqet në të gjitha nënsistemet e saj: në 

fjalor, në sistemin fonetik dhe në strukturën gramatikore . Por këtu është rasti të bëhet 

një vërejtje paraprake. Kur flasim për karakterin indoevropian të gjuhës shqipe, kemi 

parasysh tiparet thelbësore, që ajo ka trashëguar nga një fazë e hershme indoevropiane. 

Natyrisht, këto tipare nuk kanë mbetur krejt të pandryshuara, ashtu siç kanë qenë mijëra 

vjet më parë. Ato i janë nënshtruar një ndryshimi e zhvillimi të ngadalshëm e shkallë -

shkallë, gjersa kanë arritur në gjendjen e tyre të sotme.  

 

Gjuha shqipe, ashtu si të gjithë gjuhët e tjera simotra, gjatë këtij ndryshimi e 

zhvillimi historik ka ruajtur disa tipare thelbësore të trashëguara nga një fazë e 

hershme indoevropiane, ka humbur disa të tilla, dhe ka zhvilluar disa tipare e elemente 

të reja. Elementet e trashëguara dhe risitë në të gjitha nënsistemet janë shkrirë duke 

plotësuar njëri-tjetrin dhe duke formuar kështu një të tërë organike. 

                                                 

 
26

 E. Çabej, «Hyrje në historinë e gjuhës shqipe», në Studime gjuhësore, III, Prishtinë, 1976, f. 13 
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Për origjinën e shqipes ka pasur shumë hipoteza, jo rrallë me sfond nacionalist e 

politik, por tashmë është vërtetuar se ajo është bijë e ilirishtes jugore
27

.Ideali i historisë 

së një gjuhe, - shkruan E. Çabej, - do të ishte që të njihej kjo gjuhë në të tërë fillin e 

zhvillimit të saj, duke shkuar që në fillim e gjer në fund; atëherë do të mund të ndiqej 

ky zhvillim nëpër etapat e tij të brendshme, si dhe do të shiheshin qartë marrëdhëniet e 

jashtme, lidhjet që ka pasur ajo gjuhë me gjuhët e tjera. Mirëpo, një ideal i tillë 

zakonisht nuk arrihet. Asnjë gjuhë e botës nuk njihet që nga fillimet e saj.
28

  

 

Me historinë e saj janë marrë shumë studiues shqiptarë dhe të huaj. Akademiku 

shqiptar, prof. E. Çabej e ndan historinë e gjuhës shqipe në dy periudha të mëdha: në 

periudhën prehistorike të gjuhës, që, si më e lashta, është edhe më e errëta nga periodat 

e historisë së shqipes
29

, dhe në periudhën historike.  

Edhe periudhën historike ky studiues në zë, e ndan përsëri në dy periudha:  

a. Periudhë parashkrimore  

b. Periudha e re, qëkurse shkruhet gjuha.  

Edhe fazën (periudhën) parashkrimore e ndan në dy periudha. Sipas tij, ―brenda 

një periodizimi të kësaj historie gjuhësore arrihet një periodë e dytë, periodë që përfshin 

zhvillimin e gjuhës në kohën historike. Kjo vetvetiu ndahet në dysh: në fazën antike e 

në fazën mesjetare, të dyja faza të periodës paraliterare, d.m.th. të një kohe të gjuhës të 

padokumentuar me shkrime shqip. Megjithëse për punë të kësaj mungese shumë pjesë të 

kësaj periode mbeten të errëta, prapëseprapë tani historia e gjuhës paraqitet më e 

qartë‖
30

. 

 

Prof. E. Çabej i mëshon faktit (i cili ka lidhje të drejtpërdrejtë me punimin tonë) 

që ―nga marrëdhëniet e shqipes me dy gjuhët klasike të antikitetit (nënkupto greqishten 

e vjetër dhe latinishten, - shënimi ynë, S.D.) dhe në mesjetë me gjuhët fqinje, gjuhë 

përgjithësisht të njohura më mirë se shqipja në atë kohë, ndriçohet nga shumë anë edhe 

historia vetë e kësaj gjuhe. Gjeografikisht kjo pjesë e historisë së shqipes do të merret 

kryesisht me marrëdhëniet që ka pasur kjo edhe me gjuhët e tjera të Gadishullit të 

Ballkanit.‖
31

 

 

Me periodizimi e gjuhës shqipe është marrë edhe S. Riza
32

. Prof Sh Demiraj 

shkruan se Selman Riza, si shpreh mendimin se ―poshtë-lart historia e gjuhës sonë duhet 

periodizuar paralelisht me historinë e popullit tonë‖, shton se historia e gjuhës shqipe 

―duhet ndarë në tre periudhat e njohura: të lashtësisë, të mesjetës e të kohëve të reja ose 

                                                 

 
27

 E. Çabej, «Hyrje në historinë e gjuhës shqipe», në Studime gjuhësore, III, Prishtinë, 1976, f. 11-44 
28

 E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, në ―Studime‖, III, Prishtinë, 1976, f. 7 
29

 Prof. E. Çabej shkruan se ―Shqiptarët paraqiten historikisht si një popull i dalë në kohë prehistorike nga 

vise jashtë Ballkanit dhe që erdhi e nguli në ato kohë të lashta në brigjet lindore të Adriatikut. Me këtë ata 

u bënë një popull i Mesdheut, hynë përgjithmonë në sferën e kulturës mesdhetare. Vendi që zuri ky popull 

në brigjet e Adriatikut caktoi përfundimisht edhe fatet e tij historike e bashkë me këto edhe zhvillimin që 

mori gjuha e tij. Ky zhvillim për periodën antike të shqipes përcaktohet në mënyrë të prerë nga kontaktet e 

fqinjësisë, e pikërisht më një anë nga afërsia e sferës kulturore të Helenëve, më anë tjetër nga sundimi i 

gjatë i Romakëve, pra gjithsesi nga rrethi i kulturës greko-latine‖.  
30

 Shih më gjerë E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, në ―Studime gjuhësore‖, III, Prishtinë, 1976, 

f. 72 
31

 Shih më gjerë E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, në ―Studime gjuhësore‖, III, Prishtinë, 1976, 

f. 72 
32

 S. Riza, Fillimet e gjuhësisë shqiptar , Prishtinë, 1996, f. 223- 352 
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moderne”. Secilën nga këto tri periudha a i pastaj e ndan në dy faza. Kështu për 

periudhën e parë dallon shqipen e lashtësisë së hershme dhe shqipen e lashtësisë së 

vonë, periudhën e dytë e ndan në shqipen e mesjetës së hershme (shek. V-XII) dhe 

shqipen e mesjetës së vonë (XII-XV), ndërsa periudhën e tretë (shqipen e kohëve te reja) 

e ndan në shqipen e teksteve të vjetra (nga mesi i shek. XVI deri në mes të shek. XVIII), 

në shqipen parabashkëkohore (nga mesi i shek. XVIII deri në Rilindje) dhe në shqipen 

bashkëkohore (nga Rilindja e tëhu).  

Ky periodizim, i historisë së gjuhës shqipe - thotë prof. Sh. Demiraj, -bërë sipas 

një kriteri që autori (S. Riza) e quan konvencional, nuk mbështetet në të dhëna 

gjuhësore. Si rrjedhim nuk del e qartë, p.sh., se në se qëndronte dallimi midis shqipes së 

mesjetës dhe asaj të lashtësisë.
33

 

Me periodizimin e shqipe janë marrë edhe albanologë të tjerë të huaj (si A.V. 

Desnjicakaja) apo shqiptarë (B. Bokshi) etj.
34

 

Kurse vetë akademik prof. Sh. Demiraj, që është marrë në mënyrë tërësore dhe 

gati shteruese me historinë e gjuhës shqipe, pranon se historia e gjuhës shqipe mund të 

ndahet në katër periudha kryesore
35

: 

 

a. Periudha e parë, (shqipja e vjetër) fillon jo më vonë se shek. VI i erës sonë 

deri aty nga shek. VII-VIII. Ndër të tjera  gjatë kësaj periudhe është përvijuar edhe 

ndarja dialektore midis të folmeve veriore dhe jugore nëpërmjet proceseve divergjente 

të njohura: rotazmi dhe ndërrimi i a-së para bashkëtingëlloreve hundore në ë në të 

folmet jugore dhe hundorëzimi i a-së  së para bashkëtingëlloreve hundore në ë në të 

folmet veriore. 

 

b. Periudha e dytë (ose shqipja e mesme) vjen deri në shek. XIV-XV dhe 

karakterizohet nga një zhvillim konvergjent dhe pjesërisht divergjent i dy dialekteve të 

përvijuara kryesisht gjatë periudhës së parë. Struktura gramatikore shqipes në këtë 

periudhë pasurohet me forma të tilla si ato të kohës së kryer, të së ardhmes, të habitores 

si dhe me format e pashtjelluara të tipit tue / duke punuar dhe pa punuar. Ndër të tjera 

në këtë kohë zhvillohet në dialektin verior edhe forma e pashtjelluar e tipit me punue.  

 

c. Periudha e tretë (shqipja e re) vjen deri në fillimet e Rilindjes Kombëtare 

(d.m.th., deri në gjysmën e dytë të shek. XIX), sipas prof. Sh. Demiraj, karakterizohet 

nga një konsolidim i mëtejshëm i strukturës gramatikore, e cila pasurohet edhe me 

forma e pashtjelluara të ndërtuara me pjesëmarrjen e emrit prejpjesor asnjanës (për të 

punuar, me të ardhur, një të ardhur. Gjithashtu thjeshtohet më tej sistemi rasor tek 

emrat, mbiemrat dhe përemrat, dobësohet gjinia asnjanëse, duke u shndërruar më në 

fund në një gjini mbeturinore etj.
36

    

d. Periudha e katërt (shqipja e sotme)  karakterizohet kryesisht nga përpjekjet për 

një zhvillim konvergjent të gjuhës së shkruar. Këto përpjekje që nisin qysh në kohën e 

Lëvizjes Kombëtare të Rilindjes, marrin një hov të madh dhe bëhen më të vetëdijshme 

sidomos pas Luftës së Dytë Botërore, ―kur u krijuan edhe kushtet objektive për 

zhvillimin e një gjuhe letrare të njësuar me norma të përpunuara në të gjitha 
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 Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988, f. 206 
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 Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988, f. 206-208 
35

 Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988, f. 208-210 
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SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

21 

 

nënsistemet e saj. Gjatë kësaj kove vihet re një ndikim gjithnjë e më i fuqishëm i gjuhës 

së shkruar mbi gjuhën e folur, çka e ka përshpejtuar procesin e afrimit ndërdialektor
‖37

.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Vështrim i shkurtër i historisë së gjuhës greke 

 

  

 

Greqishtja që flitet sot nga populli grek, është pasardhëse e drejtpërdrejtë e 

greqishtes së vjetër. Por ajo nuk është e njëjtë me nënën e saj. Ndryshime të ngadalta, 

zakonisht të padukshme, e transformuan atë në rrjedhë të shekujve dhe të mijëvjeçarëve, 

në përputhje me ligjet që drejtojnë zhvillimin e çdo gjuhe. Duke zënë fill nga tipi i 

lashtë i kryehershëm i saj, ajo mori gjatë kohëve forma të larmishme derisa arriti në 

tipin e sotëm, që u formësua në shekujt e fundit. Për nga struktura gramatikore, ajo 

është vetë gjuha e lashtë që, e folur nga grekët pa ndërprerje për rreth katërmijë vjet, 

ndryshoi nga goja në gojë dhe nga brezi në brez, për të marrë formën që ka sot.
38

 

 1. Faza më e lashtë e gjuhës greke është protogreqishtja (πξσηνειιεληθή). Atë e 

flitnin paraardhësit e grekëve, përpara se këta të fundit të quheshin kështu dhe të 

zbritnin e të vendoseshin në trojet greke. Ngjarja e parë e rëndësishme e historisë 

gjuhësore të grekëve është përfshirja në gjuhën e tyre e një numri  të madh fjalësh prej 

gjuhëve të popujve që banonin deri atëherë në skajin jugor të Ballkanit, në mijëvjeçarin 

e tretë para erës sonë. 

 2. Gjuha e vjetër greke paraqitet qysh në fillimet e saj e ndarë në dialekte dhe në 

nëndegë të tyre. Në çdo vend flitet dhe shkruhet në një formë dialektore të veçantë. Prej 

këtyre të folmeve dialektore formohen koine lokale derisa në shekullin e pestë, në 

kulmin e zhvillimit politik dhe kulturor të Athinës dhe si rezultat i epërsisë së saj, fillon 

të mbizotërojë dialekti atik. Ai bëhet fillimisht gjuhë e aleatëve të Athinës dhe me 

kalimin e kohës shtrihet tek një numër gjithnjë e më i madh grekësh.  

 Dialekti atik është baza mbi të cilën u formua e para koine (ημζκή) e mbarë 

helenizmit antik, e quajtur ndryshe edhe koineja helenistike ose aleksandrine, me kufij 
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 Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988, f. 210 
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 Prof. E. Çabej pranon se ―Greqishtja, e dokumentuar me shkrim qysh nga shek. XIV para erës së re, 

ndahet zakonisht në tri periudha: në greqishten e vjetër, në greqishten e mesme dhe në greqishten e re. 

Greqishtja e vjetër shkon përafërsisht deri në shekullin VI të erës së re, kur fillon greqishtja e mesme, e 

cila shkon përafërsisht deri në shekullin XII. Kurse greqishtja e re përfshin periudhën pas shekullit X II. 

Greqishtja e vjetër ka qenë e ndarë në këto dialekte kryesore: dialekti dorik ose grupi i të folmeve të 

greqishtes veriperëndimore. Këtu përfshihen edhe të folmet e ngulimeve dorike të Italisë, të Kretës, Rodit 

etj.; dialekti eolik, që përfshinte të folmet e ishullit Lesbo dhe ngulimeve eolike të Azisë së Vogël, të 

folmet e Thesalisë dhe të Beotisë; dialekti arkado-qipriot; dialekti jonik-atik, që përfshinte të folmet 

jonike të Azisë së Vogël, të ishujve jonikë, të ishullit Eubea dhe të Atikës; mikenishtja ose dialekti i 

mbishkrimeve të Linearit B, të zbuluar në Knosos, Pylos, Mikenë dhe Tebë dhe të deshifruara në 1953. 

Gjuha e këtyre mbishkrimeve u takon shekujve 14-13 para erës sonë.‖. Shih më gjerë E. Çabej, Studime 

gjuhësore, Prishtinë, 1977 
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kohorë nga shekulli i tretë p.l.K. deri në shekullin e tretë të e.s. Ajo zë fill pas periudhës 

klasike të antikitetit grek dhe ngjizet në rrjedhë të shekujve me elemente jo vetëm të 

dialektit atik por edhe të dialekteve të tjera e sidomos të atij jonik. Këtë greqishte të 

përbashkët e flitnin si grekët ashtu edhe popullsitë jogreke të Lindjes (Azi e Vogël, Siri, 

Persi madje edhe Egjipt), që u helenizuan pas nënshtrimit të tyre prej Aleksandrit të 

Madh dhe më vonë prej pasardhësve të tij romakë. Kjo gjuhë e larguar tashmë në kohë 

prej epokës klasike, për shkak të shtrirjes së madhe hapësinore arriti të bëhej gjuhë 

ndërkombëtare e një bote të tërë dhe mjet i përbashkët komunikimi i miliona njerëzve. 

Rrethanat e reja dhe roli i ri bënë që ajo të bjerrë një numër tiparesh të fazës së hershme 

dhe të shfaqë risi të shumta. 

 Në fonetikë shumë zanore, diftongje dhe bashkëtingëllore evoluojnë dhe marrin 

shqiptimin që kanë sot. Theksimi ndryshon rrënjësisht dhe nga muzikor bëhet dinamik, 

tre theksat e lashtë e humbasin larminë dhe rolin e tyre; ritmi i gjuhës pëson ndryshime 

që lidhen me zhdukjen e dallimit të zanoreve të gjata dhe të shkurtra.  

 Si pasojë e ideve të reja politike dhe të kushteve të reja, ndryshon dhe rinovohet 

gjithashtu edhe fjalori, i cili duhet të shprehë realitetin e një bote të re, asaj greko -

orientale, romake dhe të krishterë. Shumë fjalë të hershme të trashëguara ndryshojnë 

shpesh kuptim (p.sh. folja ανέπς, ―njom‖, merr kuptimin ΰς, ―bie shi‖); të tjera 

humbasin (p.sh., folja μίξ-μίυξ); fjalë të huaja bëhen pjesë e fjalorit të greqishtes; fjalë 

deri atëherë me përdorim të shpeshtë hasen më rrallë dhe veniten ose ua lënë vendin 

(kur konceptet që ato shprehin vazhdojnë të ekzistojnë) fjalëve të tjera të burimit grek a 

të huaj ose fjalëve të reja të prejardhura që shfaqen me shumicë në vend të fjalëve të 

vjetra. (p.sh., ένοενυξ zëvendësohet nga ηυηηζκμξ, që rrjedh prej ηυηημξ, emri i një 

insekti parazit të drurit të prrallit, nga i cili përgatitet ngjyrë e kuqe). Shumë fjalë, 

veçanërisht ato me pak rrokje ose të lakimit të tretë, zëvendësohen nga trajtat e tyre 

zvogëluese (άθςξ > άθχκζμκ, ηηείξ > ηηέκζμκ). 

 Në morfologji kufizohet shumëllojshmëria e trajtave, që është shenjë dalluese e 

fazës së hershme të gjuhës. Mënjanohet përfundimisht numri dual (dy) dhe zbehet 

përdorimi i mënyrës dëshirore. Trajta të tëra mënyrash dhe kohësh foljore si dhe forma 

të tjera përdoren gjithnjë e më rrallë (αημφζμιαζ; άημφζς; έθεδκ, έθεαζα). Pakësohen 

trajtat e parregullta emërore (καοξ, κδυξ, πθμίμκ, πθμίμο; μΰξ, χηυξ, χηίμο, χηίμκ, ςηίμο) 

dhe foljore (ήλ: ήιδκ, μΐδα, μΐζεα, σζιεκ, σζαζζ: μΐδα, μΐδεξ, μσδαιεκ, μσδαζζκ). Lakimi 

atik del nga përdorimi dhe lakimi i tretë fillon të asimilohet prej lakimit të parë (ηόλ 

βαζηιέλ, sipas ηόλ ηακίαλ, ηνύο κήλεο sipas νί κήλεο, dhe më pas μί πανμδίηεξ, ηάξ 

ηζιέξ; ή Κθεζχ - ηήξ Κθεζχξ). Foljet më –κη dalin tani më -σ. Në vend të së kryerës 

έβναραξ përdoret trajta έβναρεξ, e formuar sipas έβναθεξ; në të pakryerën shkruajmë 

έβναθμκ (unë), por edhe έβναθακ (ata) në vend të έβναθμκ, sipas zgjedhimit të foljes 

έθοζακ. 

 Me këto ndryshime shmangen shumë parregullsi të gjuhës antike greke; 

kufizohet larmia e lakimeve dhe gjuha bëhet më e thjeshtë.  

 Në të njëjtën kohë, nga pikëpamja e sintaksës gjuha bëhet më pak sintetike dhe 

më shumë analitike. Tani përdoret një numër më i madh fjalësh për të thënë atë që më 

parë shprehej me më shumë mjete morfologjike. Bëhet më i shpejtë përdorimi i 

parafjalëve dhe i formave rasore me parafjalë. 

 Pjesa më e madhe e këtyre ndryshimeve, disa prej të cilave marrin fill qysh në 

epokën klasike, vazhduan të thellohen derisa më pas morën formë të plotë- kallëzoren 

më –εο të lakimit të tretë të emrave (εθάζζμκεξ), e gjejmë të dokumentuar qysh në 

shekullin e gjashtë p.e.s.: te Ksenofoni, në vend të ndajfoljes έηη lexojmë άρκήλ, që 

është trajta pararendëse e ndajfoljes αρόκε të greqishtes së re: ό όρινο άρκήλ δηεβαηλε.  
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 Në këto risi të koinesë helenistike gjejmë kaq shumë shenja pararendëse të 

gjuhës së re, saqë mund ta konsiderojmë me të drejtë moment shumë të rëndësishëm të 

historisë gjuhësore të grekëve, fillim dhe shfaqje të parë të greqishtes së sotme.  

 Dhiata e re është një ndër shkrimet e para që pasqyron këtë stad historik të 

gjuhës greke dhe, për këtë arsye, një nga burimet kryesore të saj.  

 Në të njëjtën periudhë, që përkon pak a shumë me fillimet e krishterimit, zë fill 

edhe diglosia (δηγισζζία), e cila, në forma të ndryshme, vazhdon deri në ditët tona. 

Njerëzit e letrave fillojnë të shkruajnë jo më në gjuhën e kohës së vet – siç ndodhte pak 

a shumë në antikitetin klasik e deri atëherë – por, në masën që munden, përdorin 

dialektin antik të shkrimtarëve të vjetër, të cilët tashmë konsiderohen klasikë dhe model 

për tu imituar. Ata shpresojnë se kësisoj do të mund të rishkruhen vepra me shkëlqimin 

e atyre të epokës klasike. 

 Ky fenomen, që mori emrin aticizëm, nuk mundi të frenojë rinovimin dhe 

zhvillimin e gjuhës së folur, e cila vazhdonte të ndryshonte për dymijë vjet me radhë e 

deri më sot. Vetëm se ai arriti të mbizotëronte shpejt në gjuhën e shkruar dhe, qysh 

atëherë, cilido që shkruante ndikohej pak a shumë nga ideali dhe rregullat e gramatikës 

së lashtë, e cila konsiderohej deri edhe në shekullin tonë si e vetmja gramatikë e saktë. 

Në këtë mënyrë, aticizmi pati pasoja të rënda dhe shkatërrimtare në zhvillimin dhe jetën 

shpirtërore të kombit grek. Krahas dyzimit gramatikor që ishte pasojë e tij dhe që 

thellohej me kalimin e kohës, aticizmi kultivoi te çdo folës i gjuhës edhe një lloj dyzimi 

psikologjik: pengoi të shprehurit e lirë, veçanërisht në gjuhën e shkruar; u bë pengesë 

për lulëzimin dhe ndikimin e letërsisë në publikun e gjerë, krijoi një hendek midis 

popullit dhe shkollë, vepër e së cilës është përçmimi me anë të gjuhësi pasurive të 

kulturës kombëtare. 

 3. Një fazë interesante historisë së gjuhës greke është greqishtja mesjetare (330-

1453 pas l.k.) që karakterizohet nga ndryshimi i ngadaltë dhe bashkëkohorizimi i gjuhës 

greke. Mund të themi se në shekullin e njëmbëdhjetë ajo i afrohet shumë formës së saj 

të sotme. Ndryshimet në shqiptim dhe sheshimi i pjesës më të madhe të parregullsive të 

sistemit emëror marrin trajtë të plotë. Rasa dhanore nuk përdoret më: lakimi i tretë i 

hershëm përzihet gjithnjë e më shumë me të parin dhe lakimi i ri shfaqet tashmë i plotë 

(υ παηέναξ – ημτ παηένα, ή πυθδ – ηήξ πυθδξ, ή αθαιίκα, μί ηαιίεξ, μί δζμίπδζεξ). Në 

sistemin foljor zënë vend të qëndrueshëm trajtat perifrastike εέθς βνάθεζκ, έπς 

ηαηαηθζεήκ, pjesorja veprore e kohës së tashme bëhet e palakueshme më -μκηα(ξ). 

Shfaqen pjesëzat κα, αξ. Në fjalëformimin zgjerohen mundësitë shprehëse të gjuhës me 

prapashtesa të reja fjalëformuese dhe me fjalë të përbëra si: ηαθμηηέκζζημξ, 

παποιμοθανάημξ, άηνμηηφπδζα, ζοπκμένπμιαζ.  

 Disa shekuj më pas, në kohën kur bie Perandoria Bizantin, gjuha e gjallë është 

pothuaj identike me greqishten e sotme.  

 Gjatë gjithë kësaj periudhe pjesa më e madhe e njerëzve të letrave, të ndikuar 

prej idealit atik, mbajnë qëndrim përbuzës ndaj gjuhës së gjallë dhe nuk denjojnë ta 

përdorin në shkrimet e tyre. Gjuha e shkruar imiton sa më besnikërisht gjuhën klasike 

pothuaj gjatë gjithë periudhës mesjetare. Kjo prirje forcohet në shekujt e fundit 

bizantinë, ndonëse bëhen përpjekje edhe në drejtim të kundërt. Në këtë mënyrë, 

thellohet gradualisht dallimi i gjuhës së shkruar nga gjuha e folur, e cila merr tipare 

bashkëkohore në përputhje me evolucionin natyror të saj.  

Në periudhën e pushtimit osman vërejmë të forcohet nga njëra anë prirja e 

diferencimit të dialekteve dhe, në të njëjtën kohë, të formohen koine lokale të reja. 

Mungesa e arsimit në shekujt e parë pas rënies së Bizantit pati si pasojë varfërimin e 

fjalorit, i cili shfaq mangësi në shumë fusha kuptimore. Duke iu afruar fundit të kësaj 
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periudhe, vihet re një kthesë e rëndësishme në historinë kulturore të helenizmit të ri, dhe 

kjo u pasqyrua në ngjizjen e gjuhës së folur dhe të shkruar. Në Kretë fillon kultivimi i 

një lloj koineje letrare që përfaqësohet nga veprat e Erotókritos, Flijimi i Avraamit, 

Erofili etj. 

 Kjo përpjekje shpresëdhënëse ndërpritet me pushimin e Kretës nga turqit më 

1669, por gjallërimi rreth vitit 1800 i lëvizjes për arsim, përhapja e tipografisë, idetë e 

reja që vinin nga Evropa dhe, përgjithësisht, nevoja për përparim, i japin shtysë një 

fryme të re në rrethet intelektuale. Ajo ka për qëllim të sanksionojë si gjuhë të shkruar 

të mbarë kombit koinenë popullore në vend të gjuhës arkaike të Bizantit dhe të Kishës. 

Kjo gjuhë duket tashmë e formuar në elementet bazë të saj dhe përdorej sidomos në 

qendrat e mëdha urbane të jugut të Greqisë së atëhershme. Një zgjidhje të tillë e donin 

mendjet më të ndritura të intelektualëve dhe të klerikëve të kohës, e donte mad je edhe 

Koraisi, ndonëse në një bazë disi të ndryshme nga të tjerët. Veçse rrënjët e aticizmit të 

vjetër nuk mund të priten kaq lehtë. Më të shumtët e njerëzve të letrave vazhdonin të 

mbanin qëndrim mospërfillës ndaj gjuhës popullore dhe këmbëngulnin që si  gjuhë e 

kombit të sanksionohej gjuha arkaike. Zgjidhja që, më në fund, mbizotëroi – në thelb 

rrugëdalje kompromisi – ishte ―pispillosja‖ e gjuhës së re, me fjalë të tjera purifikimi i 

saj që, siç besonin ideatorët e tij, do t‘i çelte popullit grek rrugën drejt rilindjes së 

shpejtë kombëtare. 

 4. Në fund të shekullit të XVIII dhe fillimi i shekullit XIX kemi  pamjen e 

greqishtes së re (rreth vitit 1800), e kristalizuar në sferën e kuptimeve që i përgjigjeshin 

nivelit të jetës dhe arsimit të atëhershëm të popullit grek, por edhe me mundësi 

shprehëse të pashtershme dhe plasticitet të papërsëritshëm, që duken në pasurinë 

fjalëformuese të gjuhës. Këto prirje i karakterizon kompozimi i larmishëm dhe numri i 

madh i prapashtesave fjalëformuese, që bëjnë të mundur të  shprehen shkurt dhe saktë 

kuptime dhe ngjyrime nga më të ndryshmet. 

 Sistemi morfologjik, më i rregullt dhe më i thjeshtë se ai i greqishtes së vjetër 

dhe mesjetare, pasurohet në disa raste me mjete të reja, siç ndodh, p.sh., me kohën e 

ardhme, e cila veçon veprimin e çastit, atë që do të bëhet një herë (εα πέζεζξ, εα 

ηναβμοδήζς), nga veprimi i vazhduar a i përsëritur (εα πέθηεζξ, εα ηναβμοδχ). Por, 

marrë në tërësi, sistemi morfologjik është më i thjeshtë. Prej rasave fillon të lëkundet 

edhe gjinorja, e cila në disa raste nuk ka shumës (nuk e formojnë, p.sh., emrat femërorë 

si: μζ αμζπμπμφθεξ, μζ ιφηεξ, μζ ζηεκμπχνζεξ, dhe e formojnë me vështirësi emrat 

femërorë të huazuar: μζ βαθυηζεξ, μζ ηζνάκηεξ), por edhe në njëjës, së paku në shumë të 

folme lokale. Ky thjeshtim morfologjik nuk ndikon në aftësinë shprehëse të gjuhës, 

përderisa ajo arrin të shprehë me mjete të tjera sintaksore atë që deri dje e shprehte me 

trajta të veçanta. E njëjta gjë pati ndodhur edhe me greqishten e epokës klasike, e cila 

thjeshtoi sistemin e mëparshëm morfologjik që ishte më i pasur, pa dëmtuar ndërkaq 

forcën shprehëse të saj. 

 Gjatë shekullit XIX, sidomos në periudhën para çlirimit, në kushtet e reja të jetës 

intelektuale dhe politike, shënohet një epokë e re jo aq për zhvillimin ngushtësisht 

gramatikor, sesa për formësimin leksikor të gjuhës së re. Ndërsa me largimin e turqve 

harrohen ose lihen mënjanë shumë fjalë të huaja të shtetit deri atëherë turqishtfolës, 

hyjnë në përdorim qindra e qindra fjalë, sidomos nga ato që shprehin kuptime të reja. 

Ato janë të shumta, siç është e natyrshme të ndodhë në një komb që përpiqet të rilindë e 

të bëjë të vetat arritjet materiale dhe kulturore të qytetërimit të zhvilluar evropian. Kjo 

masë e madhe fjalësh librore që fitojnë qysh atëherë të drejtën e qytetarisë nën ndikimin 

e shkollës dhe të gjuhës së shkruar, çoi jo vetëm në krijimin e një leksiku me natyrë 
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dyfishe (popullore dhe librore), por edhe la gjurmë në fonetikë dhe në sistemin 

fjalëformues të gjuhës popullore deri atëherë të pakultivuar.  

 Gjuha e përbashkët e folur, e formuar fillimisht në qendrat urbane të 

Peloponezit dhe më pas në Athinë, kryeqytetin e dytë të shtetit të ri grek, shtrihet 

gjithnjë e më shumë e deri në ditët tona, duke ndjekur zhvillimet e jetës shoqërore dhe 

intelektuale si dhe zgjerimin territorial të shtetit, i cili përfshin në kufijtë e vet një 

numër gjithnjë e më të madh greqishtfolësish dhe, më në fund, masat e refugjatëve që 

pasuan katastrofën e Azisë së Vogël (1922). Dialektet e  greqishtes së re kufizohen nga 

ana territoriale, sfera e përdorimit të tyre ngushtohet dhe humbasin pastërtinë e 

mëparshme duke u përzier me trajta të mbarë gjuhës. 

 Si gjuhë e përbashkët e shkruar u sanksionua qysh në fillim pothuaj të shekullit 

XIX e ashtuquajtura gjuhë puriste, katharevusa (ραζαξεπνπζα), gramatika e së cilës 

mbështetet jo në gjuhën e folur të kombit, por në dialektin e lashtë atik. Bëjnë 

përjashtim këtu vetëm rastet kur trajtat e lashta gramatikore lidheshin me struktura 

sintaksore specifike të greqishtes së vjetër. Me purizmin gjuha e shkruar bëhet gjithnjë e 

më arkaike, por në të njëjtën kohë edhe më e vështirë në të mësuar e në përdorim, duke 

humbur kështu destinacionin e saj. 

 Ndërkaq, pas disa luhatjesh të fillimit, letërsia e re, e ndikuar prej manifestit të 

Psiharisit, braktis me vendosmëri gjuhën që mëton të bëhet mbarëkombëtare dhe ndjek 

shembullin e poetëve të Ishujve të Detit Jon që i mbetën besnikë gjuhës popullore, 

dhimotiqi (δεκνηηθή), për të cilën arkaistët mendonin se ishte ―vulgare‖ dhe e paaftë të 

shprehte kuptime të larta dhe fisnike. Në kundërshtim me sa shpresonin në fillim ithtarët 

e saj, kathaverusa nuk mundi të merrte jetë në buzët e popullit grek. Në këtë  mënyrë, 

diglosia e re që krijoi purizmi i shekullit XIX, me pasojat e shumëfishta dhe 

shkatërrimtare të saj, nxjerr gjithnjë e më shumë në pah nevojën e një reforme 

gjuhësore, para së gjithash në arsim, si fillimin dhe simbolin e ndryshimit dhe të 

rinovimit thelbësor të jetës shoqërore greke. 

5. Në shek. XX greqishtja njohu zhvillim të fuqishëm dhe arritja më e madhe për 

kohën pranohet vendosja e variantit dhimotiqi (δεκνηηθή) në vitin 1976 në  statusin e  

standardit, çka nënkuptoi edhe reforma të mëdha sidomos në shkrim. 
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2. INTERFERENCAT LEKSIKORE E SEMANTIKE NDËRMJET 
GREQISHTES DHE SHQIPES 

 

 

 

(Gjuhë të hapura në dhëniet dhe në marrjet leksiko-semantike) 

Gjatë kontakteve historike, ekonomike e kulturore, populli grek dhe ai shqiptar 

kanë dhënë e kanë marrë ndërmjet tyre dhe gjurmët e këtyre marrëdhënieve me drejtim 

përgjithësisht dykahësh pasqyrohen edhe në gjuhë, ku dallohen, krahas shtresës së 

dukurive anase, edhe një shtresë elementesh të huaja, huazimet. R. Memushaj pranon se 

―Huazimet përbëjnë një dukuri të zakonshme për të gjitha gjuhët. Ato prekin të gjitha 

rrafshet gjuhësore: fonetikën, morfologjinë, leksikun dhe sintaksën. Por rrafshi që 

preket drejtpërdrejt dhe më shumë nga huazimet, është leksiku. Meqenëse janë një 

dukuri shumë e përhapur në të gjitha gjuhët, huazimet leksikore paraqesin një interes të 

veçantë.‖
39

 

Kështu, duke iu referuar edhe studimeve të shumta sidomos të historisë së 

shqipes, ne flasim për huazime të greqishtes në shqipe dhe për huazime të shqipes në 

greqishte. Kjo tregon së pari se gjuhët janë të hapura ndaj njëra tjetrës, por karakteri 

dhënës dhe marrës ka kushtëzime të rëndësishme dhe të ndryshme, që lidhen 

drejtpërdrejt apo tërthorazi me statusin politik të popullit dhe të gjuhës që ai mbart, me 

statusin ekonomik, me statusin shoqëror, me statusin ushtarak (sidomos në historinë e 

hershme), me statusin kulturor, me statusin religjioz (fetar), me statusin rajonal dhe atë 

ndërkombëtar të gjuhës, me kohën e dokumentimit dhe me shkallën e përpunimit të  saj, 

me funksionet stilistikore etj.   

Prof. E. Çabej pranon se ―Në lidhjet që kanë gjuhët në mes tyre të marrët e të 

dhënët janë me rëndësi të barabartë.‖ Duke u mbështetur në këta parametra ne 

pranojmë se shqipja dhe greqishtja, si gjuhë të popujve në kontakt gjeografik e historik 

kanë qenë të hapura ndaj njëra-tjetrës, por potencialiteti i tyre dhënës dhe marrës nuk ka 

qenë i njëjtë, i barabartë dhe refleksiv.  

 

 

 

 

                                                 

 
39

 R. Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2008, f. 178 
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A. HUAZIME LEKSIKORE (INTERFERIME) SHQIPE NË GREQISHTE 

 

Ne këtu po ndalemi jo vetëm tek pesha dhe rëndësia e këtyre huazimeve (që në 

fund të fundit, kur kanë zënë vend i quajmë edhe interferime leksikore dhe semantike), 

por tek ana sasiore. Faktet gjuhësore tregojnë se shqipja, për njërën apo tjetrën arsye, 

për njërin apo tjetrin status ndaj greqishtes, ka marrë më shumë prej saj sesa ka 

dhënë. Numri i fjalëve që shqipja u ka dhënë jo vetëm greqishtes, por edhe në gjuhëve 

të tjera ballkanike (rumanishtes, serbishtes etj.) është rreth 70
40

.  

Prof. E. Çabej thotë ―se kur të vështrohen marrëdhëniet e shqipes me gjuhët 

fqinje në tërësinë e tyre, do të pranohet që roli dhënës i kësaj gjuhe ndaj atyre gjuhëve 

është çmuar disi nën shkallën reale që i përket... Më anë tjetër elementet e shqipes që 

kanë shkuar në gjuhët fqinje janë me rëndësi edhe për vetë historinë e kësaj gjuhe, për 

arsye se ato kanë ruajtur në ato idioma shpesh herë trajta më të vjetra, të cilat në 

gjuhën vetë që i dha, në shqipen, humbën me kohë dhe u  zëvendësuan me të tjera....‖
41

 

Po ky studiues i historisë së gjuhës shqipes, duke pranuar dhe mendimet e 

albanologëve të tjerë, shkruan se ―Ndikimi i shqipes mbi greqishten e re Gustav Majeri 

e çmoi me dishka më shumë se 60 fjalë. Këtë numër gjurmimet e mëpastajme e kanë 

shtuar. Po t‟u hidhet një vështrim veprave leksikore që u botuan më vonë, shihet se ky 

ndikim përfshin edhe fjalë të tjera, si të mbarë gjuhës, si dialektore‖
42

.  

Dhe këtu do të veçojmë fjalë të tilla, si: 

a. në greqishten bizantine: rentai (nga rend).  

b. në greqishten e re: cupra (çupë), vllamis (vëllam); kopella (kopile); botë 

(shtamë), rusem (zbres), lerë (zhul), kulpër, venjë (dëllinjë), dot (pjësëz); dhasos (dash), 

kaciqi ( kec), vargër (dash a cjap i patredhur), dosa (dosë), larë (pullë a njollë me 

ngjyra të ndryshme, zakonisht të bardhë, që kanë shtazët në lëkurë; në greqishte θάνμξ –

pulëbardhë); carkos (thark), bruc (bërruc), shark etj. 

Por studimet e dekadave të fundit, në Greqi nxjerrin një numër shumë të madh 

huazimesh nga shqipja. Këto duhen parë me shumë kujdes, sepse një pjesë shqipja 

mund t‘i ketë huazuar vetë, madje edhe nga greqishtja. 

Kështu N. Andrioti, në Fjalorin etimologjik, botuar në Selanik, jep si fjalë dhe 

ndajshtesa shqipe njësitë e mëposhtme: αξβαλίηεο ν, κεζλ. Αξβαλ – ίηεο < ηνπσλ. 

Άξβαλα < αιβ.  Arbena (Π. θνπξηθ. ζηελ Αζήλα 43, 3).  

γθηόλεο ν, είδνο πνπιηνύ· αιβαλ.  gjon.  

γθηόζα ε, γξηά γίδα· ζιαβ. kozje δηά ηεο Αιβαληθήο (G. Meyer, N. S. 2, 65).  

                                                 

 
40

 Shih më gjerë E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, në ―Studime gjuhësore‖, III, Prishtinë, 1976, 

f. 72 
41

 Shih më gjerë E. Çabej, Shqipja dhe gjuhët e fqinje në ―Studime gjuhësore‖, IV, Prishtinë, 1977, f. 334 
42

 Shih më gjerë E. Çabej, Shqipja dhe gjuhët e fqinje në ―Studime gjuhësore‖, IV, Prishtinë, 1977, f. 328 
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γθνξηηζηά ε, αγξηαπηδηά· αιβαλ. goritse  (G. Meyer, N. S. 2, 65) 

γνύβα ε, ιάθθνο· κεζλ. γνπβάο < κεηαγλ. θύβε (Β. Φάβ. ζην Λεμ. Γειη. 2, 87 θ. 

εμ.). Καηά G. Meyer, Alban. Ëört. αιβαλ guvë. 

δηάηα ε, παξαγγειηά· από ην ξ. δηαηάδσ ππνρσξεη.).   

-εδα θαηάι. ηνπσλπκηώλ: Αγξηι – έδα, Βαιαληδ – έδα, Καινγξ – έδα, Μπγδαι – 

έδα, Πξέβ – εδα, θ. η. ό. · αιβ. θαηάι –eza (K. Άκαλη. Γισζο. Μειεη. 97, Π. Φνπξίθ. 

ζηελ Αζήλα 27, 345 θαη 41, 97 θέμ.). Πβ. Καηάι. –ηδα. 

-εζεο θαηάι. λενειι. επσλύκσλ: Γξάκ - εζεο, αιβάλ. θαηάι. –esi. 

δβέξθνο ν, ηξάρεινο· αιβ, zverk (G. Meyer N. S. 2, 66). 

θαιακπόθη ην, αιβ. kalambok (J. Popvitsch Indog. Forsch 15, 517).  

θαξνύηα ε, ζθάθε· αιβ. karrutë. 

θαηζίθη ην, γίδη· αιβ. kts (g. Meyer, M. S. 2, 66). kec, 

θνύινπκα ηα, γηνξηή ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο· από ην θνύκνπια < ιαηηλ. cumulus 

(= ζσξόο) (Κ. Α. Ρσκαίνο ζηελ Αζήλα 32, 209). Καη‘ άιινπο από ην αιβ. colum (= 

θαζαξόο). 

θξάθνπξα ηα, βξάρνη· κεζλ. θξάθνξα < αιβ. krakurinë (;)  

ιάγηνο επίζ., καύξνο· ίζσο από ην ιαγόο, κε αξρηθή ζεκαζία: «απηόο πνπ έρεη 

ρξώκα ιαγνύ, γθξίδνο». Καηά G. Meyer, N. S. 2, 68 αιβαλ. laj(= ςαξόο). 

ιέξα ε, κεζλ. ιέξα < ξ. ιεξώλσ (ππνρσξεη.)· πβ. απιώλσ – άπια (Γ. Υαηδηδ. 

ΜΝΔ 1, 76). θαιεξή ε εξκελεία ηνπ J. Popovič ζηηο Südost – Forsch. 15, 517 από ην 

αιβαλ. (= ηέικα). 

ιηαπεο ν, Αξβαλίηεο· αιβ. Liap (= όλνκα κηαο από ηηο 4 αιβαληθέο θπιέο).  

καξθαιώ νρεύσ, γηα δώα· αιβ.  marr kal      (= παίξλσ άινγν) (Β. θνπβαξά, 

Ηρλει. ιεμ. 60). 

κπακπέζεο επίζ., άπηζηνο· αιβ. pabesë. 

κπαο (θαη) άθιηη., κήπσο· κεζλ. κπαο, από ηε θξ. κελ παο θαη. Καηά G. Meyer,  

N. S. 2, 69 αιβ.  mbase (= ίζσο).  

κπέζα ε, εκπηζηνζύλε· αιβ. besë (G. Meyer, N. S. 2, 69 θέμ.). 

πίπηδα ε, είδνο θινγέξαο· αιβαλ. pipëza. 

πιηάηζηθν ην, ιεία· αιβ. plaçkë.
43

 

Siç shihet këtu ka edhe fjalë nga latinishtja (cumul), apo nga sllavishtja (gorricë) 

etj. 

Studiuesi Dh. Qiriazi (punimin për doktoraturën e ka në këtë fushë, siç do të 

shohim shumë herë në vazhdim dhe që është marrë jo pak me huazimet shqipe në 

greqishte
44

)  shprehet se ―Shtrirja gjeografike e lëndës (që ka të bëjë me huazimet 

shqipe në greqishte, shënimi ynë, S.D.) mbledhur tregon se shqipja ka lënë gjurmë më të 

thella në të folmet e Epirit, Thesalisë dhe të Atikës, dhe disi më të kufizuara në pjesët e 

tjera të territorit grek. Të shënueshme janë prurjet nga zona e Thesalisë dhe e Volosit, 

ku, siç dihet, gjatë mesjetës dhe më vonë pati  zbritje masive të elementit arbëror. 

Elemente të shqipes kanë depërtuar edhe në argonë e qyteteve (λάθα naka, γθέγθε 

                                                 

 
43

 Shih më gjerë: N. Andrioti, Fjalor etimologjik, Selanik, 1992 
44

 Γ. Κ. Κπξηάδεο, Δθθδκζηέξ Δπζδνάζεζξ ζηήκ Αθαακζηή (I. Φςκδηζηή ηαζ ιμνθμθβζηή πνμζανιμβή ηςκ 

εθθδκζηχκ δακείςκ; II. Λελζηυ ηςκ εθθδκζηχκ δακείςκ ηδξ αθαακζηήξ), Θεζζαινλίθε, 2001 
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gjegje) si dhe në gjuhën e homoseksualëve (kaliardá), ku janë për t‘u veçuar një numër 

kompozitash si αζηεληνύπνπξνο (ν) ‗drejtor‘ (<arv. άζηε ληνύα + πνπξνο ‗plak, i 

plakur‘); ζενκπνύθνπξα (ndajf.) ‗shkëlqyeshëm‘ (< ζεν ‗me kuptim intensiv‘ + 

κπνύθνπξα < bukur)
45

. 

Dh. Qiriazi pohon, gjithashtu, se vepra ―Σν κεγαξηθό γισζζηθό ηδίσκα 

(Λεμηθνγξαθηθή κειέηε) e studiuesit Α. ύξθνπ shqyrton leksikun e zonës Megara, ku 

ka pasur dhe ka arvanitë. Nga lënda e pasur Qiriazi përmend këto fjalë e shprehje: αγηέ 

ηα κνπ ‗shpreh 1. optimizëm 2. tallje 3. dhembje 4. gëzim‘[= α γηέηα κνπ < a jeta ime], 

βιάκεο (o) (<vllam) 1. mik 2. dashnor‘, θηνύξα (ε) < qurra, θνκπόξα (ε) ‗lloj këmbore‘ 

< këmbora, θνξνβέζεο (ν) < korovesh, θνπξίδη (ην) 1. pjesa e sipërme e rrumbullakosur 

e murit 2. shtylla kurrizore‘ shih edhe θνπξίδα ‗shtylla vertebrore e kafshëve të imta‘ në 

Epir, e padëshmuar në fjalorët e botuar deri më tash,  < kurrizi, θόρα (ε) ‗1. kohë e 

përshtatshme për mbjellje 2. (mtf.) humor, dispozicion‘ < koha, θξεζέιηα (θαη θξηζίιηα) 

ε, (< krisël), ιαγθνπκία (ε) < lakmi, ιακπόηη (ην) < labot, ιαξγθόη (ην) < largoi 

‗modesti‘,  ιηνπγθνύζη (ην) ‗vegël hekuri për gërryerjen e drurit‘ < lugës, ιηνύθηη (ην) 

‗poshtërim, sulm‘ < luftë, ιηνθάηα (ε) < lofatë, κνλνθξίκα (ην) < κνλν + frymë, 

κνύινδα (ε) dhe κνύινπδα < mullëza, κνύζθηα (ε) 1. mushka 2. mtf. gruaja, κπόηζηθα 

(ε) < boçka, ληειίλη (ην) ‗dru aromatik‘ < dëllinjë, ληξάδα (ε) < dra-të, ληξόκηζεο (νη) < 

dromca,  νληακπίξ νληακπίξ ‗si i ati dhe i biri‘ < at‘ e bir, νύζηξα (ε) ‗kallinjtë e njomë 

që thërmonte bujku në pëllëmbë‘ < ushtër, -a, πόξδσζε (ε) θαη πόξδσζη (ην) ‗zorra e 

trashë‘ < pordhësi, πνύζη (ην) 1. bryma 2. halat e thata të pishës < pushi, ξόδηδα (ε) < 

rrodhe –za, ξνπζηεθίθη (επίξ.) < rrush e fiq,  ζθνύκα (ην) < shkuma, ζηάιπε (ε) < 

shtalpë, ζηακπνπιάξεο (ν) < strumbullari (i lëmit), ηξηθνύγθνπιν (ην) ‗sëmundje me 

flluskave në trup‘, θξίκα (ην) < fryma etj. ―
46

 

 

Duhet kemi shumë kujdes në analizat që bëjmë se jo të gjitha fjalët e 

parashtruara më sipër janë me burim shqip. 

 

* * * 

 

Një fushë interesante ku janë ndalur studiues si A. Spiro, Dh. Qiriazi etj. është 

dhe ajo e leksikut të shqipes në të folmet e fshehta ballkanike, ndër të tjera edhe ato 

greke. Dh. Qiriazi thotë se ―Dihet që gjuhët e fshehta përdorin në masë të madhe fjalë 

nga leksiku i gjuhëve të tjera për të siguruar fshehtësinë në komunikim. Përveç gjuhëve 

të fshehta të Epirit, ku gjejmë edhe fjalë shqipe, një rast i ngjashëm, e madje me më 

shumë huazime nga arvanitishtja e Peloponezit, është gjuha e muratorëve të këtij rajoni 

të Greqisë. Le të shohim disa prej tyre:  

Krekonika : βεξδίιεο, ν ‗plak‘ dhe t. δβεξδίιεο < i (z)verdhur, βεξδίισ, ε 

‗plakë‘, γθιηνπκηζηξό, ην ‗qumësht‘ < klumështor, γθνύξα, ε ‗gur‘, ιηάγθηξα, ηα 

‗lakra‘, ιηόθη, ην ‗loqe‘, κπάιηα, ε ‗baltë‘, κπιάζξεο, νη ‗bathë‘, κπόηα, ε ‗botë‘, 

κπνύιηδα, ε (dhe πoύιηδα) ‗pulëza‘, ληέξδα, ε ‗derëza‘, ληξνύκηδεο, νη ‗dromca‘, νύγηε, 

ην ‗ujë‘, πίγθεο, νη ‗opinga‘, πξεπόζη, ην ‗pudens‘ < preposhi, πξίθηεο, ν ‗prifti‘, 

ξνγθαιάσ ‗rrëkëllej‘, ζηνπξαπιάσ ‗shurroj‘, ηέξηδα, ε ‗derëza‘.  

                                                 

 
45

 Lënda është vjelë nga Ζ. Πεηξόπνπινπ, Καιηαξληά, Νεθέιε, Αζήλα, 1993  
46

 Α. ύξθνπ, Σν κεγαξηθό γισζζηθό ηδίσκα (Λεμηθνγξαθηθή κειέηε), Νήζνο, Αζήλα 2006. 
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Μπαξακπάηηθα: βόγγηιν, ην ‗fëmijë‘ < i vogël-o, κπαζεθνύθηα ose κπάζεο 

‗bathëkuqe ose bathë‘, κπνύθνπξε ‗i bukur‘, λνύζε, ε ‗nuse, etj.‘ 
47

 

Lënda ilustruese e shfrytëzuar nga ky studiues, është marrë nga punimi Οζ 

παναδμζζαημί πηίζηεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, i autorit  Υ. Γ. Κσλζηαληηλόπνπινο.
48

 

 

Këto dhe të tjera fjalë, zakonisht kanë mbetur në leksikun periferik, dialektor të 

greqishtes. Këtë e tregon edhe mosparaqitja e tyre si zë i veçantë leksikografik në fjalor 

të tipi të madh, si ai J. Babinjotit (Γ. Μπακπηληώηε; Λελζηυ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ 

Αζελώλ, 2002)
49

, por edhe në fjalorët që janë hartuar nga leksikografë shqiptarë si N. 

Gjini (Ν. Γθηλε, Έθθδκμ - Αθαακζηυ Λελζηυ (Fjalor greqisht - shqip), Ησαλλίλσλ, 1993 

)
50

etj. 

Populli shqiptar, për shkaqe kryesisht ekonomike dhe politike , në rrjedhë të 

historisë ka njohur ardhje emigruese të jashtëzakonshme. Në kohën e skllavopronarisë 

një pjesë jo e vogël e territorit të banuar nga stërgjyshërit e shqiptarëve, sidomos vija 

bregdetare e këtij territori është pushtuar nga grekët e lashtë . Prof. E. Çabej thotë se 

grekët e vjetër themeluan ngulime (koloni) edhe jashtë trevave të Greqisë, si p.sh., në 

Italinë e Jugut, në brigjet e Anadollit, në brigjet e Adriatikut dhe të Detit të Zi etj
51

. 

Kuptohet vetiu që këto ngulime nuk janë ngritur në tokë të shkretë. Nëpërmjet këtyre 

ngulimeve ata vinin në kontakt me banorët vendas rreth e rrotu ll. Marrëdhëniet me 

popujt jogrekë të Ballkanit grekët e vjetër i zhvillonin jo vetëm nëpërmjet ngulimeve në 

brigjet lindore të Adriatikut e në brigjet perëndimore të Detit të Zi, por edhe nëpërmjet 

zonave kufitare brenda Gadishullit Ballkanik.  

 

                                                 

 
47

 Këtu ka pasaktësi për disa fjalë. Unë do të isha e mendimit se fjalë si lakra etj. kanë hyrë përsëri në 

greqishte a në këto të folme nga shqipja, edhe pse janë fjalë të greqishtes së vjetër.  
48

 Υ. Γ. Κσλζηαληηλόπνπινο, Οη παξαδνζηαθνί ρηίζηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, Αζήλα, 1983 
49

 Γ. Μπακπηληώηε; Λελζηυ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ θέλεςκ 

ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκςκφιςκ – ακηζεέηςκ, ηφνζςκ μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ μνςκ, 

αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνύ αξρείνπ; Αζελώλ, 2002) 
50

 Ν. Γθίλε, Έθθδκμ - Αθαακζηυ Λελζηυ (Fjalor greqisht - shqip), Ησαλληλσλ, 1993 ) 
51

 Prof. E. Çabej pohon se zbulimet arkeologjike që janë kryer në këtë shekull ndër ne dëshmojnë sa i 

madh ka qenë ndikimi i kulturës greke në vendin tonë. Ky ndikim nuk ka munguar të vinte edhe prej 

Greqie, po kryesisht buron prej kolonive greke të Shqipërisë. Si kudo në pellg të Mesdheut, edhe në  
Shqipëri kolonitë greke kanë ndjekur në radhë të parë qëllime paqësore të tregtisë, pa synuar në sundimin 

politik të viseve përkatëse. Prandaj këto koloni kanë qenë themeluar zakonisht në bregdet, duke 

parapëlqyer tipin penisular (gadishullar) me një rryp toke që shërbente për t‟u mbrojtur nga sulmet 

vendëse.Kolonitë greke të Shqipërisë janë themeluar kryesisht prej Dorasve. Nga këto Durrësi 

(Epidamnos, më vonë i quajtur Dyrrachium) u themelua në 685 para erës së re prej atyre të Kerkyrës 

(Korfuzit). Në 558 u themelua Apolonia, në 385 prej Sirakuze Leshi (Lissos). Të tjera koloni greke qenë 

Çrikum e Aulon afër Vlorës, pastaj Buthroton (Butrinti) e Feniki në Jugë. Grekët kishin hyrë edhe në 

hinterland për tregëti ku themeluan qytetin Amanita (Plloça e sotme) e Bylis (Gadishta e Mallakastrës). Në 

oborret e mbretërve e dinastëve ilirë ka pasur si Grekë mjekë, oficerë,  shkrues etj. Në Iliri importoheshin 

armë, stolisje, enë e të tjera orendi prej Greqie. Shih më gjerë E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës 

shqipe, në ―Studime gjuhësore‖, III, Prishtinë, 1976 
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B. HUAZIME LEKSIKORE (INTERFERIME) GREKE NË SHQIPE 

 

Marrëdhëniet shekullore ndërmjet grekëve dhe popujve fqinjë të Ballkanit do të 

linin patjetër gjurmë edhe në gjuhët e tyre. Këtu është fjala, në radhë të parë, për 

gjurmët e greqishtes në gjuhët që fliteshin në pjesën perëndimore, qendrore dhe lindore 

të Ballkanit, d.m.th. në ilirishte, përkatësisht në maqedonishte, trakishte dhe dakishte. 

Por jo më pak interes paraqisnin edhe gjurmët që gjuhët fqinje kanë lënë në greqishte.
52

 

Prania e një numri jo të vogël fjalësh me burim nga greqishtja e vjetër në 

shqipen e dokumentuar dëshmon qartë për kontaktet e hershme dhe të gjata ndërmjet 

grekëve të vjetër dhe stërgjyshërve të shqiptarëve
53

.  

 

Duke pasur parasysh faktin e njohur që këto fjalë e kanë burimin te dialekti  grek 

i dorasve, që këtej është nxjerrë përfundimi i drejtë se këto kontakte janë zhvilluar në 

pjesën perëndimore të Gadishullit Ballkanik. Me fjalë të tjera, këto fjalë kanë depërtuar 

në ―nënën‖ e shqipes nëpërmjet dorasve që banonin në ngulimet greke të Bregdetit 

Adriatik, si dhe në pjesën veriperëndimore të Greqisë së vjetër  (fjala mokën / mokër 

është një dëshmi e qartë për këtë
54

). Nga ana tjetër, numri relativisht i vogël i këtyre 

fjalëve dëshmon se ndikimi i greqishtes së vjetër mbi ―nënën‖ e shqipes ka qenë i 

kufizuar. Dhe kjo është e kuptueshme, po të kemi parasysh se ngulimet e vogla greke të 

Adriatikut nuk mund të ushtronin një ndikim të madh mbi popullsinë vendëse edhe më 

të madhe në numër. Një ndikim i tillë nuk mund të ushtrohej as nëpërmjet zonave 

kufitare, që në kohët e vjetra shtriheshin edhe më në jug.  

Gjithashtu, për huazimet shqipe në greqishte kemi pranuar mendimin e Dh. 

Qiriazit i cili shprehet se ―Fjalët e shqipes krijojnë raporte distribucioni komplementar 

                                                 

 
52

 E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, në ―Studime ...‖, III, Prishtinë, 1976;  Shiko më gjerë edhe 

Sh. Demiraj, Epiri, pellazgët, etruskët dhe shqiptarët, Tiranë, 2008 
53

 R. Memushaj pranon se huazime të trashëguara në shqipe janë shumë fjalë nga greqishtja e vjetër, si: 

lakër, presh, qershi, mokër, shpellë etj. dhe më shumë nga latinishtja, si: gaz, fytyrë, këmishë, kokë, shpinë, 

qytet, shëndet, verë etj. Në gjuhën shqipe ka rreth 600 fjalë rrënjë prej latinishtes dhe rreth 30 huazime prej 

greqishtes së vjetër. Shih më gjerë R. Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2008 .  
54

 Prof. Sh. Demiraj pranon se ―Midis elementeve të greqishtes së vjetër në gjuhën shqipe është pranuar 

edhe emri mokën / mokër. Kjo fjalë, e cila e ka burimin te dialekti dorik mākhanắ (në dialektin jonik 

mếkhanế), ka hyrë qysh disa shekuj para erës së re edhe në latinisht në trajtën machina. Nga latinishtja kjo 

fjalë është trashëguar edhe në gjuhët romane, si p.sh., italisht macchina, frëngjisht machine, rumanisht 

măcina (=mëçina) ―bluaj‖ etj. Por fjala mokën / mokër e shqipes nuk mund të ketë depërtuar nëpërmjet 

latinishtes, sepse një –a- e gjatë latine ka dhënë vetëm –a- në elementin latin të kësaj gjuhe. Si rrjedhim, 

është pranuar me të drejtë që evolucioni -ā->-o-, që është vërtetuar rregullisht në elementin i.e. të shqipes 

(khs. motër <māter), ka përfshirë edhe shtresën më të vjetër të huazimeve greke të ―nënës‖ së shqipes. E 

kjo shtresë duhet të jetë disa shekuj më e hershme se shtresa më e vjetër e huazimeve latine të ―nënës‖ së 

shqipes.‖ Shih më gjerë Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988, f. 107 
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me fjalët e greqishtes. Kështu, në Epir fjala ηζμφπνα ka kuptimin ‗vajzë‘ ndërsa 

θνππέια ‗shërbëtore‘. E njëjta mund të thuhet edhe për fjalët άκεζα dhe θμοθμφδζα ku e 

para shënon lulet e pemës, ndërsa e dyta bimët që çelin lule, vetë lulet. Edhe në rastin e 

fjalëve të shqipes vështirësia e motivimit kuptimor të fjalëve nga ana e greqishtfolësve 

krijon premisa për riinterpretime etimologjike. Në të folmet e fshehta të Epirit fjala 

δέληξνο „dhëndër‟ u pa si e ardhur nga δέληξν „lis, dru‟ e greqishtes, kur dihet që vjen 

nga fjala dhëndër e shqipes. Fjala βιαζηάξη ‗vëlla‘ vjen nga shqipja vëlla me ndikim 

paretimologjik nga  gr. βιαζηάξη. Trajta e fjalëve tregon se në raste të veçanta shqipja 

ka qenë ndërmjetësuese e huazimeve prej gjuhësh të tjera: turk. günah > shq. gjynah, 

gjynaf > gr. Epirit γθηνπλάθη, sepse dihet që në shqipen kemi alternim të h dhe f 

fundore.‖
 55

 

 

* * * 

 

Kur flasim se gjuha shqipe dhe ajo greke kanë qenë të hapura ndaj njëra-

tjetrës, (sidomos shqipja ndaj greqishtes), si u shprehëm më lart, kjo dukuri e ky proces 

kanë edhe karakteristikat e veta kohore. Në shqipen e dokumentuar fjalët me burim nga 

greqishtja e vjetër (që janë trashëguar nga nëna e saj ilirishtja) janë më të pakta në 

numër se ato që kanë depërtuar nga greqishtja e mesme dhe e reja. Por ka një ndryshim 

të dukshëm midis të parave dhe këtyre të dytave. Të parat kanë pësuar më shumë 

ndryshime, sidomos të karakterit fonetik dhe janë të mbarë shqipes. Kurse të dytat janë 

të përhapura më fort në të folmet jugore dhe kanë pësuar më pak ndryshime.   

Ne si do ta shohim dhe në kapitujt në vazhdim do të ndalemi konkretisht edhe në 

këto ndryshime, kur të shohim huazimet dialektore. 

 Në gjuhën shqipe, përveç elementeve nga greqishtja e vjetër, të cilat ajo i ka 

trashëguar nga ―nëna‖ e saj ilirishtja, kanë hyrë edhe një numër i konsiderueshëm 

huazimesh nga greqishtja gjatë marrëdhënieve historike. Këtu është fjala kryesisht për 

huazimet nga greqishtja e mesme dhe e reja.  

 

Prof. E. Çabej shkruan se këto elemente të huaja kanë depërtuar në gjuhën shqipe 

pas shekullit VI, d.m.th. pas asaj periudhe kur u krye procesi i gjatë i kalimit të 

shkallëshkallshëm nga ilirishtja në shqipe. Në përgjithësi, edhe shtresat më të vjetra të 

këtyre huazimeve kanë pësuar më pak ndryshime të karakterit gjuhësor se elementet 

greke dhe latine, që shqipja i ka trashëguar nga ―nëna‖ e saj. Megjithatë, mund të 

pohohet se edhe huazimet, që kanë depërtuar drejtpërdrejt në gjuhën shqipe, sidomos 

ato më të vjetrat, nuk kanë mbetur të pandryshuara. Ato u janë nënshtruar rregullsive 

të evolucionit të sistemit fonetik dhe të strukturës gramatikore që vepronin në shqipe 

në kohën e depërtimit të tyre në këtë gjuhë.
56

 

 

Këto huazime nga greqishtja e mesme dhe e reja janë pa krahasim më të 

shumta se elementet nga greqishtja e vjetër.  Dhe kjo është e shpjegueshme, po të 

mbahet parasysh se ndikimi i greqishtes mbi shqipen ka ardhur duke u shtuar pas 

vendosjes se greqishtes si gjuhë zyrtare e Perandorisë Bizantine në shekullin VII të erës 
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sonë. Këtë ndikim e ka mundësuar më tej edhe fakti që një pjesë e madhe e popullsisë 

së krishterë të trevave shqiptare kanë qenë ortodoksë dhe kisha ortodokse kishte si 

gjuhë liturgjike gjuhën greke. Edhe marrëdhëniet ndërmjet grekëve dhe shqiptarëve, 

sidomos në zonat kufitare, kanë ardhur duke u shtuar në rrjedhat e kohërave. 

 Huazimet nga greqishtja e mesme kanë pësuar më pak ndryshime se elementet 

nga greqishtja e vjetër. Por natyrisht edhe huazimet nga greqishtja e mesme dhe nga 

greqishtja e re, sidomos të parat, nuk kanë mbetur pa iu përshtatur rregullsive të sistemit 

fonetik dhe të strukturës gramatikore të gjuhës shqipe. P.sh. të krahasohen huazime të 

tilla si kllógjër (te Buzuku kllógjën) dhe trëndafil me trajtën e vet greqishtes kallójeros 

dhe triandáfyllo. 

  

 Huazimet nga greqishtja e mesme dhe greqishtja e re kanë depërtuar më fort në 

të folmet jugore të shqipes. Por huazime nga greqishtja e mesme kanë depërtuar edhe në 

të folmet veriore. Të tilla janë, ndër të tjera, edhe fjalët e sferës fetare kllogjën, 

manastir, (te Budi e te Bardhi munështir) etj., si dhe fjalë sferash të tjera si: benevrekë, 

dafne (=dafinë), fármëk (=farmak), hir, kállëm (=kallam), keq, qefalí, skile, trëndafil 

etj. 

  

 Huazimet greke në pjesën më të madhe të tyre kanë depërtuar në shqipe 

nëpërmjet gjuhës së folur. Por në kohë më të reja kanë hyrë në shqipe fjalë prej burimi 

grek edhe nëpërmjet gjuhës së shkruar. Këtu është fjala kryesisht për terma, që janë 

ndërtuar nga burimi i greqishtes dhe që në shqipe kanë hyrë nëpërmjet gjuhëve romane. 

Është fjala për terma të tillë si: aristokraci, demokraci, dialog, diametër, fonetikë, 

gjeografi, gjeometri, hipertoni, hipotoni, monolog, morfologji, perimetër, poligon, 

sintaksë etj. 
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C. HUAZIME NDAJSHTESORE  (INTERFERIME) GREKE NË SHQIPE 

  

Bashkë me fjalët e huazuara kanë hyrë në gjuhën shqipe edhe disa prapashtesa prej 

burimit grek të cilat u janë shtuar edhe temave të fjalëve prej burimi jogrek.  

 Do të veçonim këtu disa prej tyre
57

: 

 -it: gjirokastr-it, labov-it, libohov-it etj. 

 -jot:  himar-jot, mallakstri-jot, delvinjot, sarandjot etj. 

 -omë: balt-omë, bur-omë, kredh-omë, zez-omë, valomë etj. 

 -is: kallaj-is, paj-is, përrall-is, rast-is, tigan-is, vaj-is, përsëri- is, uj(ë)-is etj. 

 -os: ajr-os, barr-os, breng-os, brum-os, çelnik-os, damk-os, fund-os, gjak-os, 

hekur-os, plag-os, tym-os, vend-os, vul-os etj. 

 Ne do të ndalemi më gjerë në kapituj dhe sytha të veçantë për llojin e huazimeve 

greke në shqipe, për rrugët e hyrjes, për fushat konceptore e leksiko-semantike ku 

përfshihen ato etj. 
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3. KLASIFIKIMI HISTORIK I HUAZIMEVE GREKE NË SHQIPE 

 

Huazimet greke kanë hyrë në gjuhën shqipe në kohë të ndryshme. Meqenëse nuk 

është drejtpërdrejt objekt i punimit tonë ky aspekt i këtyre huazimeve, ne po paraqesim 

më poshtë një vështrim të shkurtër të shtresimit të tyre kronologjik, shtresim për të cilin 

ka trajtime të ndryshme, herë të plota e herë të pjesshme, herë të veçanta e herë të 

përgjithshme
58

.  

 

Prof. E. Çabej, në kapitullin ―Huazimet greke‖ kur trajton marrëdhëniet e 

shqipes në periodën e saj historike, pranon tri shtresime të huazimeve greke të shqipes: 

huazimet greke të vjetra, huazimet mesjetare bizantine, huazimet greke të reja, të cilat 

u përgjigjen përkatësisht periudhave në të cilat ai ndan edhe vetë historinë e gjuhës 

greke. Sipas tij ―greqishtja, e dokumentuar me shkrim qysh nga shek. XIV para erës së 

re, ndahet zakonisht në tri periudha: në greqishten e vjetër, në greqishten e mesme dhe 

në greqishten e re.” 

 

a. Huazimet nga greqishtja e vjetër megjithëse në një numër të vogël, rreth 30, 

kanë interes jo vetëm për historine shqipes, por si do të shohim ato kanë edhe zhvillimet 

më të mëdha semantike, sidomos në zgjerimin strukturave kuptimore dhe në aftësitë 

fjalëformuese e stilistikore. Koha e hyrjes së tyre është shumë e hershme dhe shqipja i 

ka trashëguar këto lloj huazimesh nga nëna e saj ilirishtja. Më poshtë gati-po japim të 

plotë  sythin për klasifikimin e huazimeve nga prof. E. Çabej
59

. 

 

Ai pohon se brenda qarkut indoevropian shqipja ka me greqishten e vjetër disa 

konkordanca parciale, trashëgimi e përbashkët nga një periodë e lashtë paraballkanike. 
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(fjalë të vjetruara e historizma).Është dëshmuar gjithashtu se edhe shqipja ka ndikuar mbi greqishten: në 

greqishten e re gjenden rreth 70 fjalë të burimit shqip.” Shih J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, 

Tiranë, 2008, f. 328 
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Shqiptarë e Grekë kanë më se 3000 vjet që janë fqinj në këtë pjesë të Evropës. Dhe 

shqipja gjatë kësaj kohe ka pasur lidhje të paprera dhe intensive me greqishten, lidhje që 

rrjedhin nga afërsia gjeografike e nga marrëdhëniet midis popujve.  

Albert Thumbit ka qenë i pari albanolog që njohu ekzistencën e huazimeve të 

vjetra greke dhe për sa i përket kronologjisë së huazimeve greke mbeten në fuqi kriteret 

që vuri ky studiues.
60

 Ai ngjitet nga shqipja e re drejt shqipes parashkrimore e hyn në 

prehistori dhe sheh kohën dhe rrugën e hyrjes së huazimeve.. 

 

Thumbi i zbatoi kriteret në aspekte të ndryshme: ai një shtresë relativisht të 

vjetër huazimesh e gjen te fjalët greke që ka fjalori i Frano Bardhit  (Franciscus 

Blanchus) i vitit 1635, kurse, sipas tij, një shtrese më të vjetër i përkasin huazimet që 

gjenden në dialektet e kolonive arbëreshe të Italisë. Meqë këto janë themeluar 

kryesisht në shekullin XV e XVI, ato fjalë duhet të kenë hyrë në gjuhën shqipe para asaj 

kohe. Një tjetër kriter kronologjik ai e gjen në përhapjen dialektore të huazimeve greke 

në shqipe. Në lidhje me këtë ai shtron me të drejtë kriterin që huazimet greke të 

gegërishtes janë në përgjithësi më të vjetra se ato të toskërishtes , si p.sh.: gegërisht 

kllogjën e toskërisht kallogjér nga greqishtja kalógeros; kjo sepse në Gegëri nuk vijoi 

më ndikimi i greqishtes kurse në Jug vazhdoi edhe më vonë.  

 

A. Thumbi, sipas prof. E. Çabej, ngjitet dhe në kohën antike, e pranon që shqipja 

ka dhe huazime të greqishtes së vjetër, një mendim që sot është i pranuar përgjithësisht . 

Ai pranon se në gjuhën shqipe ndeshen 21 fjalë nga greqishtja e vjetër
61

. Ato janë 

huazime të greqishtes së vjetër që në gjuhën shqipe kanë ruajtur gjendjen fonetike të 

greqishtes së vjetër dhe tregojnë po atë trajtim fonetik që kanë pësuar fjalët latine e 

fjalët e fondit autokton indoevropian të shqipes. Kështu janë marrë prej greqishtes së 

vjetër lakër lakën nga greqishtja e vjetër lákhanon, mokër mokën prej greqishtes së 

vjetër mekhané, dorisht makhana, nga e cila ka dalë dhe latinisht macchina; presh nga 

greqishtja e vjetër prason, po pras nga greqishtja e re. Rotacizmi në lakër, mokër etj 

është shenjë vjetërsie.
62

 

  

Ndikimi i greqishtes së vjetër në gjuhën shqipe sidomos sferën e bimëve, 

veçanërisht të bimëve të kuzhinës e atë të pemëve. Hyjnë këtu ndër të tjera: kerasia-

qershi, péponon-pjepër, pjepën, lakhanon-lakër, lakën, lapathe-lëpjetë, prason-presh. 

 Prof. E. Çabej pohon se ―në të tilla huazime na pasqyrohet një ndikim kulturor i 

shënueshëm i Greqisë së vjetër në vendin tonë. Vihet re se këto huazime janë relativisht 

të pakta. Aq më të shumta janë ato që kanë hyrë nga greqishtja e mesme dhe nga e reja. 

Në disa raste është e vështirë të bëhet një dallim i prerë midis elementeve të vjetra, të 

mesmevet e të rejavet.‖
63

 

  

Është e rëndësishme të theksojmë se prof. E. Çabej, N. Jokli, A. Thumbi, prof. 

Sh. Demiraj dhe të tjerë albanologë kanë treguar edhe rrugën e hyrjes së këtyre 
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huazimeve në gjuhën shqipe. Ne do të ndalemi në një kapitull të veçantë për këtë, por 

shumë nga huazimet e vjetra kanë hyrë jo drejtpërdrejt nga greqishtja e vjetër në 

ilirishte, por edhe nga latinishtja në ilirishte dhe në shqipen e kryehershme. 

 

E. Çabej pranon se ―Një gjë që do vënë re në huazimet e shqipes nga greqishtja e 

vjetër është se përveç atyre që kanë hyrë drejtpërdrejt nga ajo gjuhë, ka disa të tjera që 

kanë hyrë në mënyrë të tërthortë, që në epokën greko-romake e sidomos kristiane 

kaluan së pari prej greqishtes në latinishten , e së andejmi depërtuan në shqipen e kohës 

antike. Kjo gjë mund të gjurmohet mirë me anë të akcentit, meqë të tilla fjalë paraqiten 

edhe sot me vendin e akcentit të latinishtes dhe jo të greqishtes. Kështu kuçedër 

respekton latinishten (ballkanike) chersydrus prej greqishtes chérsydros, jo këtë vetë; 

po ashtu balladër latinisht barathrum prej greqishtes bárathron, jo këtë. Përkundrazi 

qershi, liqën, pjepër, shpellë, bagëm “pagëzim” etj. pasqyrojnë greqishten kerasia, 

lekáne, pepon, spélaion, baptisuma dhe jo latinishten cerasum, lacum, pepónem, 

spelaeum, baptisma. Për ndonjë fjalë si sherp ―apium graveoleus‖, qerm ―ledh i arës, i 

vatrës‖ mbetet e dyshimtë nëse rrjedh prej greqishtes së vjetër apo prej latinishtes‖
64

. 

 

 b. Grupin e dytë dhe të tretë historik të huazimeve greke në shqipe e përbëjnë 

huazimet prej greqishtes së mesme dhe huazimet prej greqishtes së re. Një pjesë e mirë 

e këtyre huazimeve bien në kohën e sundimit bizantin, i cili vazhdoi deri në kohë të 

mesme ndikimin grek të kohës antike. Bizanti, i cili ka bashkuar në vetvete në një tërë si 

të pandarë helenizmin me krishterimin dhe me botën orientale, ka ushtruar një ndikim të 

njëllojtë mbi popujt e Gadishullit Ballkanik në fushën sociale-ekonomike, kulturore dhe 

fetare.  

Sipas prof. E. Çabej, ―një shtresim kronologjik të greqizmave të shqipes – a 

mesjetare a të reja- ne mund ta kryejmë edhe me ndihmën e akcentit. Kështu fjalët 

farmëk, kallm, qefull, që janë pjesërisht të gegërishtes e pjesërisht të arbërishtes së 

Italisë, janë huazime më të vjetra se format përgjegjëse farmak, kallám, qefáll të 

toskërishtes jugore. 

Po japim më poshtë disa fusha kryesore tematike (konceptore) me huazime të 

këtyre dy periudhave:
65

 

 

Huazime që i përkasin sferës kishtare. Hyjnë këtu ndër të tjera: manastir, te 

Budi munështir, te Bardhi po ashtu, në Kalabri monoshtir, në Skrapar e afër 

Gjirokastrës emra vendesh Munështir; kallogjér, më e vjetër  kllogjën, kllogjër; ikonë 

më e vjetër korë me rotacizëm; potír qelq, te Buzuku e te Bardhi putir. Përkthime nga 

greqishtja, ndikime të kishës lindore, janë shprehjet Ujët e Bekuar, Java e Madhe, që i 

ka edhe Veriu, sot katolik. Gjurmë në toponomastikë janë ndër të tjera emri i lagjes 

Ajazëm në Shkodër (Ujët e Bekuar), emri i katundit Sebaste në veri, të cilit prej jugu i 

përgjigjet Sevasteri  i Vlorës. 

  

Huazime që u përkasin dokeve e zakoneve. Nga zakonet e lindjes e të martesës, 

të cilat janë lidhur ngushtë me kishën, po përmendim: poganik, poganiqe (festë që bëhet 
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të tretën natë të lindjes së djalit); mirat (të tri fatitë që i caktojnë fatin foshnjes të tretën 

natë të lindjes), prikë te Budi përqi. Edhe shprehja vë kurorë, e përhapur në gjithë 

Ballkanin, sipas N. Joklit është një përkthim nga greqishtja e kishës bizantine. 

Veçanërisht i madh është ndikimi bizantin në zakonet e dasmës te Shqiptarët e 

Salaminës në Greqi, sikundër ka vënë re dijetari grekoshqiptar Petros Furikis (1878-

1936). Në zakonet e vdekjes hyn këtu fron, thron (vigu i vdekjes) te ortodoksët e Jugut 

e në kolonitë arbëreshe të Italisë, p.sh., të Milosao-ja i De Radës. 

 Huazime që i përkasin jetës shoqërore. Le të përmendim ndër të tjera gjini, gjiri, 

gjeni, gjëri (edhe te Buzuku, Budi e Bardhi e në kolonitë e Italisë), frati, (bashkari, 

vëllazëri) (te Buzuku e te Bardhi), qefali (kryetar, sundimtar), permyqyr (kryeplak), 

pronë, flamur, simahuer (ndihmës në një vrasje), aspër (pare). 

 Huazime që u përkasin artizanaleve (zejeve të ndryshme). Hyjnë këtu p.sh. 

enemi (çikrik) nga greqishtja anemi; peovol (rrjetë). 

 Huazime që i përkasin jetës shtëpiake. Le të përmendim avlli, tagar (mangall), 

gaforre, llukanik suxhuk), magjiri (kuzhinë) . 

 Huazime që u përkasin kopshtarisë, bimëve. Khs. ndër të tjera perivol (kopsht), 

(edhe te Buzuku LIV, në toskërishten jugore, në kolonitë e Arbëreshëve të Italisë),  

trëndafil, dhjozmë, (mendër), dafinë. 

 Huazime që i përkasin gjuetia. Le të përmendim, ndër të tjera, p.sh. skile 

(dhelpër), skifter, gjeraqinë. 

 Huazime që i përkasin trupit të njeriut, petkave, stolive. Hyjnë këtu p.sh. kurm 

(trup), në dialektet e Jugut e të kolonive, tipar, i pastër, stoli, stolis, benevrekë që ka 

shtegtuar në të gjitha gjuhët ballkanike
66

.  

 

Në shqipe kanë interferuar (kanë hyrë) nga greqishtja edhe dhjetëra fjalë të tjera 

si cuks (djeg, përcëllon), farmakos (helmoj), feks (shkëlqen), gremis (rrëzoj), honeps 

(pëlqej), karfos (ngul), kakaris, katandis (çoj në pikë të hallit), kolis (ngjis), kopanis 

(rrah rrobat me kopan kur i laj), kuis, kumbis, kumbisem (mbështes trupin ose kokën), 

lips (e flak tutje, e përzë, e shporr, e largoj), lajthis (gaboj pa dashur, ngatërrohem për 

diçka),  llahtaris (frikësoj shumë dikë), llogaris (numëroj ose njehsoj diçka, kontrolloj 

me mend), mbodhis (vonoj, pengoj), miros (parfumoj, lyej me vaj të bekuar), mirosem 

(përmirësohem), moleps (ndot, i ngjit dikujt një sëmundje), nanuris (vë në gjumë 

foshnjën duke i kënduar), ormis (ndreq, gatit, rregulloj), pikas (vë re, zbuloj dikë që 

kërkon të fshihet), pleks (thur, gërshetoj, ngatërroj), piks (mpiks, ngjiz), psonis (blej), 

qëndis (qëndis një çentro), qeras (gostit dikë me pije dhe ëmbëlsira), qeveris (drejtoj), 

skalis (gdhend, punoj me daltë gurin), sos (i jap fund diçkaje), stis (ngre), stolis 

(zbukuroj), tagjis (ushqej), taks, taksem (premtoj), tendos (shtrij), tromaks (frikësoj), 

vithis, vithisem (fundos, humb, shemb), zalis  (bëj që të bie të fikët), zilepsem (kam zili) 

etj.  

 

Për sa i përket shpërndarjes së huazimeve greke të shqipes sipas dialekteve, do 

thënë se pjesa më e madhe i përket toskërishtes, e këtu sidomos pjesës më jugore. Të 

pasura me elemente greke janë edhe dialektet arbëreshe të Italisë jugore e të Sicilisë, të 

cilat kanë dhe disa greqizma që s‘i njeh as toskërishtja. Kjo pasuri vjen prej disa arsyesh 

historike:  

                                                 

 
66

 Shih më gjerë E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, në ―Studime gjuhësore‖, III, Prishtinë, 1976 

f. 48-49 



SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

39 

 

Së pari këta kolonistë në shumicën prej tyre rrjedhin prej Shqipërisë jugore.  

Së dyti një pjesë e tyre kishin shkuar më parë prej Shqipërisë në Greq i, ku morën 

të tjera huazime greke, e prej andej kaluan në Itali; kujtimin e Greqisë e ruajnë ata gjer 

sot me këngën O e bukura Moré.  

Së treti ata kanë marrë greqizma edhe në Itali, nga dialektet greke (ose italiane) 

që i rrethojnë, mbeturina të fundit të kolonive të vjetra greke. 

 Po më të thellin ndikim të greqishtes nuk ka dyshim se e kanë ndier dialektet e 

shqiptarëve të Greqisë. Këto janë atje që nga shekulli XIV e XI, duke jetuar paprerë si 

ishuj gjuhësore brenda mjedisit grek. Elementi shqiptar është përhapur në krahina të 

ndryshme të kontinentit grek e të ishujve të tij. 

Në mendimin gjuhësor shqiptar mbeten në fuqi kriteret që vuri Thumbi për sa i 

përket kronologjisë së huazimeve greke. Por siç thotë prof. E. Çabej, ―veçse me 

pasurimin e materialit gjuhësor të shqipes, në radhë të parë me burimet e vjetra letrare, 

sot jemi në gjendje t‘i zgjerojmë këto kritere. Thumbi më 1909 kishte parasysh vetëm 

fjalorin e Bardhit: Budi e Bogdani njiheshin aso kohe sa për emër. Meshari i Gjon 

Buzukut u zbulua në 1910. Me ndihmën e këtyre veprave literare më njërën e me 

dëshminë e dialekteve arbëreshe të Italisë më tjetrën anë, që ruajnë gjer sot elementin 

grek që kanë marrë me vete prej Ballkanit, ne, duke kombinuar përfundimet e historisë 

gjuhësore me të dhënat e gjeografisë dialektore, mund të shikojmë më mirë 

kronologjinë e hyrjes së huazimeve greke në shqipen e përhapjen e tyre gjeografike. 

Kështu, në zbatim të kriterit të Thumbit, do të shikohen si mjaft të vjetra greqizmat që 

kanë shkuar deri në dialektet veriake, si matërgonë, simahuer, frikë, gjeraqinë, fis, gjini, 

putir, potir.‖
67
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4. KLASIFIKIMI GJEOGRAFIK I HUAZIMEVE (INTERFERIMEVE) 
GREKE NË SHQIPE 

 

A.  HUAZIME GREKE NË MBARË SHQIPEN 

 

Si jemi shprehur shpesh, populli shqiptar gjatë historisë së tij  mijëravjeçare ka 

pasur takime të pandërprera dhe marrëdhënie të drejtpërdrejta me popullin grek, që janë 

pasqyruar edhe në leksikun e shqipes. Fjalët e burimit grek në shqipe janë huazimet 

më të hershme. Ato ndër të tjera kanë hyrë në shqipe për shkaqe gjeografike, dhe 

huazime të tilla ka pasur që në kohë të lashtë, po më shumë fjalë greke hynë në shqipe 

që nga shekulli VIII para epokës sonë, kur kolonë greke erdhën e u vendosën në trojet 

ilire, si në Epidamnos (Durrësi), Apolloni (Pojani) etj.
68

 

Duhet të parashtrojmë këtu, se duhen dalluar huazimet (interferimet) nga 

greqishtja në shqipe, nga ato që quhen fjalë ballkanike. Xixilis, studiues  grek shkruan 

në hyrjen e vëllimit Σν γισζζηθό ηδίσκα ηεο Πηεξίαο: ―Si ballkanike karakterizojmë 

zakonisht një seri fjalësh që hasen në dy a më shumë gjuhë ballkanike dhe që origjina e 

tyre është e panjohur ose e pasigurt.  

Ai dallon një nëngrup fjalësh ballkanike që përfshin izoglosat leksikore të 

shqipes dhe rumanishtes, shumë prej të cilave hasen edhe në gjuhë të tjera  ballkanike –

kryesisht në greqishten- dhe nuk mund e as duhet të shpjegohen gjithnjë si huazime të 

shqipes apo të rumanishtes në këto gjuhë. Kjo do të thotë se, jo rrallë, fjalë që deri tani 

konsideroheshin si të shqipes, jemi të detyruar t‘i shohim në një  kuadër më të gjerë 

ballkanik.  

Një nëngrup tjetër, vazhdon Tzitzilis-i, përfshin fjalë që hasen në dy a më shumë 

gjuhë ballkanike dhe zakonisht konsiderohen si mbetje të gjuhëve substrate (trakishtes 

dhe më shpesh dako-mizishtes). Edhe për fjalët e kësaj kategorie vlen vërejtja se 

kërkimi i etimonit të tyre vetëm në kuadër të shqipes e të rumanishtes nuk duhet të 

merret si i vetëkuptueshëm.  

Një kategori e tretë paraqet interes të veçantë sepse, ndërsa kemi të bëjmë me 

fjalë që hasen në dy a më shumë gjuhë ballkanike, prania e tyre në këto gjuhë nuk ishte 

evidentuar deri më sot apo, edhe kur vihet në dukje, rrallë theksohet karakteri ballkanik 

i atyre fjalëve. Kjo mbase është edhe arsyeja pse shumica e këtyre fjalëve nuk janë bërë 

objekt i analizës etimologjike
69
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Edhe ne në punimin tonë, u jemi larguar interpretimeve me etimologji të 

diskutueshme. 

 

* * * 

 

Huazimet greke shfaqen brenda leksikut të shqipes si një grup i mëvetësishëm 

paradigmatik me karakteristika të dallueshme, të cilat i përveçojnë në nëngrupe të 

larmishme klasifikuese. Klasifikimet e tyre mund të mbështeten edhe në kritere 

ndryshme, si huazime leksikore dhe huazime frazeologjike, huazime të plota dhe 

huazime strukturore (kalke), huazime leksikore dhe huazime semantike apo huazime 

historike dhe huazime bashkëkohore, huazime të drejtpërdrejta dhe huazime të 

tërthorta, huazime të ngulitura dhe huazime të pangulitura, huazime shkrimore dhe 

huazime gojore, huazime të gjalla dhe huazime fosile etj. 

Ne nuk po ndalemi në klasifikime që mbështeten në këtë shumësi kriteresh, por 

vetëm në një prerje, në atë të shtrirjes gjeografike të huazimeve greke, kriter i cili i 

grupon këto huazime në huazime të mbarë shqipes dhe në huazime që kanë mbetur në 

të folmet dialektore (huazime që së shumti u përkasin të folmeve jugore dhe dialektit të 

toskërishtes). Kjo shtrirje është e lidhur pazgjidhshmërisht me kohën e hyrjes së 

huazimeve në shqipe. 

Huazimet greke në shqipe u përkasin tri periudhave të mëdha kohore: huazime 

nga greqishtja e vjetër (që shqipja i ka trashëguar nga nëna e vet (ilirishtja jugore), 

huazime nga greqishtja mesjetare a bizantine dhe huazime nga greqishtja e re (këtu do 

të përfshijmë edhe huazimet që kanë hyrë në shqipe në fundshekullin e kaluar dhe në 

këtë fillimshekulli). 

Në përgjithësi huazime leksikore nga greqishtja e vjetër u përkasin fushave 

shoqërore, të bimësisë etj., si fier, lakër, mokër, pjepër, presh, qershi etj., kurse ato nga 

greqishtja e kohës bizantine dhe e kohës së re, kanë hyrë sidomos në jetën shoqërore, në 

artizanat, në botën shtëpiake, në kopshtari etj., si avlli, fis, flamur, lajm, mëndafsh, 

oreks, i pastër, pronë, tipar, stolis, trastë, trëndafil etj. 

Përgjithësisht këto huazime i përkasin fondit të përgjithshëm leksikor të shqipes, 

janë bërë pjesë organike e pasurisë së shqipes dhe karakterizohen nga zhvillime të 

shumta semantike, fjalëformuese, stilistikore etj. 

Në shqipe kanë hyrë nga greqishtja e re edhe dhjetëra fjalë të tjera, që i gjejmë 

në fjalorët shpjegues kombëtarë të shqipes, që tregojnë se kanë shtrirje në mbarë  

shqipen, por që shpesh shoqërohen me elementin krahin. (fjalë krahinore).  

Kjo tregon së pari gjendjen e tyre, hapësirën ku shfaqen, por edhe prirjen e 

përdorimit, d.m.th., edhe në qoftë se kanë një hapësirë të kushtëzuar përdorimi, ato u 

drejtohen të gjithë përdoruesve të shqipes dhe kanë karakter normativ. Vetë pasqyrimi 

në këta fjalorë bëhet tregues i kësaj prirjeje. Këtu do të përmendnim fjalë të tilla, si:  

anangas (ngacmoj); angjinare (barishte shumëvjeçare), dhjakonar (lypës, dinak), 

mbodhis (vonoj, pengoj), mbodhisem (vonohem), kumbis (mbështet kokën, trupin për të 

fjetur), kumbisem (mbështetem për të fjetur); mballos (vë një mballomë); pocaqi 

(mundim, vuajtje, mjerim, rraskapitje), cimbis (pickoj), cuks (djeg, përcëllon), farmakos 

(helmoj), feks (shkëlqen), gremis (rrëzoj), honeps (pëlqej), karfos (ngul), katandis (çoj 

në pikë të hallit), kolis (ngjis), kopanis (rrah rrobat me kopan kur i laj), kuis (leh qeni si 
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me vajtim), lips (e flak tutje, e përzë, e shporr, e largoj), lajthis (gaboj pa dashur, 

ngatërrohem për diçka), llahtaris (frikësoj shumë dikë), miros (parfumoj, lyej me vaj të 

bekuar), moleps (ndot, i ngjit dikujt një sëmundje), ormis (ndreq, gatit, rregulloj), pikas 

(vë re, zbuloj dikë që kërkon të fshihet), pleks (thur, gërshetoj, ngatërroj ), piks (mpiks, 

ngjiz), psonis (blej), tromaks (frikësoj), vithis, vithisem (fundos, humb, shemb), zalis  

(bëj që të bie të fikët), zileps,  zilepsem (kam zili) etj. 
70
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B. HUAZIME GREKE NË TË FOLMET JUGORE TË SHQIPES 

 

Një pjesë e madhe e huazimeve leksikore nga greqishtja ka mbetur në të folme 

anësore si dialektizma a si krahinorizma, që së shumti nuk gjen pasqyrim në fjalorët 

shpjegues kombëtarë të shqipes, por që mund të gjenden në përdorimin e përditshëm në 

dialekt apo edhe të pasqyruara në fjalorët dialektorë e krahinorë. Kjo gjendje gjuhësore 

bie në sy në mjediset shqipfolëse në jug të Shqipërisë, që janë mbartës të dialektit të 

toskërishtes dhe që lidhen drejtpërdrejt gjeografikisht me popullin grek të Greqisë 

Veriore. 

Huazimet leksikore nga greqishtja mund të jenë të ngulitura dhe të pangulitura 

(barbarizma). Shkalla e ngulitjes së fjalës së huazuar varet nga vlera që ka ajo fjalë në 

gjuhë; si rregull, sa më i rëndësishëm të jetë funksioni i fjalës së huazuar (sepse mund të 

japë një koncept të ri ose të bëjë një dallim kuptimi), aq më shumë ka nevojë gjuha për 

të, prandaj aq më thellë futet ajo fjalë në përbërjen leksikore të gjuhës, në sistemin 

fjalëformues, në sistemin semantik etj. Zakonisht,  në qoftë se huazimet i përkasin 

gjithë shqipes ato janë të ngulitura, kurse në qoftë se janë të shtrira vetëm në të folme 

anësore janë të pangulitura.   

Fjalët e huaja, duke hyrë në gjuhën shqipe, mund të kenë pësuar edhe 

ndryshime në formë e në përmbajtje. Fjalët që janë marrë nga greqishtja, ashtu si 

ndodh edhe me huazimet nga gjuhët e tjera i janë nënshtruar sistemit fonetik e 

gramatikor të gjuhës sonë, d.m.th. shkruhen e shqiptohen sipas vlerës fonike të alfabetit 

tonë, eptohen sipas klasave gramatikore dhe sipas rregullave përkatëse: në qoftë se janë 

emra, kanë trajtë të pashquar e të shquar, numrin njëjës e shumës dhe lakohen sipas 

rasave; po të jenë folje, marrin ato forma në mënyrë, kohë, vetë e numër sikurse foljet e 

tjera. Shqipja i ka marrë fjalët e huaja dhe i ka përpunuar ashtu si fjalët e  veta. Fjalët e 

huaja vijojnë të zhvillohen në truallin e gjuhës sonë, bëhen njësi të fjalorit të saj dhe u 

nënshtrohen kushteve konkrete historike, që përcaktojnë zhvillimin e leksikut të gjuhës 

shqipe në përgjithësi. J. Thomai, thekson se fjalët që kanë hyrë herët në shqipe janë 

përvetësuar plotësisht nga shqipja, të cilat tashti nuk i dallojmë nga fjalët e tjera të 

leksikut të shqipes. 

Kurse një karakteristikë i huazimeve nga greqishtja në të folmet krahinore 

bashkëkohore është se ato ndjehen menjëherë jo si huazime, por si greqizma
71

, për arsye 
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se ndryshimet në rrafshin fonemoro- strukturor janë shumë të pakta
72

. Kështu në të 

folmet jugore ne ndeshim në ligjërimet e folura me dhjetëra fjalë si mandile (shami), 

cukunidhe (hithër), cukunis (më djeg hithri, më përcëllon, por edhe më shndërrime 

kuptimore të figurshme), psonis (bëj pazar, blej), llambro (gjëra të imëta të 

shndritshme), llagar (i pastër, i kulluar), llagaros (pastroj, kulloj), dhokan (zdrukth), 

dhokanis (e lodh, e mërzit), papuçe (këpucë), patom (shputa e këmbës: Sa ma ka 

patomën!); potis (ujit), potistir (ujitëse lulesh etj.), foti (kandil, ndriçues me vajguri), 

kallafatis (ha, përpij), skordhan (tarator); kalistir (vegël me presë e me veshë për të 

prashitur), sufllaqe (pite etj. të mbushura me mish, qepë, domate, salcë etj.), proftas 

(arrij: nuk proftasa – nuk arrita...), palikar (trim), vromë (i pistë, grua e përdalë), 

mollois (tregoj, rrëfej), skupje (fshesë), skupidhe (të fshirat, mbeturina) etj.  

Më vazhdim po japim listojmë një grup fjalësh që sillen në shqipen 

bashkëkohore si greqizma dhe jo si huazime historiko-kulturore. Ato u përkasin të gjitha 

pjesëve të ligjëratës, por zakonisht më të shumta janë folje dhe emra: Αβημφζα / 

angusem (rëndesë nga ushqimi; zagushi, vapë e madhe) (u ngusa, hëngra shumë, më 

rëndon stomaku nga të ngrënët); ανημφδα / arkudhë - arushë (i fortë si arkudhë); 

αθεκηζηυ  / afendiko (padron, punëdhënës); ακαζηέκς / anastisem (ditën e gjiqit kemi të 

anastisemi); αννααςκζάγς / arravonjas (e kish arravonjasur për grua); ααζζθζηυξ / 

vasilikua – vasiliko / borzilok (Ku e shkove verën-o? Rrodhe moj vasiliko!); ααπηίγς  / 

vaptis – pagëzoj (Vaftis fëmijën); Βζμθί / violi (orkestër, saze, violitë: e përcollën me 

violi / me saze.); ακαηαηχκς / anakatos, nakatos (nakatos, ngatërroj botën); αναηαγχκδ 

/ vrakazona - qillota (pantallona për burrat të ngushta ne fund);  βενάηζ / jerak  (shumë 

shpejt, e mora rrugën jerak); βφρμξ / ips – i lartë (atje s‘kish gur, se vendi ishte ips); 

δακβηάκς dhangas – kafshoj (dhangaste / kafshonte buzën); δαζηαθεφς dhaskaleps / 

mësoj – mësohem (do të jenë dhaskalepsurë të gjithë nga Perëndia); δζαημκία / dhiakoni 

(lupje, hile, dredhni); εζηυκζζια  / kondizmë (konizmë, vend i posaçëm zakonisht në anë 

të një rruge, ku ndizen qirinj në emër të një shenjtori); ελμιμθμβμφιαζ / ksemollois – i 

tregoj ngjarje etj. për të shtyrë kohën etj, bëj muhabet; ηέναζια qerazmë (ëmbëlsirë, 

para etj. me të cilat qerasim mysafirin, nusen, dhëndrrin etj.:  Nxjerr gliko si qerazmë); 

Θαφια  thagmë – çudi: ka ndodhur thagma); ηαθδιένα / kalimera – mirëdita (*Nuk dua 

t‘ia dëgjoj kalimerën / nuk dua ta takoja ta dëgjoj, nuk dua të kem më lidhje me të ); 

εοθμβχ / vllojis – bekoj: dorë e vllojisur / dorë e bekuar);  ημφθζμξ/ kufjo – bosh: është 

kufjo na trutë etj. 

Dy dhjetëvjetëshat e fundit, kontaktet gjuhësore ndërmjet shqiptarëve dhe 

grekëve janë rritur ndjeshëm. Ato kushtëzohen nga faktorë ekonomikë, shoqërorë, 

politikë, kulturorë, shkencorë etj. Probleme të kulturës së gjuhës dhe të kompetencës 

gjuhësore – leksikore së shumti emigrantët shqiptarë i manifestojnë në Greqi, por edhe 

kur vijnë në Shqipëri, në qëndrimet afatshkurtra. Shpesh, gjatë komunikimeve 

gjuhësore ata zbulojnë probleme që lidhen drejtpërdrejt nga zotërimi i greqishtes dhe 

futin fjalë greke në ligjërim që hyjnë në leksikun e shqipes, pavarësisht sesa bëhen 

pjesë organike e këtij leksiku. Këtu do të veçonim fjalë të tilla si xhaba (falas), dhuro 

(dhuratë), ika (i pagova ikat, sigurimet shoqërore e shëndetësore); qinito (telefon i 

mbartshëm, i lëvizshëm; celular); merokamë (pagesa për ditë pune),  gjiros (pite të 

mbushura me mish të pjekur e sallatë) etj   
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Në ndryshimet që ndodhin gjatë kalimit nga greqishtja në shqipe, dukuria më e 

njohur në huazimet bashkëkohore dialektore është dukuria fonetike e rënies së 

tingujve të temës së fjalës.
73

 Rënia e tingujve ndodh zakonisht në ballë të fjalës. Kjo e 

ka shpjegimin se shumë nga këto fjalë (për të mos thënë që të gjitha, kanë hyrë në 

ligjërimin e folur ku mbizotëron ligji i ekonomisë gjuhësore, dhe rënia e tinguj është një 

formë e shprehjes së këtij ligji. Këtu po përmendim raste të shumta të aferezës, si: 

ακαηαηχκς / anakatos, nakatos (nakatos botën, ngatërron botën); aκαβηάγς / anangas (e 

ka anangasur plagën); αβημφζα / anguse (peshë nga ushqimi: u ngusa, hëngra tej mase, 

më rëndon stomaku nga të ngrënët) etj. 

Ndonjëherë mund të kemi ndërrime fonemore, si dhokan / rrokan (zdrukth), 

dhokanis / rrokanis  (zdrukthoj, gdhend) etj. 

Ndryshimet mund të jenë në rrafshin semantik, zakonisht me ndërrim kuptimi: 

skordhan – hudhër – tarator (gatesë me kos, hudhra, tranguj, vajulliri, kripë) etj. Kjo 

nuk është dukuri e panjohur në shqipe. Kështu fjala skilo në greqishte shënon qenin, 

kurse në shqipe dhelprën (duke ndryshuar kaluar në gjininë femërore) dhe ka edhe 

zhvillime semantike sepse shënon edhe një njeri dhelparak (dinak, si dhelpra).  

Jo rrallë herë fjalët që në greqishte janë asnjanëse në konotacion, kur kanë 

hyrë në shqipe, e humbasin asnjanësinë dhe fitojnë ngjyrime, shpesh tallëse: palikar 

(në greqisht trim), palikar në të folmet shqipe jugore përdoret me tallje për dikë që 

kërkon të hiqet si trim (kemi një të ashtuquajtur enantiosemi, ashtu si ka ndodhur me 

fjalën dhaskal, e cila në greqishte shënon mësuesin, kurse në shqipe është e markuar me 

konotacion). 

Ndonjëherë huazimi ka hyrë në sintagma që janë kthyer në njësi frazeologjike, si  

ηαθδιένα / kalimera – mirëdita (*Nuk dua t‟ia dëgjoj kalimerën / nuk dua ta takoja ta 

dëgjoj, nuk dua të kem më lidhje me të). 

Fjalët që kanë hyrë nga greqishtja në të folmet krahinore  jugore, jo vetëm u janë 

nënshtruar shndërrimeve sipas ligjeve fonetike e gramatikore të shqipes, por edhe kanë 

pasur zhvillime leksikore e semantike të mëtejshme, duke krijuar shpesh shumë fjalë të 

reja, si çerdhe a si vargje fjalëformuese: nakatos - nakatosem - nakatosje, i nakatosur, 

vaftis - vaftisem - vaftisje, i vaftisur, anangas - anangasem - anangasje, i anangasur, 

vllojis - vllojisem - vllojisje, i vllojisur, dhokanis - dhokanisje - i dhokanisur etj. 

Huazimet greke në të folmet jugore i përkasin zakonisht ligjërimit gojor dhe janë 

karakteristike të thjeshtligjërimit, edhe pse mund të kemi fjalë a grupe fjalësh që mund 

të lidhen me ligjërimin shkrimor dhe me stilin fetar etj. 
74

  

Cili është qëndrimi që duhet të mbajmë ndaj këtyre fjalëve nga greqishtja, që 

kanë hyrë në dialektin toskë dhe në të folmet jugore? Sipas disa  studiuesve fjalët e huaja 

e pasurojnë gjuhën, sipas të tjerëve ato e prishin dhe prandaj duhen nxjerrë të gjitha nga 

përdorimi. Në këtë çështje duhet mbajtur një qëndrim i drejtë dhe i mbështetur 

shkencërisht.  

Studiuesi J. Thomai, me të drejtë thekson se ―E vërteta është se fjalët e huaja e 

prishin gjuhën kur pranohen e përdoren pa nevojë. Nuk duhet të merren e të përdoren 

fjalë të huaja në gjuhë kur kemi fjalët tona, ato duhen marrë veçse në ato raste kur ato 
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 Pohojmë edhe një herë këtu, që shqipja, por edhe gjuhët e tjera, huazojnë tema fjalësh dhe jo mbaresa 
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1988 f.  
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sjellin një kuptim të ri, një nuancë të re, një ngjyrim emocionues a stilistik etj., që nuk e 

japin mjetet e vetë shqipes.‖
75

 

Si jemi shprehur shumë nga fjalët e huazuara nga greqishtja e kanë përcaktuar 

tashmë vendin e tyre në leksikun e shqipes. Këtë tregon jo vetëm përdorimi i 

përditshëm, por edhe sepse ato kanë zënë vend nëpër vepra si fjalorët shpjegues 

kombëtarë, ku leksiku shihet si pasuri mbarëkombëtare.  

Në ditët tona gjuha shqipe është e hapur ndaj gjuhëve të tjera, sidomos ndaj 

gjuhëve më shkallë shumë të lartë përpunimi dhe si gjuhë e kulturave me peshë 

botërore, si greqishtja. Por duhet të pranojmë se çështja e pastërtisë së leksikut të një 

gjuhe, kështu edhe e shqipes, lidhet drejtpërdrejt me ruajtjen e gjuhës amtare, si tipar 

themelor i kombësisë, nga çdo përzierje e huaj, si edhe me kristalizimin e normave të 

gjuhës standarde në leksik. Në këtë sistem norma letrare, siç e kemi thënë më parë, 

është më e çlirët, sesa në fonetikë e në gramatikë. Kjo do të thotë që, përveç disa 

varianteve leksikore (siç janë sinonimet), gjuha standarde do të pranojë edhe fjalë të 

huaja, të domosdoshme për përmbajtjen e tyre dhe për kërkesat e disa fushave, si 

terminologjia, ligjërimi shkencor etj. Por është krejt i papërligjur vërshimi pa kufizim i 

fjalëve të huaja të panevojshme, siç po ndodh sot në ligjërimin  e folur, por edh në atë të 

shkruar.  
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KREU II 

STRUKTURA LEKSIKO – SEMANTIKE E HUAZIMEVE 
GREKE NË SHQIPE 

 

 

1. HUAZIMET GREKE FJALË NË SHQIPE 

 

Huazimet përbëjnë një dukuri të zakonshme për të gjitha gjuhët. Ato prekin të 

gjitha rrafshet gjuhësore: fonetikën, morfologjinë, leksikun dhe sintaksën. Por rrafshi që 

preket drejtpërdrejt dhe më shumë nga huazimet, është leksiku.  Struktura leksikore e një 

gjuhe nënkupton dy klasa të mëdha njësish: klasën e fjalëve dhe klasën e njësive 

frazeologjike (që janë barasvlerëse të fjalëve). Dhe ne në punimin tonë jemi ndalur 

sidomos në këto dy klasa të mëdha leksikore dhe me huazimet nga greqishtja që gjenden 

brenda tyre. 

 

Marrëdhëniet huazuese, interferimet leksiko-semantike, për mendimin tonë kanë 

lidhje të drejtpërdrejtë me tezën e relativizmit gjuhësor. R. Hudson, shprehet se ―një 

aspekt i relativitetit mund të demonstrohet fare lehtë, sepse në disa gjuhë mund të 

individualizojmë disa njësi që, pa dyshim, shprehin kuptime që në gjuhë të tjera nuk 

shprehen. Kjo mund të vërehet në vështirësitë e përkthimit nga gjuha në gjuhë, që janë 

të lidhura me kultura të ndryshme, dhe, si rrjedhim, kanë emra për një gamë të 

ndryshme zakonesh, objektesh, institucionesh e kështu me radhë.”
76

 

 

Fjala është njësia gjuhësore që huazohet më lehtë dhe më shpejt. Kështu, 

huazimet nga greqishtja, si ato ndërmjet gjuhësh të ndryshme në botë, janë kryesisht 

huazime leksikore. Por jo në të gjitha shtresat e leksikut huazohet njësoj. Huazimi 

tregon se popujt kanë qenë kufitarë ose kanë pasur marrëdhënie historike, ekonomike a 

kulturore ndërmjet tyre dhe kjo ka kushtëzuar edhe fushën ku ka hyrë fjala nga 

greqishtja apo nga gjuhët e tjera, jetëgjatësinë, si dhe zhvillimet e ndryshme që mund të 

kenë ndodhur në formën dhe në përmbajtjen e saj gjatë përdorimit në shqipe.  
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Marrëdhëniet historike e gjeografike ndërmjet shqipes dhe greqishtes kanë çuar 

që shqipja të huazojë edhe njësi frazeologjike. Pranohet se njësitë frazeologjike lindin 

dhe, dhe ashtu si edhe fjala, përdoren në ligjërimin e folur e të shkruar për të plotësuar 

nevojat dhe kërkesat që shoqëria i shtron gjuhës si një mjet komunikimi dhe kanë 

veçoritë e veta të spikatura në çdo gjuhë, madje ato zbulojnë më shumë dhe më 

drejtpërdrejt se gjithë grupet e tjera leksikore karakterin kombëtar të pasurisë leksikore 

e semantike të gjuhës. Por duhet të themi se huazimi i njësive frazeologjike nga 

greqishtja nuk është i përmasave të huazimit të fjalëve. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huazimet leksikore ―fjalë‖ nga gjuha greke mund të jenë  

a. huazime të plota, kur fjala ka hyrë ashtu siç është në gjuhë të huaj  

b. huazime strukturore, kur fjala në të vërtetë është shqip, por është ndërtuar 

sipas gjedhes së një fjale të huaj. Këto huazime strukturore quhen edhe kalke. Kalket 

janë fjalë të formuara me brumin e shqipes; në to është i huaj vetëm ndërtimi i fjalës. Të 

tilla janë edhe ortografi / drejtshkrim, ortoepi / drejtshqiptim, ortogonal / drejtkëndësh  

etj. 

 

Huazimi i fjalëve nga greqishtja në gjuhën shqipe është bërë në rrethana të 

caktuara dhe, siç e kemi parë, në periudha kohore të ndryshme. Lloji më kuptimplotë i 

huazimeve është ai kur fjala ka hyrë në gjuhën tonë së bashku me konceptin si huazime 

      Leksiku i shqipes  

    Huazimet e tjera 

     Leksiku i huazuar 
Leksiku vetjak 

    Huazimet greke  

    Huazimet ―fjalë‖      Huazimet ―frazeologji‖ 

 Huazime të përgjithshme Huazime terma 
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historiko-kulturore. Por shqipja ka huazuar edhe fjalë greke për koncepte për të cilat ka 

pasur fjalë të tjera në përdorim, që dalin pra si huazime gjuhësore
77

. 

 

Po japim një listë fjalësh me të cilën edhe jemi njohur pak a shumë, deri tani 

nëpër faqet e punimit: kllogjën (kallogjér), lakër, mokër, qershi, pjepër, lëpjetë, presh, 

farmak, kallám, qefull, manastir, potír poganik, poganiqe, fron, thron, gjini, gjiri, qefili, 

perovol, avlli, tagar (mangall), gaforre, llukanik, trëndafil, dhjozmë (mendër), dafinë, 

skile (dhelpër), skifter, gjeraqinë, tipar, i pastër, stoli, stolis, benevrekë, farmakos 

(helmoj); feks (shkëlqen); gremis (rrëzoj); honeps (pëlqej); katandis (çoj në pikë të 

hallit); kolis (ngjis); kopanis (rrah rrobat me kopan kur i laj); kumbis, kumbisem 

(mbështes trupin ose kokën); lips, lipsem (më duhet); llahtaris (tmerroj); llogaris 

(numëroj, kontrolloj me mend); nanuris (vë në gjumë foshnjën duke i kënduar); ormis 

(ndreq, gatit, rregulloj); pleks (ngatërroj); psonis (blej); qëndis (qëndis diçka); skalis 

(gdhend, punoj me daltë gurin); sos (i jap fund diçkaje); stolis (zbukuroj); tendos 

(shtrij); tiganis (skuq në tigan); tromaks (frikësoj) etj. 

Për këto huazime, që i përkasin zakonisht leksikut të përgjithshëm, do të 

ndalemi gjerësisht pas sythit vijues, duke bërë klasifikime sipas kritereve të ndryshme 

dhe të njohura në studimet leksikore e semantike. 

Gramatikisht, këto huazime u përkasin klasave kryesore leksiko-gramatikore: 

janë emra, mbiemra, folje, ndajfolje etj.  

 

Gjuha shqipe, ashtu si edhe greqishtja, është gjuhë indoevropiane. Kjo do të 

thotë që shumë fjalë të fondit themelor i ka trashëguar nga nëna e vetë ilirishtja dhe kjo 

nga një gjuhë prej së cilës ka ardhur. Ky fond fjalësh është tepër i qëndrueshëm dhe ka 

mundësi të mëdha që çdo fjalë të shfaqë të gjitha vlerat që i karakterizojnë.  Por ndonjë 

huazim nga greqishtja, madje nga greqishtja e re, mund ta mënjanojë fjalën e vjetër 

shqipe dhe mund të fitojë në shqipe dhe aftësi për zhvillime të brendshme kuptimore, 

për formime fjalësh të reja, për përdorime stilistikore etj. kështu ka ndodhur me fjalën 

shqipe agër dhe fjalën e huazuar nga greqishtja gomar.  

γνκάξα (ε) [κεζλ.] {ρσξ. γελ. πιεζ.} (ιατθ.) 1. ε γατδνύξα 2. (κηθ. -πβξηζη.) 

γπλαίθα παρηά ή άμεζηε, αλαίζζεηε. 

γνκάξη (ην) {γνκαξ-ηνύ | -ηώλ}  

1. (ζπάλ.) ην θνξηίν πνπ θνξηώλεηαη ζεδών: ηνία – μύια ΤΝ. θνξηίν  

2. (ζπλεθδ.) ν γάηδαξνο ή ην κνπιάξη・(γεληθόη.) ην κεγαιόζσκν δών・(κηθ.-

κεηση.)  

3. ν κεγαιόζσκνο άλζξσπνο . 

4. άλζξσπνο ρσξίο αγσγή θαη επαηζζεζία・ ΦΡ. γνκάξη μεθα- πίζηξσην (εκθαη.) 

γηα άμεζην θαη ρσξίο επαηζζεζία άλζξσπν ΤΝ. γατδνύξη μεζακάξσην. — (ππνθ.) 

γνκαξάθη (ην).  
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 Prof. J. Thomai, shkruan se ―huazimi leksikor më i zakonshëm dhe më i përhapur në gjuhën shqipe është 
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[ΔΣΤΜ. < κηγλ. βμιάνζμκ, ππνθ. ηνύ αξρ. βυιμξ ―θνξηίν‖ < βέις ―γεκίδσ‖]. 

 

GOMÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. 1. Kafshë një-thundrake, që mbahet në shtëpi për 

ngarkesë, me trup me të vogël se kali, me kokë të madhe, me veshë të gjatë dhe me 

qime zakonisht në ngjyrë të hirtë. Veshët e gomarit. Kërriç gomari. Ngarkoj gomarin. 

Palli gomari. I bie gomarit. Punon si gomar punon shumë. Duron si gomar duron 

shumë. Këndon si gomar këndon keq. 

 2. Sasia e barrës a ngarkesa që mban kjo kafshë. Një gomar dru. Tre gomarë 

drithë. 

3. fig. thjeshtligj., shar. Njeri i trashë nga mendja,budalla; hajvan. Gomar i 

madh. Mori mendjen e atij gomari. Ç‟gomar qenka! Gomar me veshë. thjeshtligj.,  

keq. 

4. Përd. mb. sipas kuptimit 3 të emrit. 

* (Punonte) për shpirt të gomarit punonte kot, i shkonte mundi humbur. Sa 

gomarë buzëbardhë (ka)! iron, shih te BUZËBARDHË. S'çalon gomari nga 

veshët fj.u. shih te ÇALOJ. S'di si (nga) lidhet gomari mospërf. shih te LIDHEM. Ia 

ha bukën gomari mospërf. është shumë i ngathët dhe i mefshtë. Kur të hipë gomari 

(derri) në fik (në majë të fikut) thjeshtligj. kurrë, asnjëherë. I kanë hedhur (i kanë 

shtënë) trutë e gomarit nuk vepron sipas mendjes së tij, por bën si i thonë të tjerët, ia 

kanë marrë mendjen të tjerët. I lan kokën (kryet) gomarit shih te LAJ. Nuk i shkoi 

gomari (kali) në udhë (në urë) edhe poh. shih tek UDH/Ë,~A. I shkon (i ka hije) si 

shala gomarit iron, shih te SHAL/Ë,~AII. I vuri lëkurën e gomarit dikujt shih te 

LËKUR/Ë,~A. S'di gomari ç'është bari mospërf. nuk është i zoti të vlerësojë atë që 

është me të vërtetë e mirë e me vlerë, nuk di dhia ç'është tagjia. E di gomari ku e vret 

samari fj.u. secili i di vetë punët e hallet e tij, e di i zoti ku i pikon çatia. S'di t'i japë 

ujë (as) gomarit dikush mospërf. është i trashë nga mendja ose fare i pazoti. Kali 

humbi, gomari s'duket fj. u. është rrëmujë e madhe, nuk e merr vesh i pari të dytin. 

Prit gomar të mbijë bar! mos prit kot!; s'dihet kur do të bëhet një punë a kur do të vijë 

dikush, mund të mos bëhet a të mos vijë kurrë; është fare e pasigurt diçka. Punon kali, 

ha gomari fj. u. shih te KAL/Ë,~I. Sikur i ka ngrënë gomari bukën (macja brumin) 

shih te HA. I zoti e nxjerr (e qit) gomarin nga balta fj.u. shih te BALT/Ë,~A. Le 

gomari që na ngordhi, po s'na lënë rehat as mizat le fatkeqësia, le halli i madh që 

kemi, por na shqetësojnë e na ngacmojnë edhe për gjëra të vogla. S'ka ç'i bën gomarit, 

i ble samarit fj.u. ia nxjerr inatin jo atij që duhet, por dikujt tjetër që nuk ka faj, gjetkë 

e ka inatin e gjetkë e nxjerr. Kali ha tagjinë, gomari mbart bucelat fj. u. shih tek TA-

GJI,~A. Presin të ngordhë gomari (kali) që t'i marrin potkonjtë përb. presin të 

përfitojnë ndonjë gjë nga ajo që mbetet, presin të përfitojnë nga diçka pa bërë asgjë 

vetë. Ti zot, unë zot, po gomarin kush e kullot?  secili duhet të bëjë atë që i takon dhe 

të mos ia hedhim punën njëri-tjetrit; po të mos bëjë secili punën e vet, nuk i dilet 

mbanë; po të japin të gjithë urdhra nuk bëhet asnjë punë. Bisht gomari bot. shih te 

BISHT,~I. Ç u ç gomari zool. shih te ÇUÇ,~I. F e r r ë (gjemb) gomari bot. shih te 

FERR/Ë,~A. Lule gomari bot. shih te LUL/E,~JA. Vesh gomari bot. veshgomar. 

GOMARAZI ndajf. bised. 1. shih GOMARTHI1. 2. fig. Baras, barabar, pa u 

mundur e pa fituar as njëri as tjetri. Dolën gomarazi. 

GOMÁR/E,~JA f. sh. ~E, ~ET. 1. Femra e gomarit, gomaricë. Qumësht 

gomareje. 

2. Dru bigë. Preu një gomare. 

3. fig. thjeshtligj. Grua a vajzë e trashë nga mendja, budallaqe, hajvane. 

Ç'gomare paska qenë! 



SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

51 

 

4. bot. Dardhë gushtake, që i bën kokrrat të mëdha, me ngjyrë të verdhë në të 

kuqe dhe me shumë lëng; kokrrat e kësaj dardhe. Voli gomaren. 

5. Përd. mb. sipas kuptimit 4 të emrit. Dardhë gomare. 

GOMÁREZ,~A f.. sh. ~A, ~AT. 1. Vegël e tezgjahut në trajtë bige, së cilës i 

vihet përsipër një peshë (zakonisht një gur), që shërben për të mbajtur të tërhequra fijet 

gjatë endjes, kur i mbledhin në shul; branë.  

2. Këmbalec druri, mbi të cilin mbështeten drutë për t'i prerë a për t'i sharruar. 

Bëri një gomarez. Sharron drurin në gomarez. 

3. zool., krahin. Brumbull. 

GOMARI,~A f. sh. ~, ~TË thjeshtligj. Veprim fare pa mend në kokë, marrëzi, 

budallallëk. Bëri një gomari. 

GOMARIC/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT. 1. Femra e gomarit, gomare.  

2. thjeshtligj., shar. Gomare. 

GOMARÍSHT ndajf. bised. Si budalla; si i marrë, marrëzisht. Sillet (flet) 

gomarisht. 

GOMARJÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. 1. Ai që punon me një gomar për të mbajtur 

lëndë të ndryshme.  

2. Bari gomarësh. 

GOMARLLË/K,~KU m. sh. ~QE, ~QET thjeshtligj. Gomari, marrëzi. 

Gomarllëk i madh. Bëri një gomarllëk. 

GOMÁRTH,~I m. sh. ~Ë, ~ËT bot. Gjembaç. Gjembat e gomarthit. 

GOMARTHI ndajf. 1. Në brinjë, nga ana e brinjëve (kur munden dy vetë e 

asnjërit nuk i prekin shpatullat plotësisht për toke). Ranë gomarthi. 

2. Luaj gomarthi: luaj kaladibrançe. 

  

 

Vetëkuptohet këto interferime leksikore të leksikut të përgjithshëm, kur gjuha 

shqipe e kishte fjalën e saj, kanë ndodhur në rrjedhë të shekujve, dhe kur gjuha shqipe, 

krejt ndryshe nga greqishtja, nuk ishte e përpunuar në të gjitha nënsistemet e veta. 

Interferimi ndodhte edhe për shkakun se shqipja akoma nuk kishte një fjalor shpjegues 

që të pasqyronte dhe të kodifikonte pasurinë e saj leksikore e semantike dhe që të 

realizonte ndër të tjera funksionin kryesor, atë informues. Kjo mundësi intereferuese 

nuk është e njëllojtë sot, kur gjendja është krejt ndryshe, sepse shqipja është më e 

mbyllur ndaj tyre. P.sh., në të folmet dialektore përdoret fjala gajdhur (gomar, agër), 

por shqipja standarde, e përpunuar dhe e kodifikuar, nuk e ngreh në normë këtë huazim 

a interferim leksikor bashkëkohor (siç bën me fjalën pras –presh etj.) 
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2. HUAZIMET GREKE NJËSI FRAZEOLOGJIKE NË SHQIPE 

 

Mikrosistemi i njësive frazeologjike të greqishtes apo ai i shqipes kanë veçoritë e 

veta, që lidhen së pari me rrafshin e përmbajtjes e të formës, por edhe me veçori të tjera 

që kanë të bëjnë me burimin e me dendurinë e përdorimit, me historinë e me gjeografinë 

e përdorimit, me llojin e stilit dhe të ligjërimit të përdorimit, me aftësinë e njëfjalëzimit 

apo të fjalëformimit etj.  

 

Para se të ndalemi në ndikimin e frazeologjisë së greqishtes në atë të shqipes , 

në karakterin dhënës të së parës dhe në atë marrës të së dytës, mendojmë të 

parashtrojmë dy-tre dukuri teorike, por që kanë përcaktuar dhe praktikën e punë sonë.  

a. Ndërmjet semantologëve, leksikologëve, leksikografëve e vetë frazeologëve, 

nuk ka një mendim të njëjtë për konceptin e njësive frazeologjike, ndonëse shkenca e 

leksikologjisë e semantikës dhe veçanërisht shkenca e frazeologjisë është marrë me këtë 

kategori për një kohë të gjatë.
78

 Frazeologjia jo rrallë herë është konceptuar si 

mikrosistem me kufij pak a shumë të gjerë, pavarësisht nga specifika e njësive brenda 

gjuhës ku përdoren.  

 

Përgjithësisht, me njësi frazeologjike kuptohet një bashkim fjalësh relativisht i 

qëndrueshëm, i riprodhueshëm dhe me ngjyrim ekspresiv që ka si rregull një kuptim 

tërësor. Sipas këtij përkufizimi, me frazeologji nënkuptohet zakonisht idiomatika, 

d.m.th. njësitë frazeologjike në kuptimin e ngushtë të fjalës.  Por, natyrisht, edhe 

kufijtë e vetë idiomatikës, jo gjithmonë janë të përcaktuar qartë. Listat e idiomave apo 

të njësive frazeologjike të paraqitura nga leksikologë të ndryshëm si argumentim, janë 

aq të ndryshme nga njëra tjetra, sa që në raste të caktuara ato përjashtojnë njëra tjetrën. 

Tek njësitë frazeologjike, disa gjuhëtarë fusin të gjithë togfjalëshat e qëndrueshëm, 

kurse disa të tjerë fusin vetëm një grup të caktuar togfjalëshash të tillë. Sipas mendimit 

të disave, tek njësitë frazeologjike hyjnë edhe fjalët e urta, proverbat, shprehjet e 

figurshme, fjalët fluturake, aforizmat etj.
79

, të cilat gjuhësisht shënojnë koncepte të 

ndryshme dhe si emërtime nuk janë njësi sinonimike. 

                                                 

 
78

 M. I. Fomina, Gjuha e sotme ruse: Leksikologjia,  Moskë, 1990 
79

 Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980) për këto njësi ka përcaktime të ndryshme: Njësi 

frazeologjike tog i qëndrueshëm fjalësh ose thënie a shprehje e qëndrueshme që ka tiparet dalluese të 

frazeologjisë. Tipat e njësive frazeologjike. Togfjalësh frazeologjik. Shprehje (përngjitje) frazeologjike. 

Fjalor frazeologjik. (FRAZEOLOGJÍ,~A gjuh. Tërësia e togjeve dhe e thënieve a e shprehjeve të 

qëndrueshme të një gjuhe, të cilat janë të pandashme nga ana leksikore, kanë kuptim tërësor, të njësishëm, 

të mëvetësishëm e gjithnjë të figurshëm, riprodhohen në ligjërim si një -si të gatshme dhe kryejnë 

funksionin e një fjale a të një fjalie të vetme. Frazeologjia gjuhësore. Frazeologjia e gjuhës shqipe. Gjuhë 

me frazeologji të pasur. Mbledh-ja e frazeologjisë. Studimi (klasifikimi, botimi) i frazeologjisë.). 

Fjalë fluturake thënë a shprehje, që përmban një mendim a gjykim përgjithësues të spikatur dhe që njihetj 

e përdoret gjerësisht. 
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b. Greqishtja është gjuha e një kulture të lashtë dhe si e tillë ajo ka zhvilluar që 

herët prirjen për përdorimin gjerësisht të frazeologjisë. Për më tepër, në të është përftuar 

një sistem i zhvilluar i njësive frazeologjike që bën të mundur përdorimin e tyre me 

ngjyrime të ndryshme stilistikore. Por, për të interpretuar lëndën që kemi marrë në 

shqyrtim, ne jemi mbështetur te mendimi teorik botëror, por më shumë në mendimin 

teorik për frazeologjinë në gjuhën shqipe, sesa në atë të greqishtes. Arsyeja mendojmë 

që është se shqipja, e krahasuar me shumë të gjuhë të tjera, është shumë e pasur me 

njësi frazeologjike dhe ka tashmë një traditë frazeografike të vlerësueshme, Ajo kështu, 

i afrohet greqishtes, një nga gjuhët më të vjetra indo-evropiane dhe me shkallë shumë të 

lartë përpunimi, e cila jo vetëm ka fjalorë frazeologjikë të veçantë, por edhe studimet në 

rrafshin teorik, leksiko-semantik mirëfilli për frazeologjinë (jo ato për shprehjet 

popullore a për fjalët fluturake) i ka të një niveli si ato të rusishtes, të anglishtes, të 

italishtes të frëngjishtes etj.
80

  

 

Thelbi specifik i njësisë frazeologjike gjendet te kuptimi, te natyra dhe te rruga e 

formimit të saj që e bën njësinë frazeologjike të qëndrueshme, të  mëvetësishme dhe një 

entitet gjuhësor të pavarur. Pranohet se përgjithësisht njësitë frazeologjike janë formuar 

nga shndërrimi i figurshëm i shkallëshkallshëm i togfjalëshave të lirë, proces ky bukur i 

gjatë, duke u parë si njësi që hyjnë të gatshme në ligjërim, që kanë si veçori parësore 

kuptimin e figurshëm të leksikalizuar etj. Sipas studiuesit J. Thomai, ―si veçori të këtij 

shndërrimi janë dalluar ngurosja morfologjike e pjesshme a e plotë e gjymtyrëve të 

togfjalëshit të lirë; ngurosja kuptimore, shkuptimësimi i gjymtyrëve dhe rikuptimësimi i 

gjithë togfjalëshit (që tani shndërrohet e kundrohet si një njësi e mëvetësishme 

shënuese, ashtu si edhe fjala); funksionet e ndryshme sintaksore; ngjyrimi emocionues i 

spikatur; zhvillimet semantike e fjalëformuese etj.
81

   

 

 c. Nisur nga ky parashtrim, lënda e sjellë prej nesh në këtë kumtesë, përfshin 

përgjithësisht njësi frazeologjike në kuptimin e ngushtë a të mirëfilltë të fjalës, duke 

lënë mënjanë, fjalët e urta, proverbat, aforizmat, fjalët fluturake, edhe nëse ato janë të 

shndërruara figurativisht etj.
82

   

 

2. Si jemi shprehur, shqipja është një nga gjuhët me frazeologji shumë të pasur 

dhe në ditët e sotme procesi i krijimit të njësive është shumë aktiv dhe shumë produktiv. 

Jani Thomai, që është njihet si studiuesi kryesor dhe më i mirë i pasurisë frazeologjike 

të shqipes, duke hartuar edhe një fjalor me këtë pasuri është marrë edhe me burimin e 

kësaj pasurie. Duke u mbështetur në parashtrimet e tij, pranojmë se  

                                                                                                                                                        

 
Shprehje edhe gjuh. Grup fjalësh me një ndërtim të caktuar, zakonisht të qëndrueshëm, që ka disa veçori 

dalluese gramatikore, kuptimore e stilistike; njësi e frazeologjisë së gjuhës; mënyrë të foluri. Shprehje e 

bukur (e goditur). Shprehje e vjetër (e rrallë, e re). Shprehje popullore. Shprehje e qëndrueshme (e 

ngurtësuar). Shprehje proverbiale. Shprehje poetike (e figurshme, idiomatike, dialektore, familjare, 

përbuzëse, tallëse, fyese). Shprehje e rëndë (e ashpër, e forte, diplomatike). Shprehje e thjeshtligjërimit (e 

gjuhës së gazetave, e gjuhës së fëmijëve). Shprehje rrugësh (rrugaçësh). Shprehje pa kuptim frazë e 

zbrazët, boshe. Me falni për shprehjen! 
80

 Shih më gjerë fjalorë të tillë si Π. Βιαζηνύ, οκχκοια ηαζ ζοκββεκζηά, Αζελα, 1999 
81

 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1999, f. 186 
82

 Shumë njësi që ne po shqyrtojmë, e kanë fillesën te këto fjalë fluturake, por që sot përdoren në ligjërim, 

jo si thënie, jo si sentenca të shkëputura, por si të barasvlershme me një fjalë të vetme. 
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Së pari nga burimi, ―pjesa kryesore e njësive frazeologjike të shqipes është 

krijim brenda ligjërimeve popullore, ka lindur dhe është përpunuar në gjuhën e folur‖
83

.  

Së dyti, ―shqipja ka edhe njësi frazeologjike të huazuara, por këto nuk zënë vend 

të rëndësishëm. Pak njësi frazeologjike të huazuara kanë mbetur krejt të paasimiluara, 

si rrjedhim edhe të pamotivuara. Ato kanë hyrë si formula të ngurosura me karakter 

ndërkombëtar, kryesisht nga latinishtja e gjuhët neolatine, nuk janë bërë elemente të 

vërteta të shqipes, përdoren vetëm në stile e në fusha të caktuara: casus belli, honoris 

causa, modus vivendi, mot à mot, salto mortale ...‖
84

  

Së treti ―në shqipe do të zinin vend më të madh njësitë frazeologjike kalke, 

d.m.th. ato që janë përkthyer fjalë për fjalë nga një gjuhë tjetër, si: më bën përshtypje, 

hauret e Augjiasit, i hedh hije, ka vend, kullë e fildishtë, marr masa, marr pjesë, troket 

në derë të hapur, thyej akullin, vë pikën mbi i ...‖
85

 

 

Gjuha shqipe ka në përdorim njësi që lidhen me frazeologjinë e greqishtes dhe 

është e kuptueshme, që vëmendja jonë do të përqendrohet te grupi paradigmatik që 

është formuar me kalkim apo me kuazikalkim (pothuajse kalkim). Nëse në gjuhën 

shqipe kemi njësi kalke, atëherë në këtë gjuhë nuk ekziston procesi i shndërrimit të 

figurshëm, që ka ndodhur në greqishte dhe për të cilin pranohet se ―nënkupton, së pari, 

krijimin (ngjizjen) e togfjalëshave të llojeve a të përmasave të ndryshme brenda gjirit të 

fjalive (të thënieve), nënkupton bashkëlidhje leksiko-sintagmatike të fjalëve të 

kushtëzuara nga faktorë brenda e jashtëgjuhësorë dhe nga këtu kapet ftillimi i 

shndërrimit të figurshëm. Ky është një proces treshkallësh: togfjalësh i lirë - togfjalësh 

“i parapërgatitur” - togfjalësh (njësi) frazeologjike.‖
86

 

 

* * * 

 

Përmes një konceptimi taksonimik këtë grup paradigmatik e ndajmë në dy 

nëngrupe, që në vetvete mund të ndahen më tej:   

 

a. Nëngrupi që përfshin njësi frazeologjike kalke që janë përkthyer nga 

greqishtja fjalë për fjalë. Në përbërje të këtyre njësive kemi dy a më shumë fjalë 

emërtuese që i përkasin leksikut të përgjithshëm të gjuhës, si: mollë sherri etj. Njësitë 

frazeologjike të huazuara e të kalkuara përdoren kryesisht pa ngjyrim emocionues dhe 

në një stil të ngritur, si në fushën e shkencës, në fushën politiko-shoqërore, në 

publicistikë etj.
87

  

Disa kalke kanë dalin me një përdorim dysh. P.sh. në shqipe kemi njësinë nga 

alfa tek omega që i ruan lidhjet drejtpërdrejt me njësinë e greqishtes duke pasur një 

kalkim të pjesshëm, por edhe njësinë nga a-ja tek zh-ja ku procesi i kalimit është i 

plotë. 

 

b. Nëngrupi me njësi frazeologjike kalke, që nuk janë përkthyer fjalë për fjalë . 

Në përbërje të këtyre njësive kemi dy a më shumë fjalë emërtuese, ku njëra fjalë i 

përket leksikut të përgjithshëm të gjuhës, ndërsa tjetra është një emër i përveçëm që 
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 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 255 
84

 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 255 
85

 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 255 
86
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lidhet zakonisht me botën mitologjike, historike, filozofike, politike, kulturore, letrare 

etj. të Greqisë, si molla e Adamit, guri i Sizifit, vuajtjet e Tantalit etj.  

 

Disa njësi këtu, të tipit molla e Adamit (shqip fikthi), kompleksi i Edipit etj. dalin 

si emërtime të pathjeshta në fusha të ndryshme të shkencës e të dijes, të cilat J. Thomai, 

duke parë zhvillimet semantike brenda ndërtimeve të tilla, i merr si njësi frazeologjike 

me vlerë emërore, çka rinxjerr edhe një herë për diskutim vetë konceptin për njësinë e 

mirëfilltë frazeologjike
88

. 

 

Në gjuhën shqipe kanë hyrë nga greqishtja drejtpërdrejt apo tërthorazi nga gjuhët 

të tjera, sidomos nga ato me status ndërkombëtar, shumë njësi frazeologjike, që lidhen 

me ligjërimin e shkruar. Ato, sidomos nën ndikimin e publicistikës, po bëhen gjithnjë e 

më të pranishme dhe në ligjërimin e folur. Në frazeologjinë e këtij tipi është fiksuar së 

pari mendësia mitologjike dhe përvoja e pasur historike e popullit grek, por në të 

pasqyrohen thënie që me shndërrimet e figurshme lidhen me punën dhe veprimtarinë e 

përditshme, me mënyrën e jetesës dhe kulturën e njerëzve dhe që gjuha shqipe i ka 

marrë sepse vetë populli shqiptar si mbartës i kësaj gjuhe ka shumë gjëra të përbashkëta 

me atë grek.  

 

Në greqishte këto njësi kanë përkatësi burimore të ndryshme
89

, si: 

 

a. Kanë prejardhje nga mitologjia e pasur e grekëve të lashtë: si pastroj ahuret 

(stallat) e Augjias), filli i Arianës, flet nga maja e Olimpit, si gosti në Olimp pëlhura e 

Penelopës, kutia e Pandorës, zjarri i Prometeut, bashka e artë, shpata e  Damokleut, 

thembra e Akilit, kalë Troje, midis Skillës dhe Karibdës, dhurata e danajve, feneri i 

Diogjenit, fuçia e Diogjenit, feneri i Diogjenit, mundimet e Tantalit, frutat e Tantalit, 

guri i Sizifit, kompleksi i Edipit, fluturimi i Ikarit, nyja gordiane, kaloj Akerontin, ka 

veshët e Midasit, kthehem në Itakë, mollë sherri, kapërceu shtyllat e Herkulit etj.  

 

b. me burim biblik: gjykimi i Solomonit, si Shën Thomai mosbesues, gomari i 

Balamit, molla e Adamit, mollë e ndaluar, pesha e kryqit, udha kryqit,  toka e premtuar, 

arka e Noes, ardhja e dytë, ka humbur biblën, gjethe fiku, si kopshti e Edenit, qengji i 

Perëndisë etj.   

 

c. me burim nga filozofia, letërsia etj: nga alfa te omega, alfa dhe omega, 

fluturim pindarik, dashuri platonike, ironi sokratike, i  thur ditirambe etj.  

 

d. Me burim nga gjeografia, historia: si fitore e Pirros; këtu është Rodi, këtu 

kërce; si beteja e Termopileve; vrapim Maratone etj. 

 

3. Problemi i fundit që mendojmë të trajtojmë në këtë syth për njësitë 

frazeologjike, është prania në të dy gjuhët, por edhe në një hapësirë shumë më të gjerë 

ballkanike, e qindra e mijëra njësive frazeologjike paralele, që kanë përmbajtje të 
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njëjtë, por shpesh edhe strukturë ndërtimore e leksikore të njëjtë apo gati të njëjtë në të 

dy gjuhët.  

 

Këtu nuk mund të flasim për karakterin dhënës apo marrës të shqipes a të 

greqishtes, por mbështetim mendimin e shprehur në Parathënien e Fjalorit frazeologjik 

ballkanik (Tiranë, 1999) se në bashkësinë gjuhësore ballkanike, të krijuar në një trevë 

historikisht të lashtë të bashkekzistencës së popujve që i kanë shtuar afritë gjuhësore 

tipologjike edhe me ndikime të ndërsjella, nga Sanfeldi, Çabej etj., është llogaritur që të 

jenë krijuar 400-500 njësi frazeologjike paralele, por që sipas autorëve të fjalorit e 

vërteta është se pasuria që ekziston e kalon dhjetëfishin e këtij numri
90

.  Këto njësi janë 

me burim popullor dhe mund të lidhem me fusha nga më të larmishmet dhe me entitete 

të ndryshme, të botës materiale dhe shpirtërore dhe në ngjizjen e tyre kanë luajtur rol  të 

veçantë faktorët jashtëgjuhësorë, si gjeo-historikë, psikologjikë, ekonomikë, etno-

kulturorë, mitologjikë etj. 

Këtu po përmendim disa nga këto njësi, si: me dorë në zemër / ιε ημ πένζ ζηδκ 

ηανδζά; fërkon duart / ηνίαεζ ηα πένζα ημο; i doli nga hundët (për hundësh) diçka / tμο 

αβαίκεζ απυ ηδ ιφηδ ηάηζ; iu lidh gjuha / ημο δέεδηε δ βθχζζα; iu pre gjuha / ημο ηυπδηε 

δ βθχζζα; i dolën sytë (jashtë, nga vendi) / ημο αβήηακ ηα ιάηζα( έλς); (rri) me duar 

lidhur / (ηάεεηαζ) ιε ηα πένζα δειέκα(ζηδ ιέζδ), më kushtoi shtrenjtë / ιμο ηυζηζζε 

αηνζαά; ia ka shkundur era trutë / έπμοκ πάνεζ ηα ιοαθά ημο αένα; e shtiu në dorë / 

tμκ/ηδκ έααθε ζημ πένζ; i lë dorë të lirë / ημο άθδζε ημ πένζ εθεφεενμ; i iku truri / έπαζε 

ημ ιοαθυ ημο(ηνεθάεδηε); nga koka deri tek këmbët / απυ ημ ηεθάθζ ιέπνζ ηα κφπζα; nuk 

ta mbush syrin / δεκ ζμο βειίγεζ ημ ιάηζ; më doli për hundësh / ιμο αβήηε απυ ηδ ιφηδ; i 

kthej shpinën / βονίγς ηα κχηα, e ka gjuhën të gjatë / έπεζ ιαηνζά βθχζζα etj.  

 

Dihet që greqishtja është gjuha e një kulture të lashtë dhe si e tillë ajo ka 

zhvilluar që herët prirjen për përdorimin e gjerë të shprehjeve frazeologjike. Ajo ka në 

përdorim një sistem të pasur e të zhvilluar të njësive frazeologjike që bën të mundur 

përdorimin e tyre me ngjyrime të ndryshme stilistikore. Burimi i shndërrimit të 

sintagmave në njësi frazeologjike në gjuhën greke, ashtu si dhe në shqipe (dhe në gjuhë 

të tjera), ka ardhur nga gjuha e folur e popullit, i cili i ka krijuar dhe i ka përdorur ato 

fillimisht në gjuhën e folur dhe më pas përdorimi i tyre u përhap edhe në gjuhën e 

shkruar. Për këtë dëshmon ndër të tjera, përdorimi i mjaft shprehjeve frazeologjike në 

veprat e shkrimtarëve të lashtë grekë si nga Ezopi në fabulat e njohura, Sofokliu etj. 

Njësitë frazeologjike me përdorimin më të dendur dhe me një larmi të madhe 

variantesh, si sinonimike, ashtu edhe antonimike janë ato që i përkasin sferës së jetës së 

përditshme të njeriut. 

 

Duke bërë përqasjen e tyre me frazeologjizmat analoge të gjuhës shqipe 

konstatojmë se midis tyre ka shumë ngjashmëri çka shpreh një mentalitet të përafërt të 

të dy popujve, ashtu sikurse ka edhe mjaft dallime.   

 

a. Ne vërejmë se shumë njësi frazeologjike dalin me komponentë identikë, si në 

shqipe, ashtu edhe në greqishte: nuk u zë besë veshëve të mi / δεκ πζζηεφς ζηα αοηία 

ιμο; s‟ka tru” δεκ έπεζ ιοαθυ etj. 
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b. Por kemi shumë njësi frazeologjike me komponentë pjesërisht identikë: më 

mirë të të dalë syri se nami / ηαθφηενα κα ζμο αβεζ ημ ιάηζ πανά ημ υκμια (më mirë të të 

dalë syri se emri); në majë të lugës, një majë luge ζηδ ιφηδ ημο ημοηαθζμφ (në hundë të 

lugës); i iku truri / έραζε ην κπαιό ηνπ (humbi trurin) etj. 

 

c. Kemi me qindra e qindra njësi frazeologjike me komponentë të ndryshëm: në 

majë të gishtave ζηα λύρηα (mbi thonj); varem tërësisht nga dikush / kνέιoιαζ απυ ηα 

πείθδ ζμο (varem nga buza e tij) etj. 
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Από ην έλα αθηί ηνπ κπαίλνπλ θαη από ην άιιν ηνπ βγαίλνπλ  / nga një vesh i 

hyjnë e nga tjetri i dalin (Σζ άκενςπμξ είζαζ? Πμηέ δεκ εα αθθάλεζξ, απυ ημ έκα αθηί 

ζμο ιπαίκμοκ απυ ημ άθθμ ζμο αβαίκμοκ αοηά πμο ζμο θέκε. /Çfarë njeri je? Asnjëherë 

nuk do të ndryshosh, nga një vesh të hyjnë e nga tjetri të dalin ato që të thonë.  

Mε ηα αθηηά ηελησκέλα / me veshë të ngritur (përpjetë) Έηακε ηδκ αδζάθμνδ, 

αθθά ηαευηακε ιε ηα αθηζά ηεκηςιέκα κα αημφζεζ βζ‟αοηυκ.- Hiqej si indiferente, por 

rrinte me veshët përpjetë të dëgjonte për atë. 

Μνπ έπεζε ζη’απηί / më ra në vesh/ ma zuri veshi (Γεκ ήλενα υηζ δ αδενθή ημο 

Γζάκκδ γεζ ζηδκ Γαθθία, ζήιενα ιμο έπεζε ζη‟αοηί ηοπαία. -Nuk e dija që motra e Janit 

jeton në Francë, ma zuri veshi rastësisht sot. 

Δίκαη όινο αθηηά / jam tërë sy e vesh (Ο ηαεδβδηήξ ελδβμφζε ημ ιάεδια ηαζ 

ειείξ ήιαζηακ υθμζ αοηζά. / Profesori shpjegonte temën e leksionit dhe të gjithë ne e 

dëgjonim tërë sy e vesh. 

Έρεη γιώζζα ςαιίδη / e ka gjuhën brisk (Μδκ ημκ αθέπεζξ έηζζ κηνμπαθυ, έπεζ 

βθχζζα ραθίδζ. / Mos  e shiko ashtu të turpshëm, e ka gjuhën brisk.)  

Έρεη καθξηά γιώζζα / e ka gjuhën të gjatë/ka llapë të madhe. 

Flas shumë me vend pa vend dhe shpeshherë ofendoj dikë, jam llafazan.  

p.sh.Σδκ  απέθοζακ  βζαηί είπε ιαηνζά βθχζζα ηαζ ημοξ ζπμθίαγε υθμοξ.- E hoqën 

nga puna se kishte llapën të madhe dhe i mbante nëpër gojë të gjithë.  

Έιύζε  ηε γιώζζα ηνπ / Zgjidh gjuhën (οκήεςξ δεκ ιζθάεζ ηαευθμο, αθθά 

υηακ αημφεζ βζα πμδυζθαζνμ, ημο θφκεηαζ δ βθχζζα. / Zakonisht nuk flet fare, por kur 

dëgjon për futboll i zgjidhet gjuha. 

Μάιιηαζε ε γιώζζα ηνπ / i zuri gjuha lesh; i ra goja (Μμο ιάθθζαζε δ βθχζζα 

θέβμκηαξ ημοξ,  πχξ κα ζοιπενζθενεμφκ. / Më zuri gjuha lesh duke i porositur si të 

sillen.)  

Τνπ έπεζε ε γιώζζα (θάησ) / i ra gjuha (përtokë) (Μμο έπεζε δ βθχζζα κα 

ζαξ θές ιδ ηαζ ιδ, αθθά εζείξ ζοκεπίγεηαζ ηδ δμοθεζά ζαξ. / Μë ra gjuha përtokë duke ju 

thënë mosni e mosni, po ju vazhdoni avazin.)  

Τνπ δέζεθε ε γιώζζα / iu lidh gjuha (Βθέπμκηαξ υθμοξ αοημφξ ημοξ 

ακενχπμοξ, δέεδηε δ βθχζζα ημο ηαζ δεκ ιπυνεζε κα ιζθήζεζ. / Duke parë gjithë ata 

njerëz, iu lidh gjuha dhe s‟mund të fliste.) 

Έρεη(θάηη) ζηελ άθξε ηεο γιώζζαο ηνπ / e ka në majë të gjuhës (Πενίιεκε 

θίβμ. Μδκ ημ πεζξ ζηδκ άηνδ ηδξ βθχζζαξ ημ έπς.- Prit pak. Mos e trego, në majë të 

gjuhës e kam.) 

Μεηξηνύληαη ζηα δάρηπια(ηνπ ελόο ρεξηνύ) / numërohen me gishtat e dorës 

(Γεκ έπεζ ένεεζ πμθθέξ θμνέξ ζημ ζπίηζ ιμο, ιεηνζμφκηαζ ζηα δάπηοθα μζ επζζηέρεζξ ηδξ. 

Nuk më ka ardhur shumë herë në shtëpi, numërohen me gishta  vizitat e saj.) 

Κξύβεηαη πίζσ από ην δάρηπιν ηνπ / fshihet pas gishtit 

(Χνυκζα ηχνα δ δζμίηδζδ ηνφαεηαζ πίζς απυ ημ δάπηοθμ ηδξ ηαζ ανκείηαζ κα 

ακαβκςνίζεζ ηα πνμαθήιαηά / Kryesia ka shumë vite që fshihet pas gishtit dhe nuk 

pranon gabimet.) 

Να γιύθεηο ηα δάρηπιά ζνπ / (është) për të lëpirë gishtat (Δίκαζ  ελαζνεηζηή 

ιαβείνζζζα. Κάκεζ ηάηζ  θαβδηά κα βθείθεζξ ηα δάπηοθά ζμο.- Është guzhinjere e 

shkëlqyer. Bën disa lloje gjellësh për të lëpirë gishtat) 

Τνλ δείρλνπλ κε ην δάρηπιν / e tregojnë me gisht (Απυ ηυηε πμο αίαζε ηδ 

δεηαεθηάπνμκδ ημκ δείπκμοκ υθμζ ιε ημ δάπηοθμ ζημ πςνζυ.- Që  kur përdhunoi vajzën 

shtatëmbëdhjetë vjeç, të gjithë  e tregojnë me gisht në fshat.) 

(Κάηη) Γιηζηξάεη κέζα από ηα δάρηπιά κνπ/ ρέξηα κνπ / më iku (më 

rrëshqiti) nga duart (ηεκαπςνήεδηα πάνα πμθφ βζαηί δ ιυκδ εοηαζνία ζηδ γςή ιμο, 
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ιμο βθίζηνδζε ιέζα απυ ηα πένζα ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή.  / U mërzita shumë, sepse rasti i 

vetëm i jetës time, më iku nga duart momentin e fundit.)  

Αθνλίδεη ηα δόληηα ηνπ / mpreh dhëmbët (Μόιηο είδε ην ςεηό αθόληζε ηα 

δόληηα ηνπ. / Sapo pa mishin e pjekur, i mprehu dhëmbët; Μελ αθνλίδεηο ηα δόληηα ζνπ 

άδηθα, δελ γίλεηαη απηό./ Mos i mprih dhëmbët kot, nuk bëhet kjo gjë.) 

Γείρλεη ζε (θάπνηνλ) ηα δόληηα ηνπ / i tregon dhëmbët (Δβχ θηαίς πμο δεκ 

ημοξ έδεζλα ηα δυκηζα απυ ηδκ ανπή πμο ήνεακ.- Unë e kam fajin që nuk i tregova 

dhëmbët që në fillim kur erdhën. 

Μηιάεη έμσ από ηα δόληηα / flet me zemër në dorë (Ο βζαηνυξ ιζθάεζ πάκηα έλς 

απ‟ηα δυκηζα, υζμ ηαζ κα ζε ζηεκαπςνεί. /Doktori flet hapur, sado që të mërzitesh.) 

Πνλάεη ην δνληάθη κνπ(είκαη εξσηεπκέλνο) / më dhemb zemra për dikë 

(Κάκεζ ηδκ αδζάθμνδ, αθθά πζζηεφς πςξ έπεζ ηαηαθάαεζ υηζ πμκάεζ ημ δμκηάηζ ιμο βζ 

αοηή. – Qëndron indiferente, por jam i sigurt e ka kuptuar që më dhemb zemra për të. ) 

Ήιηνο κε δόληηα / diell me dhëmbë (Γεκ εα πάιε αφνζμ εηδνμιή βζαηί εα είκαζ 

ήθζμξ ιε δυκηζα ηαζ ιπμνεί κα ανέλεζ. – Nuk do të shkojmë nesër ekskursion se do të ketë 

diell me dhëmbë dhe ka mundësi të bjerë  shi.) 

Γελ έρεη κπαιό / s’ka tru (Γεκ έπεζ ιοαθυ αοηυξ μ άκενςπμξ, άννςζημξ απυ ημοξ 

πκεφιμκεξ ηαζ ηαπκίγεζ. / S‟ka tru ky njeri, i sëmurë nga mushkëritë edhe pi cigare. ) 

Έραζε  ην κπαιό ηνπ (ηξειάζεθε) / i iku truri Μυθζξ ηδκ είδε ιε άθθμκ έπαζε 

ημ ιοαθυ ημο ηαζ ηδκ ζηυηςζε. / Kur e pa me një  tjetër,  i iku truri dhe e vrau. ) 

Έρεη ηα κπαιά ηνπ πάλσ απ’ ην θεθάιη / i ka hipur mendja në qiell (Έπεζξ ηα 

ιοαθά ζμο πάκς απυ ημ ηεθάθζ ηαζ λμδεφεζξ πμθθά, ια ιδκ λεπκάξ πςξ είιαζηε θηςπμί 

άκενςπμζ. / Të ka hipur mendja në qiell dhe shpenzon shumë, por mos harro se jemi 

njerëz të varfër.) 

Παίξλνπλ ηα κπαιά ηνπ αέξα / ia ka shkundur era trutë (Aοηυ ημ παζδί δεκ 

είκαζ ηαθά, πήνακ ηα ιοαθά ημο αένα απυ ηδκ επζηοπία ηαζ δεκ λένεζ ηζ ηάκεζ.  /  Ky djalë 

s‟është mirë, ia ka shkundur era trutë nga suksesi dhe bën si të dojë. ) 

Γελ ηνπ θάλεη ε θαξδηά / s’i bën zemra (Γεκ ιμο ηάκεζ δ ηανδζά κα ημκ αθήζς 

ιυκμ, υηακ ημκ αθέπς ηυζμ εθζιέκμ. - S‟më bën zemra ta lë vetëm, kur e shoh që është 

aq i pikëlluar.) 

Κιαίεη ε θαξδηά ηνπ / i qan zemra (për dikë / diçka) (Καζ ειέκα ηθαίεζ δ 

ηανδζά ιμο βζα αοηήκ ηδκ εέζδ ενβαζίαξ, υιςξ λένς πμθφ ηαθά υηζ είκαζ πζαζιέκδ. - 

Edhe mua më qan zemra për atë vend pune, por e di shumë mirë se është i zënë.  ) 

Κξύσζε ε θαξδηά ηνπ / iu ftoh zemra (Σμκ είπα θακηαζηεί δζαθμνεηζηά, υηακ 

υιςξ ιμο ιίθδζε ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ ηνφςζε  δ ηανδζά ιμο.- E kisha menduar 

ndryshe, por kur më foli në atë mënyrë,  m‟u ftoh zemra.) 

Με κηζή θαξδηά / me gjysmë zemre (Σμο γήηδζα αοηυ ημ ςναίμ θυνεια, αθθά 

ιε ιζζή ηανδζά βζαηί θμαυιμοκα πςξ εα έθενκε ακηήνδζδ. – I kërkova atë fustan të 

bukur, por me gjysmë zemre, se kisha frikë se mos më kundërshtonte.) 

Με όιε κνπ ηελ θαξδηά / me gjithë zemër (Φαζκυηακ απυ ημκ ηυκμ ηδξ θςκήξ 

πμο ιμο είπε ιε υθδ ημο ηδκ ηανδζά «ζμο πάεζ πμθφ». / Dukej nga toni i zërit që ma tha 

me gjithë zemër fjalën “të shkon shumë”. ) 

Μνπ άλνημε ηελ θαξδηά ηνπ / më hapi zemrën (Αθμφ πέναζακ θίβεξ διένεξ δεκ 

άκηελε άθθμ ηαζ ιμο άκμζλε ηδκ ηανδζά ημο, θέβμκηάξ ιμο ημ ιοζηζηυ πμο ημκ ααζάκζγε 

ηυζμ ηαζνυ.- Pasi kaluan disa ditë, nuk duroi më dhe më hapi zemrën, duke më rrëfyer 

sekretin që e mundonte prej kohësh. ) 

Τνπ έθαλε ηελ θαξδηά θνκκάηηα / ia copëtoi / thërrmoi zemrën (ma bëri 

zemrën copa) (Μεηά απυ έκα πνυκμ εα έθεοβε ιαηνζά απυ ηδ ιδηένα ημο, αοηή δ ζδέα 
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ημο έηακε ηδκ ηανδζά ημιιάηζα. / Mbas një viti ai do të largohej përsëri nga nëna e vet, 

ky mendim ia copëtoi zemrën( ia bëri zemrën copa). 

Μπήθε ζηελ θαξδηά ηνπ / i ka hyrë në zemër (Πανυθμ πμο μζ οπυθμζπμζ δεκ 

ακηέπμοκ εηείκμ ημ θζθάζεεκμ παζδί, ειέκα ιμο ιπήηε ζηδκ ηανδζά ιμο. / Edhe pse të 

tjerët e kanë bezdi atë fëmijë shëndetlig, mua më ka hyrë në zemër.) 

Με ην ρέξη ζηελ θαξδηά / me dorën në zemër(me sinqeritet) (Σμκ πίζηερα ζε 

υηζ ιμο είπε βζαηί ιμο ιίθδζε ιε ημ πένζ ζηδκ ηανδζά. - E besova në gjithçka që më tha se 

më foli me dorë në zemër.) 

 Δθαλε ηελ θαξδηά πέηξα / e bëri zemrën gur (Έηακε ηδκ ηανδζά πέηνα ηαζ 

πχνζζε θζθζηά ιε ημκ οπεφεοκμ αοηήξ ηδξ ηαημηοπίαξ. / E bëri zemrën gur dhe u nda 

miqësisht me shkaktarin e asaj fatkeqësie.  

Γελ έρεη κπαιό ζην θεθάιη / nuk i ka mentë në kokë (Σμ θοπάιαζ αοηυ ημ 

ημνίηζζ δεκ έπεζ ιοαθυ ζημ ηεθάθζ, ακφπακηνμ εα ιείκεζ.  / Më vjen keq për këtë vajzë, 

nuk i ka mentë në kokë, pa martuar do të ngelet.) 

Γελ ζεθώλεη θεθάιη / S’e ngre kokën (φιθςκα ηζξ ζοιαμοθέξ ημο βζαηνμφ δεκ 

πνέπεζ κα δμοθεφεζ πμθφ, αοηυξ δεκ ζδηχκεζ ηεθάθζ απυ ηδ δμοθεζά.-Sipas doktorit nuk 

duhet të punojë shumë, kurse ai s‟ngre kokën nga puna.) 

Δίλαη λα ηνπ θόςεηο ην θεθάιη /(është) për t’i prerë kokën (Σδκ έπεζξ δεζ ηδκ 

ηυνδ ηδξ Μανζχξ  είκαζ κα ηδξ ηυρεζξ ημ ηεθάθζ. E ke parë vajzën e Marios, është për t‟i 

prerë kokën.) 

Μ’έπηαζε ην θεθάιη κνπ / më zuri koka ( Όηακ άνπζζακ κα ιζθάκε λακά βζα ημ 

αηφπδια, ζοβηζκήεδηα, ι‟έπζαζε ημ ηεθάθζ ηαζ αβήηα έλς . /Kur filluan të flisnin prapë 

për aksidentin, m‟ u  mblodh një lëmsh, më zuri koka dhe dola përjashta.)  

Τν’ θαγε ην θεθάιη ηνπ / e hëngri kokën (Μεηά απυ υθα υζα έηακε ημ‟θαβε ημ 

ηεθάθζ ημο.- Mbasi bëri të gjitha këto, e hëngri kokën e vet.) 

Γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ / për sy të botës (Γεκ πακηνεφηδηε βζαηί ημκ αβαπμφζε, 

αθθά βζα ηα ιάηζα ημο ηυζιμο.  / Nuk u martua se e dashuroi atë, por u martua për sytë e 

botës.) 

Γελ ζνπ  γεκίδεη ην κάηη / nuk ta mbush syrin (Όηακ ημ αθέπεζξ απ‟έλς δεκ ζμο 

βειίγεζ ημ ιάηζ, απυ ιέζα υιςξ είκαζ πμθοηεθείαξ. / Kur e shikon nga jashtë nuk ta 

mbush syrin, brënda është shumë i bukur.) 

Έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ(γηα πάληα) / i mbylli sytë (përgjithmonë) (Ο παηέναξ 

ιαξ έηθεζζε ηα ιάηζα ημο βζα πάκηα, ια ειείξ εα ημκ αβαπάιε ηαζ εα ημκ εοιυιαζηε. / 

Babai i mbylli sytë për gjithmonë, por ne do ta duam e do ta kujtojmë.) 

Έρεη θαθό κάηη / ka sy të lig (të keq) (Κάεε θμνά πμο ένπεηε ζημ ζπίηζ ιαξ ηάηζ 

εα ζοιαεί, έπεζ ηαηυ ιάηζ. / Sa  herë vjen në shtëpinë tonë ndodh diçka, ka sy të keq.)  

Παίξλσ από/ κε θαιό κάηη / e ka me sy të mirë (Ο δάζηαθμξ ημκ έπεζ πάνεζ ιε 

ηαθυ ιάηζ απυ ηδκ ανπή, βζ‟αοηυ ημο αάγεζ ηαθμφξ ααειμφξ. / Mësuesi e ka me sy të mirë, 

prandaj i vë nota të mira.) 

Χώλεη ηε κύηε ηνπ παληνύ  (κελ ρώλεηο ηε κύηε ζνπ παληνύ, γηαηί δελ 

αξέζεη ζε θαλέλαλ από εκάο) / fut hundët (Αοηή δ οπυεεζδ ακήηεζ ζε ιέκα, βζ‟αοηυ ιδκ 

πχκεζξ ηδ ιφηδ ζμο εηεί πμο δεκ πνεζάγεηαζ. / Kjo çështje më përket mua, ndaj mos i fut 

hundët atje ku nuk të takon.) 

Τνπ βγαίλεη από ηε κύηε θάηη / i doli nga hundët (për hundësh) diçka (Ήηακ 

ηυζμ δφζημθμ αζαθίμ, πμο ιμο αβήηε απυ ηδ ιφηδ δ αιμζαή πμο πείνα.  /Ishte libër aq i 

vështirë, saqë më doli për hundësh shpërblimi që mora.) 

Τνπ έπεζε ε κύηε / E uli hundën/ i ra hunda (Δίπε ιάεεζ κα ιζθάεζ  πάκηα ιε 

εζνςκεία, υιςξ ιεηά ηδκ ζηθδνή ηνζηζηή ημο ηφπμο  ημο έπεζε δ ιφηδ. / Ishte mësuar të 

fliste gjithmonë me ironi, por pas kritikës së ashpër që iu bë nga media, i ra hunda .) 
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Γελ θαηεβάδεη ηε κύηε ηνπ / s’e ul hundën Γζαηί δεκ ήνεεξ ζηα βεκκέεθζα ημο 

Γζάκκδ.Θα ζμο ηαηέααζκε δ ιφηδ κα γδημφζεξ ζοβκχιδ. / Përse nuk erdhe në ditëlindjen 

e Janit, apo s‟e ul hundën t‟i  kërkosh falje.) 

Απ ΄ηελ θνξπθή σο ηα λύρηα(από πάλσ κέρξη θάησ)  / nga koka deri tek 

këmbët/ fund e krye(e majë) ( Έιεζκε  ζηακμπμζδιέκμξ απυ ημ βζαηνυ, ημκ ελέηαζε απυ 

ηδκ ημνοθή ιέπνζ ηα κφπζα. / Mbeti i kënaqur nga doktori, e vizitoi nga koka deri te 

këmbët.) 

Άλζξσπνο κε δύν πξόζσπα / njeri me dy faqe/ me dy fytyra (Σζ ιπμνεί κα 

πενζιέκεζξ απυ ημ Θςιά, εηείκμξ είκαζ άκενςπμξ ιε δφμ πνυζςπα. / E çfarë mund të 

presësh nga Thomai, ai është njeri me dy faqe.) 

Έδεημε ην πξαγκαηηθό ηνπ πξόζσπν / tregoi fytyrën e vërtetë (Με ηζξ πνάλεζξ 

ημο έδεζλε ημ πναβιαηζηυ πνυζςπμ πμο έηνοαε ηυζμ ηαζνυ . / Me veprimet që bëri, tregoi 

fytyrën e vërtetë që e fshihte kaq kohë.) 

Μαο έβγαιε αζπξνπξόζσπνπο / na zbardhi faqen (Μαξ έαβαθε 

αζπνμπνυζςπμοξ ι‟αοηή ηδκ ζοκέκηεολδ πμο έδςζε. / Na zbardhi faqen me atë intervistë 

që dha.)  

Με ηνλ ηδξώηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ / me djersën e ballit (Γζαηί κα κηναπχ, 

αθμφ ημ έπς ηενδίζεζ ιε ημκ ζδνχηα ημο πνμζχπμο ιμο . / Përse të më vijë rëndë, kur e 

kam fituar me djersën e ballit.) 

Άπισζε ηα πόδηα ζνπ θαηά ην πάπισκά ζνπ / shtriji këmbët sa ke jorganin 

(Έπμοιε λμδέρεζ πμθθά αοηήκ ηδκ πενίμδμ άζημπα, ιήπςξ είκαζ ηαθφηενα κα απθχζμοιε 

ηα πυδζα ηαηά ημ πάπθςιά ιαξ. / Kemi harxhuar shumë këtë periudhë, edhe për gjëra të 

panevojshme, a nuk do ishte më mirë t‟i shtrijmë këmbët sa kemi jorganin. )  

Βάδεη ην έλα πόδη πάλσ ζη’ άιιν / hedh këmbën mbi këmbë (Με ιζηνά παζδζά 

ηαζ ιε μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ οπέθενε πμθφ, ςζηυζμ ηχνα πμο ιεβαθχζακε ηαζ έπμοκ 

δζιδμονβδεεί ιε υθα ηα ηαθά, έπεζ αάθεζ ημ έκα πυδζ πάκς ζη‟άθθμ ηαζ ηάκεζ γςή 

πανζζάιεκδ. / Me fëmijë të vegjël e me pamundësi ekonomike vuajti shumë, mirëpo tani 

që iu rritën dhe  janë  me gjithë të mirat, ka hedhur këmbën mbi këmbë e bën jetë 

zotërie.) 

Γιηζηξάεη ην έδαθνο θάησ από ηα πόδηα ηνπ / i dridhet (rrëshqet, shket, 

lëviz) toka (trualli) nën këmbë (Γθίζηνδζε ημ έδαθμξ ηάης απυ ηα πυδζα ημο, υηακ 

άημοζε ηδκ δοζάνεζηδ είδδζδ ζηδκ ηδθευναζδ. / I rrëshqiti toka nën këmbë, kur dëgjoi 

lajmin e kobshëm në televizor.) 

Δίλαη κε ην έλα πόδη ζηνλ ηάθν / është me një këmbë në varr (Tζ άκενςπμξ 

ηαζ αοηυξ ιε ημ έκα πυδζ ζημκ ηάθμ ηαζ ημ ιοαθυ ημο ζηα θεθηά! / Bobo çfarë njeriu, 

edhe pse me një këmbë në varr, nuk e heq mendjen nga lekët!) 

Μνπ έπεζαλ ηα πόδηα / më ranë këmbët (Σμο έπεζακ ηα πυδζα ράπκμκηαξ αοηυ 

ημ βναθζηυ ιένμξ.- I ranë këmbët duke kërkuar  atë vend piktoresk.) 

Πήξε ηα πόδηα ηνπ ζηηο πιάηεο / mori këmbët në krahë (Πήνε ηα πυδζα ημο 

ζηζξ πθάηεξ ηαζ έθοβε απυ εηεί πμο ήνεε. / Mori këmbët në krahë dhe ia mbathi andej 

nga kishte ardhur.) 

Σεθώλνληαη ηα πόδηα θαη ρηππνύλ ην θεθάιη / ngrihen këmbët e i bien kokës 

(Καζ ιδ πεζνυηενα θίθε ιμο, ι‟αοηά πμο ιμο θεξ   είκαζ ημ ίδζμ ζακ κα ζδηχκμκηαζ ηα 

πυδζα ηαζ πηοπμφκ ημ ηεθάθζ. / Jemi katandisur si mos më keq, me këto që më the i 

dashur mik, është njësoj si të ngrihen këmbët e t‟i bien kokës.) 

Tέλησζε ηα πόδηα ηνπ / i ndeu këmbët (me këmbët nga dielli) (Μδ ιμο ιζθάξ  

βζ‟αοηυκ, ηέκηςζε ηα πυδζα ημο ηαζ δζοπάζαιε. / Mos më thuaj për atë, i ndeu këmbët 

dhe ramë në qetësi.) 
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(Σην/ από) Tν ζηόκα ηνπ ιύθνπ / në gojë të ujkut (Χςνίξ κα ημ ηαηαθάαεζ πήβε 

ηαηεοεείακ ηαζ ζημ ζηυια ημο θφημο. / Si pa e kuptuar,  shkoi drejt e në gojë të ujkut. 

Από ζηόκα ζε ζηόκα / gojë më gojë (Η είδδζδ υηζ εα πακηνεθημφκ ζφκημια 

πέναζε απυ ζηυια ζε ζηυια ηαζ ημ έιαεακ υθμζ. / Lajmi se do të martohej së shpejti 

kaloi gojë më gojë,  e morën vesh të gjithë.) 

Με άθεζε κε ην ζηόκα αλνηρηό / më la me gojë hapur (Ήηακ ζε ιζηνή δθζηία 

ηαζ υηακ άνπζζε κα απαββέθθεζ ιε άθδζε ιε ημ ζηυια ακμζπηυ. / Ishte në moshë të vogël 

dhe kur filloi të recitonte më la me gojë hapur.) 

Γελ παίξλεηο θνπβέληα από ην ζηόκα ηνπ / s’e hap gojën (Πάκηα έηζζ 

απυιαηνμξ ηαζ ζζςπδθυξ ήηακ ζηδ γςή ημο, δεκ έπαζνκεξ ημοαέκηα απυ ημ ζηυια ημο.  / 

Gjithmonë ashtu i mbyllur e pa fjalë ka qënë, s‟e hapte gojën ndonjëherë.) 

Σηάδεη κέιη ην ζηόκα ηνπ / e ka gojën mjaltë (ka gojë të ëmbël) (Σμ ζηυια ημο 

ζηάγεζ ιέθζ, βζαηί ηαζ υηακ ζε ιαθχκεζ θαίκεηαζ ζακ κα ζε παζδεφεζ.  / E ka gojën mjaltë,  

se edhe kur të qorton,  duket sikur të lajkaton .) 

Γελ έρεη ζηόκα λα κηιήζεη / s’ka  gojë të flasë (dikush) (Με υθεξ αοηέξ ηζξ 

πάνεξ πμο ημο έπς ηάκεζ δεκ έπεζ ζηυια κα ιζθήζεζ.  / Me tërë ato ndere që i kam bërë, 

s‟ka gojë të flasë.) 

Βξέρεη ην ζηόκα ηνπ / njom gojën (njom fytin) (ε παναηαθχ δχζε ιμο ιζα 

βμοθζά κενυ κα ανέλς ημ ζηυια ιμο. /Të lutem më jep një  raki sa të lag fytin.) 

Έβαιε ραιηλάξη ζην ζηόκα ηνπ / i vuri fre gojës (i vuri kyçin gardh) (Έααθε 

παθζκάνεζ ζημ ζηυια ημο, απυ ημκ θυαμ ιδκ ηαηαζηναθεί  απυ ηζξ αθαηείεξ πμο πεημφζε. / 

I vuri fre gojës, vetëm nga frika se mos digjej për vete nga broçkullat që këpuste. ) 

Έκεηλα κε ην ζηόκα αλνηρηό / mbeta me gojë hapur (Όηακ ζήηςζα ηα ιάηζα 

ιμο ρδθά ηαζ είδα ηδκ βέθονα ημο Μπνμφηθδκ, έιεζκα ιε ημ ζηυια ακμζπηυ. /  Kur ngrita 

sytë lart  dhe pashë urën e Bruklinit mbeta me gojë hapur nga bukuria e saj.) 

Έρεη ζηόκα. / është i zoti i gojës (Ξένεζ κα οπμζηδνίγεζ ημκ εαοηυ ημο ζηα εφημθα 

ηαζ ζηα δφζημθα, βζαηί έπεζ ζηυια. / Di ta mbrojë veten në të mirë e në të keq, se është i 

zoti i gojës.) 

Τν ζέιεη ζην ζηόκα / e do në gojë (e do në pjatë) (Πζμ ηειπέθζημ παζδί δεκ έπς 

δεζ, ηα εέθεζ υθα ζημ ζηυια. / Fëmijë më përtac s‟më kanë zënë sytë, e do gjithçka në 

pjatë.) 

(Γιίησζε) Παξά ηξίρα / shpëtoi për një qime (Ο δνυιμξ ήηακ πμθφ 

επζηφκδζκμξ, βθζηχζαιε πανά ηνίπα. Rruga ishte shumë e rrezikshme, shpëtuam për 

qime.) 

Μνπ ζεθώλεηαη ε ηξίρα - κνπ ζεθώλνληαη νη ηξίρεο ηεο θεθαιήο κνπ / iu 

ngritën (iu çuan) qimet/ flokët/ leshrat e kokës përpjetë (Σμ ζπίηζ ζημ πςνζυ ήηακ 

έημζιμ κα πέζεζ. Όηακ ημ είδε εηείκδ ζ‟αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ζδηχεδηακ μζ ηνίπεξ ηδξ 

ηεθαθήξ ηδξ. /  Shtëpia e fshatit ishte gati për të rënë. Kur ajo e pa në atë gjendje iu 

ngritën qimet e kokës përpjetë.)  

Kάλεη ηελ ηξίρα ηξηρηά / e bën qimen tra(Γεκ έπς ηαζ πμθφ ειπζζημζφκδ ζημκ 

ακζρζυ ιμο, βζαηί αοηυξ ηάκεζ ηδκ ηνίπα ηνζπζά. / Nuk i kam shumë besim nipit tim se ai e 

bën qimen tra. 

Κξέκεηαη  από κηα ηξίρα / varet (mbahet) në një qime (Η γςή ημο ηνέιεηαζ 

απυ ιζα ηνίπα ηχνα πζα. / Jeta e  tij varet nga një qime tashmë.) 

Από πξώην ρέξη / i dorës së parë (Η επζπείνδζδ ημο πάεζ πμθφ ηαθά, βζαηί υθα ηα 

πνμζυκηα ηα έπεζ απυ πνχημ πένζ. /Biznesi i ecën shumë mirë, sepse mallin e ka të gjithë 

të dorës së parë.) 
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Δίλαη ην δεμί ρέξη θάπνηνπ / është dora e djathtë e dikujt (Λέκε πςξ μ 

πνμζζηάιεκμξ ημο βναθείμο είκαζ ημ δελί πένζ ημο δδιάνπμο. / Thonë se shefi i kabinetit 

është dora e djathtë e kryetarit të bashkisë.) 

Έρεη ρξπζά ρέξηα / i ka duart flori / të arta (Η ηυνδ ηδξ Άκκαξ είκαζ 

πνοζμπένα, έηακε άκα βθοηυ πμο έθζςκε ζημ ζηυια. / Vajza e Anës i ka duart flori, kishte 

bërë një ëmbëlsirë  që të tretej në gojë.) 

Με ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο / me duart në xhepa (Δάκ ηάεεζαζ υθδ ηδκ διένα ιε 

ηα πένζα ζηζξ ηζέπεξ ζίβμονα ηαζ δεκ έπεζξ ιέθθμκ ιπνμζηά ζμο.  / Po qëndrove gjithë 

ditën me duar në xhepa domosdo që nuk ke të ardhme përpara.) 

Με ην ρέξη ζηελ θαξδηά / me dorë në zemër (Κάηζ ιμο θέεζ υηζ είκαζ έκηοιμξ 

άκενςπμξ, ιμο ιίθδζε ιε ημ πένζ ζηδκ ηανδζά ηαζ ιμο είπε υθδ ηδκ ζζημνία. – Besoj që 

është njeri i ndershëm, më foli me dorë në zemër dhe më tha gjithë historinë. ) 

Μνπ έθπγε από ην ρέξη / më doli nga dora (Ήηακ έκα πμθφ ςναίμ ζπίηζ δίπθα 

ζηδκ εάθαζζα,Γεκ πνυθααα κα ημ αβμνάζς, ιμο έθοβε απυ ημ πένζ αοηή δ εοηαζνία ηαζ 

ηάεε θμνα πμο ημ αθέπς ημ γδθεφς. / Ishte një shtëpi shumë e bukur afër detit, nuk 

arrita ta blej, më iku nga dora dhe e kam zili  sa herë e shikoj.) 

Σνπ/ ηνπ θηιώ ην ρέξη /  i puth dorën (i lutem, i bie në gjunj) (Γζα ημ  

πνμζςπζηυ ημο ζοιθένμκ, θοθάεζ ηαζ ημ πένζ ημο επενμφ.- Për interesin e tij  vetjak, ai i 

puth dorën edhe armikut.) 

Τειεπηαίν ρέξη / dorë e fundit (Θα πενάζς ημ ηεθεοηαίμ πένζ ηαζ εα ζμο ημ 

θένς. / Sa t‟i jap edhe dorën e fundit dhe do të ta sjell.)  

Τνλ/ηελ έβαιε ζην ρέξη / e futi / e shtiu/ e vuri në dorë  (Πναβιαηζηά 

ημονάζηδηε, αθθά ηεθζηά ημκ έααθε ζημ πένζ. -  Me të vërtetë  u lodh ca, por së fundmi e 

shtiu në dorë.) 

Τνπ άθεζε ην ρέξη ειεύζεξν / i lë dorë të lirë (Αθμφ πείζηδηε βζα ηδκ ηζιζυηδηα 

ημο, ημο άθδζε ημ πένζ εθεφεενμ κα δζδηήζεζ εηείκμξ ηδκ επζπείνδζδ.  / Si u bind për 

ndershmërinë e tij i la dorë të lirë të vazhdonte ai  biznesin) 

Τνπ δέζεθαλ ηα ρέξηα / iu lidhën duart (Ήηακ ηυζμ ζοβηζκδιέκμξ, πμο ημο 

δέεδηακ ηα πένζα ηαζ έιεζκε αηίκδημξ.- Ishte aq i emocionuar, saqë iu lidhën duart e 

ngeli në vend.) 

Τνπ δίλσ ην ρέξη / i jap dorën (ndihmoj) (Οζ δμοθεζέξ ημο δεκ πήβαζκακ ηαζ 

πμθφ ηαθά, ημο έδςζα ημ πένζ βζαηί ημκ θοπήεδηα. –Biznesi i tij po falimentonte dhe unë 

i dhashë dorën, se më vinte keq për të)  

Τνπ έζθημε ην ρέξη / i shtrëngoj dorën (përgëzoj) (Σμο έζθζλε ημ πένζ βζα ημ 

ζπέδζμ ηαζ ηδκ ηέθεζα δμοθεζά πμο είπε ηάκεζ. / I shtrëngoi dorën për projektin dhe punën 

e përkryer  që kishte bërë. ) 

Τνπ δίλεηο ην ρέξη θαη ζνπ παίξλεη ηνλ ώκν / i jap gishtin e të merr dorën 

(Μδκ λεβζεθέζε απυ ηέημζμοξ ακενχπμοξ, ημοξ δίκεζξ ημ πένζ ηαζ ζμο παίνκμοκ ημκ χιμ. / 

Mos u gënje nga njerëz të tillë, se u jep gishtin e të marrin dorën.) 

Τνπ πηάλεη ην ρέξη / I vjen doresh (Δίκαζ πμθφ ηαθυξ ηεπκήηδξ, ημο πζάκεζ ημ 

πένζ,ηαζ ηζ δεκ έπεζ θηζάλεζ ζημ ζπίηζ ημο. /  Është usta i mirë, i vjen për dore, çfarë nuk 

ka bërë në shtëpinë e ve). 

Τξίβεη ηα ρέξηα ηνπ / fërkoj duart (gëzohem për fatëkeqësinë e tjetrit) (Δίκαζ 

ηυζμ ηαηυξ, πμο ηνίαεζ ηα πένζα ιε ηζξ ηαημηοπίεξ ηςκ άθθςκ. /  Është aq dashakeq, sa  

fërkon duart me fatkeqësitë e fqinjëve.) 

Ψήλσ ςάξη ζηα ρείιε (θάπνηνπ) / i pjek peshkun në buzë (Σμο έπεζ ρήζεζ ράνζ 

ζηα πείθδ, δεκ άκηελε άθθμ ηαζ ηδκ πανάηδζε. / I ka pjekur peshkun në buzë, nuk e 

duronte më e la dhe iku.) 
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Κξέκoκαη από ηα ρείιε ζνπ / varem kokë e këmbë nga dikush (Θα ιμο πεζξ ηζ 

έβζκε ηεθζηά, δεκ ιε αθέπεζξ πμο ηνέιμιαζ απυ ηα πείθδ ζμο; – Do të më tregosh se çfarë 

ndodhi, nuk e shikon jam varur kokë e këmbë nga ty?) 

 

* * * 

 

Duke u ndalur shumë shkurt në një vështrim strukturor të frazeologjisë së 

interpretuar vërejmë se në gjuhën greke si dhe në shqipe njësitë frazeologjike mund të 

kenë strukturën e një togfjalëshi ose strukturën e një fjale.  

Kur janë me strukturë togfjalëshi dalin:  

 

a. në sintagma dygjymtyrëshe:   
 

 

Njësi frazeologjike greke: 

Folje         +   Emër     Άθθαλε  πένζ   

Folje         +   Folje     Πεξ ηαζ βέθα. 

Numëror    +   Emër                   Aπό πξσην ρέξη. 

Folje         +   Ndajfolje             Σμ πθήνςζα αηνζαά. 

Emër          +   Ndajfolje             Με ηα πένζα βειάηα. 

Ndajfolje    +  Emër                    Ψδθά ηα πένζα! 

Emër         +   Emër                    Με κφπζα ηαζ ιε δυκηζα. 

 

 

Njësi frazeologjike shqipe: 

Emër       +  emër                        Kodra pas bregut. 

Emër       +  mbiemër                  Me zemër të hapur 

Folje        +  folje                         Qesh e ngjesh 

Folje        +  ndajfolje                  E pagoi shtrenjtë 

 

 

b. në sintagma trigjymtyrëshe:   
 

Njësi frazeologjike greke: 

 

Folje +  Emër +  Emër               Πζάκς ημ ηεθάθζ ιε ηα πένζα   

Folje +  Mbiemër + Emër  Παηά ζε ζάπζμ λφθμ  

Përemër + Folje + Emër          Nα ζμο λεναεεί ημ ζηυια.! 

Folje + Emër + Ndajfolje        δηχκς ηα πένζα ρδθά. 

Përemër + Folje + Emër         Σμο έηθεζζε ημ ζηυια. 

 

Njësi frazeologjike shqipe: 

       

Folje + emër + emër                     Vë duart në kokë. 

      Folje + emër + mbiemër                E nxori në udhë të madhe.  

      Përemër +folje + emër                   Tu thaftë goja!  

      Folje + emër + ndajfolje                 Nre duart lartë.  
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c. Njësi frazeologjike në sintagma me më shumë se tri gjymtyrë:  
 

Njësi frazeologjike greke: 

 

Γεκ παίνκεζξ ημοαέκηα απυ ημ ζηυια ημο 

Δίκαζ ημ δελί πένζ ηάπμζμο  

Μμο ζδηχκμκηαζ μζ ηνίπεξ ηδξ ηεθαθήξ ιμο etj. 

 

Njësi frazeologjike shqipe: 

 

  I jap gishtin e të merr dorën 

Është dora e djathtë e dikujt 

Iu ngritën leshrat e kokës përpjetë 

 

Njësi frazeologjike me strukturë fjalie:  

 

Njësi frazeologjike greke: 

 

Σν έλα ρέξη λίβεη ην άιιν θαη ηα δύν ην πξόζσπν.  

Ψήκς ράνζ ζηα πείθδ (ηάπμζμο) 

δηχκμκηαζ ηα πυδζα ηαζ πηοπμφκ ημ ηεθάθζ  

 

Njësi frazeologjike të shqipes  

 

nga të fryjë era,  

nuk ia ha qeni shkopin,  

ku ha pula strall  

I pjek peshkun në buzë 

ngrihen këmbët e i bien kokës 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Njësitë frazeologjike e këtij grupi në të dyja gjuhët kanë përkatësinë leksiko-

gramatikore të emrit, mbiemrit, të foljes e të ndajfoljes dhe shndërrimi figurativ është 

bërë pak a shumë me të njëjtat mjete e rrugë, ndër të cilat do të veçonim shndërrimet 

me krahasim, me metaforë, me hiperbolë, me personifikim, me metonimi, me 

sinekdokë, me analogji etj. 

 

Meqenëse Greqia shtrihet në jug të Shqipërisë, kuptohet që ndikimet më të 

mëdha nga greqishtja në leksikun, në frazeologjinë, në semantikën etj. të shqipes do të 

gjendeshin në hapësirat kontaktuese dhe sidomos në toskërishte dhe në të folmet 

kufitare. Por është me vend të theksojmë  se izomorfia e emërtimeve (pavarësisht se 

sillen si terma) dhe e njësive frazeologjike që trajtuam (me vlerat e tyre shënuese, 
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shprehëse, emocionore dhe stilistikore që mbartin), tregon se janë kapërcyer jo vetëm 

kufijtë gjeografikë shtetërorë dhe krahinorë e dialektorë të njohjes e të përdorimit , 

por edhe kufijtë shoqërorë brenda shoqërisë shqipfolëse.  Ato përdoren tashmë jo 

vetëm nga shtresat me arsim të lartë, por edhe nga një masë shumë e madhe njerëzish, e 

kushtëzuar kjo edhe nga lëvizjet emigruese dhe shtimi i jashtëzakonshëm i kontakteve 

gjuhësore e kulturore ndërmjet dy popujve. 

Njohja e pasurisë frazeologjike të dy gjuhëve përbën jo vetëm një hallkë të 

domosdoshme në përvetësimin e gjuhës, por bëhet tregues edhe i shkallës së 

emancipimit dhe i kulturës botërore. Gjithashtu përdorimi i saktë, me masë dhe me vend 

i saj, ka rolin vetë në transmetimin e informacionit ndërmjet njerëzve dhe i jep 

ligjërimit një larmi të papërsëritshme, e bën atë më shprehës, më të figurshëm  dhe më 

të bukur.  

 

Dy dhjetëvjetëshat e fundit, kontaktet gjuhësore ndërmjet shqiptarëve dhe 

grekëve janë rritur ndjeshëm. Ato kushtëzohen nga faktorë ekonomikë, shoqërorë, 

politikë, kulturorë, shkencorë etj. Shpesh, gjatë komunikimeve gjuhësore dalin 

probleme që lidhen drejtpërdrejt me zotërimin e greqishtes nga shqipfolësit dhe të 

shqipes nga greqishtfolësit
91

. Ky zotërim nuk lidhet vetëm me profesionin ose me 

specialitetin e folësve, por lidhet edhe me faktorë të tjerë gjuhësore e jashtëgjuhësore: 

me shkallën e zhvillimit e të lëvrimit të gjuhës, me shkollimin e folësit ose me shkallën 

e njohjes së leksikut nga ana e tij. Përdorimi i frazeologjisë e bën gjuhën e folur ose të 

shkruar më tërheqëse dhe më të zhdërvjellët dhe lehtëson të nxënit në shkolla, 

komunikimet e përditshme gjuhësore, përkthimet e shumta në të gjitha fushat  si dhe 

punën leksikografike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
91

 V. Memisha, Mbiemrat prejpjesorë në shqipe dhe në greqishte,  në ―Studime për fjalën shqipe‖, Tiranë, 

2011, f. 38    
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3. HUAZIMET NGA LEKSIKU TERMINOLOGJIK GREK 

 

Huazimet leksikore në shqipe nga greqishtja mund t‘i shohim edhe sipas vlerës 

së përgjithshme, duke i grupuar në fjalë të huaja dhe në fjalë ndërkombëtare
92

. Fjalët 

ndërkombëtare, që i takojnë më shumë terminologjisë, janë përvetësuar më lehtë, kanë 

zënë vend më shpejt në gjuhë, janë më të qëndrueshme.  

 

Fjalët e huaja, duke hyrë në gjuhën tonë, mund të kenë pësuar edhe ndryshime 

në formë e në përmbajtje. Pra, gjuha jonë i ka marrë fjalët e huaja dhe i ka përpunuar 

këto fjalë sidomos në rrafshin fonetik dhe në atë morfologjik (eptimor, si lakim dhe si 

zgjedhim) ashtu si fjalët e veta.  

Fjalët e huaja vijojnë të zhvillohen në truallin e gjuhës sonë, bëhen njësi të 

fjalorit të saj dhe u nënshtrohen kushteve konkrete historike, që përcaktojnë zhvillimin e 

leksikut të gjuhës shqipe në përgjithësi; ato bëhen edhe tema prodhuese: gremis – 

gremisem – gremisje, (i, e gremisur) etj. Fjalët e prejardhura në këtë mënyrë janë 

formime të shqipes dhe nuk mund të quhen huazime. 

Kurse fjalët ndërkombëtare kanë karakter më ruajtës, më të qëndrueshëm. Ato 

zakonisht janë terma emra dhe u përkasin fushave të ndryshme të dijes, të shkencës, 

të teknikës dhe të artit. 

 

Po japim një pasqyrë të përmbledhur të termave ndërkombëtarë me origjinë 

greke
93

 që janë bërë pjesë e pandashme e leksikut terminologjik të shqipes, ashtu si edhe 

i gjuhëve të tjera me shkallë të ndryshme përpunimi a rëndësie komunikimi: Abanoz 

(bot.); absidë (arkit), adenopati (mjek.), aerodinamik (fiz.), aerofobi (trans.), aeronaut 

(trans),  aeronautikë (trans.), afazi (mjek.) aferezë (gjuh.), agami (zool.), agave (bot.), 

agnosticizëm (filoz.), agnosticist (filoz.), agnozi (mjek.), agronom (bujq.), agronomi, 

(bujq.), aguridhe (bujq.), akademi (ars.), akademik (ars.), akropol (urb.),  akroni (gjuh.), 

akronim (gjuh.), akronimi (gjuh.), akustik (fiz.), akustikë (fiz.), alegori (let.), alegorik 

(let.), alergji (mjek.), alergjik (mjek.), anatomi (mjek.), anatomik (mjek.), androgjen 

(mjek.), anekdotë (folk.), antagonizëm (filoz.), antagonist (filoz.), antifrazë (let.), 

antroponim (gjuh.), antropolog (arkeol.), antropologji (arkeol.), antroponimi (gjuh.),  

apologji (jur.), apoteozë (fet.), arkitekt (ndërt.),  arkeolog, arkeologji, aske t (filoz.), 

                                                 

 
92

 Në vazhdim jemi marrë dhe me greqizmat në shqipe, si huazime gjuhësore dhe jo si huazime historiko-

kulturore. Këto ndeshen shpesh në ligjërimin e folur, dhe sidomos në të folmet dialektore të jugut, 

mbartësit e të cilave janë në kontakte të drejtpërdrejta popullsinë e Greqisë Veriore,  por edhe me mediet 

greke, sidomos me ato televizive. Gjithashtu, këtu kanë ndikuar lëvizjet e lira të popullsisë në këto treva, 

përkëtej e përtej kufirit shtetëror. 
93

 Gjatë trajtimit të huazimeve greke në shqipe (pavarësisht nga rruga e hyrjes) ne nuk jem i ndalur tek 

huazimet që janë terma të përbërë nga një element latin dhe një element grek ose anasjelltas: si radioskopi, 

planimetri etj. ose hidrocentral, monovalent etj.  
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asketizëm (filoz.) astrolog, astrologji, astrologjik, atlet (sport.), atom (fizik.) , autoqefal 

(fet.), autoqefali (fet.), azot (kim.), bakterje (biol.), bakteriolog (mjek.), bakteriologji 

(mjek.), barbar (hist.), barometër (fizik.), barometri (fizik.), bibliograf, bibliografi, 

bibliografik, bibliotekë, biologji, biologjizëm, biosferë, botanikë, biotip (biol.),  cedër 

(bot.), cefalopodë (biol.), ciklop (mit.), cilindër (mat.), cilindrik (mat.), cimbal (muz.), 

cinizëm (psik.), cinik (psik.), (citoplazmë (biol.), citron (qitro) (bot.), dafinë (bot.), 

daktilografi (shtyp.), daktilografik (shtyp.),  diplomë (ars.), diabet (mjek.), diafoni 

(gjuh.), diafragmë (mjek.), diagonale (mat.), diagram (viz.), diakritik (gjuh.), diakronik 

(gjuh.), dialekt (gjuh.), dialektikë (filoz.), dialektologji (gjuh.), diametër (mat.), dietë 

(mejk), diasporë (hist.),diftong (gjuh.), dinamikë (fiz.), distrofi (mjek.), distrofik (mjek.), 

dhiatë (fet.), ekinokok (mjek), ekstazë (psikol.), ekzemë (mjek.), ekzogjen (mjek.), ekzotik 

(gjeog.), elektrodë (fiz.), elektroenergji (fiz.), elektrokimi (kim.), enciklik (fet.), endemi 

(mjek.), endodermë (mjek.), endokrin (mjek.), endoskopi (mjek.), energji (fiz.), epentezë 

(gjuh.), epentetik (gjuh.), epidermë (anat.), epigrafi (arkeol.), epiglotë (anat.), epikrizë 

(mjek.), epilepsi (mjek.), episod (let.), epistemologji (foil.), erotikë (psik.), etikë (filoz.), 

etimolog (gjuh.), etimologji (gjuh.), etnos (hist.), etos (hist.), ezofag (anat.), fagocitoz ë 

(biol.), fantazmagori (psik.), faring (gjuh.), laringal (gjuh.), farmaci (mjek.), 

farmakologji (mjek.), fitoekologji (biol.), fizik (fiz.), fizikë (fiz.), fiziolog (mjek.), 

fiziologji (mjek.), fizionomi (anat.), flegmatik (psik.), fonetikë (gjuh.), fonofobi (fiz.), 

fonograf (fiz.), fonografi (fiz.), fonolog (gjuh.), fonologji (gjuh.), fotografi (fiz.), 

fotografik (fiz.), gaalaktikë (astr.), gametë (biol.), gastronomi (gjell.), gastroskopi 

(mjek.), glosë (gjuh.), glosemë (gjuh.), glosografi (gjuh.), glotë (gjuh.), glotogoni ( 

gjuh.), gnoseologji (foloz.), grafemë (gjuh.), grafologji (gjuh.), gramatikë (gjuh.), 

gramatologji (gjuh.), gramafon (muz.), gjenealogji (biol.), gjeodezi, gjeografi, 

gjeometri (mat.), gjeomorfologji (gjeol.),  gjeopolitikë (pol.), gjini (gjuh.), gjiroskop 

(astr.), hagjiografi (fet.), halisterezë (mjek.), haptometër (okul.), harmoni, (muz.), 

hedizmë (mjek.), hegjemoni (pol.), hekzametër, (let.), heliofobi (mjek.), heliocentrik 

(astr.), helioplastikë (fotogr.), helioterapi (mjek.), hematomë (mjek.), hemisferë 

(gjeog.), hematozë (mjek.), hemolizë (mjek.), hepatit (mjek.), hermafrodit (mit.), 

hermeneutikë (fil.), heterofoni (mjek.), heteroorganik (gjuh.), hidremi (mjek.), 

hidrodinamikë (fiz.), hidrogjen (kim.), hidrokardi (mjek.), hidrolizë (kim.), 

hidrometeorologji (gjeogr.), hidroplan (trans.), hidroterapi (mjek.), hierarki (soc.), 

hidrografi (gjuh.), hieroglif (gjuh.), himn (let.), homograf (let.), hiperbolë (let.), 

hiperdialekt (gjuh.), hipermetropi (mjek.), hipertrofi (mjek.), hipologji (mjek.), hipoktri 

(soc.), hipodrom (hipiz.), hipofizë (anat.), hipopotam (zool.), hipotekë (adm.), histologji 

(anat.), histori (hist.), histografi (hist.), homoetni (soc.), homofoni (muz.), homonimi 

(gjuh.), ideofon (gjuh.), idioglosë (gjuh.), idiolekt (gjuh.), idiomë (gjuh.), ikonë (fet.), 

ikonostas (fet.), izometrik (mat.), izomorf (gjuh.), izmomorfemë (gjuh.), izosillabik 

(gjuh.), izotermik (fiz.), jod (kim), kandërr (zool.), karafil (bot.), karamanjollë (hist.), 

kardiografi (mjek.), kardiologji (mjek.), katastrofë (soc.). kategori (sist.), katekumen 

(ars.), katodë (fiz.), keraunofobi (gjeg.), kinema (kinem.), kinematografi (kinem.), 

kinokomedi (let.), kinolog (veter.), kitarë (muz.), kitarist (muz.), klorofil (bot.), 

kloroform (kim.), kor (muz.), koreografi (muz.), kozmogoni (filoz.), kozmologji (filoz.), 

kozmopolit (filoz.), kozmonaut (astr.), krimoterapi (mjek.), kriptogami (jur.), kriptografi 

(gjuh.), kriptonim (gjuh.), kromozom (biol.), kronografi (hist.), kronologji (hist.), 

ksilogji (biol.), ksilofon (muz.), ksilografi (gjuh.), ksenomani (soc.), labirint (anat.), laik 

(fet.), lagoftalmi (mjek.), galofobi (mjek.), laring (anat.), leukoplast (mjek.), letargji 

(biol.), litani (fet.), lisofobi (psik.), logomani (psik.), logopati (mjek.), logopedi (mjke.), 

logotipi (shtyp.), logjikë (filoz.),  llogari (mat.), llukanik (gjell.), magmasferë (gjeol.), 
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magnetoskop (fiz.), makinë, makroklimë (gjeog.), mani (mjek.), megafon (fiz.), 

megalomani (psik.), menostazë (mjek.), metatezë (gjuh.), metamorfozë (biol.), metastazë 

(mjek.), metatoni (gjuh.), metataksë (ling.),  meteor (astr.), meteorografi ( gjeog.), 

metonimi (gjuh.), metonomazi (gjuh.), metrologji (mat.), mikrobiolog (biol.). 

mikrobiologji (biol.), mimeografi (tek.), miotomi (mjek.), mitër (anat.), mnemofili 

(post.), monofobi (mjek.), monogami (soc.), monoteist (filoz.), morfologji (gjuh.), 

morfofonemë (gjuh.), morfosintaksë (gjuh.), morfonologjik (gju.), muzikologji (muz.), 

nautofobi (lundr.), nekrobiozë (mjek.), hekrofili (mjek.), nekrofobi (mjek.), nekrologji 

(mjek.), nefit (fet.), neologjizëm (gjuh.), neuromë (mjek.), neuron (anat.), meuropatolg 

(mjek.), nomografi (jur.), obelisk (arkit.), odontologji (mjek.), oftalmologji (mjek.), 

oksifobi (mjek.), oksimoron (let.), oksiton (let.), oktapod (zool.), oligofreni (mjek.), 

oniomani (treg.), onomasiologji (gjuh.), onomastikë (gjuh.), onomatologji (gjuh.), 

onomatope (gjuh.), ontologji (filoz.), ontogjenezë (biol.), oqeanografi (gjeog.), ornitofili 

(biol.), ortodoks (fet.), ortofoni (gjuh.), ortoepi (gjuh.), ortogon (mat.), ortogram 

(gjuh.), ortogjenezë (biol.), otologji mjek.), otoskopi (mjek.), paleogjen (gjeol.), 

paleolog (gjeol.), paleontografi (gjeol.), paleontologji (gjeol.), pandemi (mjek.), 

pankreas (anat.), panoramë (pikt.), paradoks (filoz.), paralizë (mjek.), patologji (mjke.), 

pederasti (patol.), periferi (gjeog.), periodë (hist.), petrografi (gjeol.), petrokimi (kim.), 

psikologji (psik.), psikoneurozë (mjek.), qiparis (biol.), rapsod (folk.), rinolog (mjek.), 

rinologji (mjek.), rtimikë (muz.), romb (mat.), semantemë (gjuh.), semafor (fiz.), 

semantikë (gjuh.), semasiologji (gjuh.), semiologji (gjuh.), siderigrafi, silepsë (soc.), 

silogjizëm (logj.), sinkopë (let.), sindromë ( mjek.), sinharmoni (gjuh.), sinonim (gjuh.) 

sinonimi (gjuh.), stenografi (gjuh.), takikardi (mjke.), talantropi (mjek.), taksimetër 

(trans.), termometër (fiz.), termograf (fiz.), termografi (mjek.), tragjedi (let.), trikofagi 

(mjek.), thesar (fin.), uranometri (astr.), urologji (mjek.), zoofagji (fiziol.), zoofili 

(mjek.), zeugmë (gjuh.), zoologji, zoonim (gjuh.), zootekni (zool.) etj.  

 

Një pjesë e këtyre termave (që u përkasin fushave të ndryshme) kanë përdorim 

shumë të gjerë në komunikimin e përditshëm dhe janë bërë pjesë e leksikut të 

përgjithshëm; ata  i gjejmë edhe në fjalorët filologjikë ose shpjegues të shqipes (kimi, 

fizikë, gramatikë, fonetikë, semantikë, leksikologji, leksikografi, gjeografi, gjeodezi, 

gjeometri etj.).
94

 Kurse termat e tjerë i gjejmë nëpër fjalorët terminologjikë, sepse u 

përkasin fushave të ngushta të përdorimit. 

 

Në qoftë se do të ndaleshim në një klasifikim të mbështetur në mënyrën e 

huazimit, huazimet leksikore nga greqishtja mund të jenë të drejtpërdrejta ose të 

tërthorta, d.m.th. të marra drejtpërdrejt nga gjuha e huaj ose nëpërmjet një gjuhë tjetër 

të tretë. Fjalët nga greqishtja e vjetër shqipja i ka trashëguar nga nëna e vetë, ilirishtja 

jugore. Kurse huazimet nga greqishtja bizantine dhe nga greqishtja e re ajo i ka huazuar 

drejtpërdrejt.  

 

Një problem interesant është se terminologjia, për të cilën u ndalëm gjerësisht në 

këtë syth, nuk është huazuar nga greqishtja drejtpërdrejt, por tërthorazi.  Shkencat 

shqiptare përgjithësisht janë shkenca të reja dhe terminologjinë shkencore e kanë marrë 

                                                 

 
94

 Th. Feka, Vëzhgime mbi leksikun terminologjik, në “Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe” (1980), SF, 2, 

1986 
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nga shkencat e vendeve perëndimore. Këto në vetvete i kanë ndërtuar termat mbi bazën 

e greqishtes së vjetër dhe të latinishtes, një proces që vazhdon sot e kësaj dite. Kështu 

pjesa dërrmuese a termave kanë hyrë në shekullin XX në shqipe nga italishtja, 

anglishtja, frëngjishtja, rusishtja dhe nga gjermanishtja.  

 

Prof. Sh. Demiraj pohon për këtë se ―në gjuhën shqipe, sidomos në shekullin tonë 

(është fjala për shekullin XX, shënimi ynë – SD), kanë hyrë edhe një numër i 

konsiderueshëm fjalësh që kanë një përdorim të gjerë edhe në gjuhët e tjera. Këto janë 

kryesisht fjalë terma, që njihen me emrin ndërkombëtarizma. Këto huazime, pavarësisht 

nga burimi i tyre, kanë depërtuar në shqipe kryesisht nëpërmjet  gjuhëve romane 

(sidomos nga italishtja) dhe gjermanike (sidomos nga anglishtja). Ato u përkasin 

sferave të ndryshme të shkencës, teknikës, kulturës, arteve, sporteve etj.‖
95

 

 

Gjuha shqipe shumicën e këtyre termave në përdorim e ka kodifikuar, e ka 

standardizuar dhe e ka pasqyruar në fjalorë terminologjikë (madje edhe në fjalorë 

filologjikë). Është për t‘u habitur që në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë, që ka 

qenë në vartësi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, asnjë fjalor terminologjik (kur 

janë hartuar rreth 60 të tillë), nuk e ka fjalësin në greqisht ose nuk mbështetet në 

terminologjinë e përpunuar nga shkenca gjuhësore greke
96

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
95

 Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988, f. 129 
96

 Shih për këtë të gjitha botimet terminografike, të bëra në vite nga sektori i terminologjisë pranë Institutit 

të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Tiranë.  
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KREU III 

FUSHAT KONCEPTORE DHE GJUHËSORE TË HUAZIMEVE 
GREKE NË SHQIPE 

 

1. FUSHAT KRYESORE KONCEPTORE LEKSIKORE TË HUAZIMEVE 
GREKE NË GJUHËN SHQIPE 

  

Shpesh, në ditët tona, pohohet se studimet që referohen leksikut, shtresave, 

klasave a grupeve të tij paradigmatike nuk mund të analizohen dhe nuk mund të 

interpretohen pa vështruar përmes teorisë së fushave gjuhësore. Konceptimi i fushave 

në gjuhësi është tepër i gjerë. Studiuesi J. Thomai pranon se ―fushë quhet ajo tërësi 

lidhjesh të njësive gjuhësore (semantike, leksikore-sintaksore) që mbulohet nga një fjalë 

ose nga një grup fjalësh‖
97

.  

Teoria e fushave e ka zanafillën e vet të paktën në mesin e shekullit XIX dhe në 

mënyrë më të përgjithshme te idetë e Humboldit (1836) , i cili mbahet si stërgjyshi 

shpirtëror i kësaj teorie, dhe Herderit (1772). Ndërsa F. de Sosyri është përshëndetur në 

shumë mënyra si prekursor (pararendës) i saj.  

Por me të drejtë J. Triri (Trier) është vlerësuar gjerësisht, pavarësisht nga kritikat 

që i janë bërë, si linguisti që ―hapi një fazë të re në historinë e semantikës‖. Ky e sheh 

fjalorin e një gjuhe si një sistem të integruar leksemash  të lidhura nga ana kuptimore. 

Sipas këtij dijetari, fjalori i një gjuhe është një grup i mbyllur leksemash , të cilat mund 

të jenë anëtare të një grupi fushash leksikore, d.m.th. të ndara brenda nëngrupeve të tilla 

që ndërprerja e dy fushave çfarëdo, të dallueshme, është e pazënë, është e lirë  (d.m.th. 

asnjë leksemë nuk është pjesëmarrëse e më shumë se një fushe) dhe bashkimi i të gjitha 

fushave në fjalor është i barabartë me vetë fjalorin. 
98

 

                                                 

 
97

 Konceptin dhe termin fushë në krye të herës e përdorën një numër dijetarësh gjermanë dhe zviceranë 

[përkatësisht Ibsen (1924), Jolles (1934), Porzig (1934), Trier (1934)]. Vitet e fundit kjo teori ka pasur një 

trajtim të gjërë nga autorë të ndryshëm [Ohman (1951),  Ullman (1957), Oksaar (1958), Kühlëein (1967), 

Seiffert (1968), Geckeler (1971), Palmer (1977), Lyons (1977) etj.).  J. Triri (Trier) hapi një fazë të re në 

historinë e semantikës. Ai është kritikuar se mbivlerësoi lidhjet paradigmatike, Porzigu sepse mbiv lerësoi 

lidhjet sintagmatike në analizën kuptimore,ndërsa Lyons-i, sepse tërësinë e fushave semantike e sheh të 

lidhur me raportet e kuptimit dhe me kundërvëniet paradigmatike. Shih më gjerë V. Memisha, Dukuri 

semantike gjatë formimit të mbiemrave prejpjesorë në gjuhën shqipe, Gjirokastër, 1999, f. 25 – 46; G. 

Mpampiniotis, Eisagogi stin simasiologia, Athina, 1985 etj. 
98

 Sipas Tririt nuk kemi fusha të interseksionuara, nuk kemi kurrfarë lekseme që t‘u përkasë dy fushave, 

ashtu si nuk kemi leksemë që në ndërgjegjen e folësit të gjendet e veçuar, e mënjanuar. Ai më shumë u 

mbështet në fushat konceptuale, të cilat ndërtohen në përgjithësi në lidhjet nocionore, sendore, duke i 

barazuar ato me fushat leksikore. Por fjalorët dhe secila fushë në fjalor nuk janë grupe të mbyllura 

leksemash, ato janë ose të hapura, ose të paracaktuara. Fjalori, në marrëdhëniet me fushat, mund të 

konceptohet si tërësi fushash ose si një makrofushë e strukturuar, në kushtet e lidhjeve të mbartura midis 

fushave të cilat ai i përmban, në të njëjtën mënyrë si janë strukturuar vetë fushat leksikore. Kufiri midis 

fushave konceptuale, leksikore e semantike është shpesh i errët, por gjuhëtarë të ndryshëm, duke u nisur 

nga pika të ndryshme startimi e studimi, hedhin dritë për klasa të tëra fjalë sh apo kategorish semantiko-
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Xhon Llajëns (J. Lyons) pranon se fushat janë realitete të gjalla, të ndërmjetme 

midis fjalëve të veçanta dhe tërësisë së leksikut. Si pjesë të së tërës, ato ndajnë me 

fjalën cilësinë e të qenit të integruara brenda një strukture më të madhe dhe me fjalorin 

cilësinë e të qenit të strukturuara në kushtet e njësive më të vogla  . 

 

Triri dhe shumë dijetarë të tjerë u morën me leksema që shënojnë sende 

konkrete, e për pasojë në punimet e tyre mbizotëroi fusha konceptuale. Kjo teor i e 

zbatueshme për leksema me referentë të identifikueshëm është shumë e vështirë për 

leksikun abstrakt. Por fusha semantike kanë edhe leksemat abstrakte. Prandaj për të 

përcaktuar një fushë, duhen pasur parasysh dhe lidhjet konceptuale, dhe leksikore, dhe  

semantike. J. Thomai vëren se ―tërësia e leksemave që mbulon një fushë konceptuale 

dhe strukturën e lidhjeve kuptimore, formon një fushë leksikore‖
99

. Kufiri midis fushave 

konceptuale, leksikore e semantike është shpesh i errët, por gjuhëtarë të ndryshëm, duke 

u nisur nga pika të ndryshme startimi e studimi, hedhin dritë për klasa të tëra fjalësh apo 

kategorish semantiko-leksikore. Me të drejtë janë kritikuar Triri, që mbivlerësoi lidhjet 

paradigmatike, Porzigu, që mbivlerësoi lidhjet sintagmatike në analizën kuptimore, apo 

Lyons-i, i cili tërësinë e fushave semantike e sheh të lidhur me raportet e kuptimit dhe 

me kundërvëniet paradigmatike. 

 

Kufiri midis fushave konceptuale, leksikore e semantike është shpesh i errët, por 

gjuhëtarët, duke u nisur nga këndvështrime të ndryshme, vënë në dukje klasa të shumta 

fjalësh apo kategorish semantiko-leksikore. Fushat, si tërësi njësish, formojnë nëngrupe 

apo dhe mikrosisteme.  

Tërësia e fjalëve që mbulojnë një fushë konceptore formon një fushë leksikore . 

Secila nga fjalët e një fushe leksikore mbulon një koncept të caktuar të një fushe 

konceptore, duke hyrë në lidhje me fjalët që emërtojnë konceptet e tjera të asaj fushe. 

Fushat leksikore përbëjnë sisteme apo nënsisteme të leksikut . Sipas Sosyrit vlera e një 

fjale përcaktohet duke e parë atë në lidhje me vlerën e fjalëve të tjera të së njëjtës fushë. 

Fushat leksikore të një gjuhe ndryshojnë, gjatë zhvillimit të gjuhës.  

Për kuptimin e fjalës nuk janë të rëndësishme vetëm raportet paradigmatike midis 

fjalëve të një fushe leksikore. Faktor tjetër që ndikon në kuptimin e fjalës, janë dhe 

lidhjet sintagmatike të fjalës. Për të gjitha kuptimet e një fjale që dalin nga lidhjet e 

saj në sintagma thuhet zakonisht se përbëjnë fushën semantike të saj .  

 

Megjithëse gjuhëtarët nuk e shikojnë të gjithë njësoj konceptin e fushës 

semantike, mendimi i përgjithshëm është se teoria e fushës leksikore dhe teoria e 

fushave semantike duhen parë si dy teori që plotësojnë njëra - tjetrën. Studiues të 

ndryshëm dhe hartues të veprave të mirëfillta leksikografike, pranojnë me dhjetëra 

fusha leksiko - semantike të cilat mund t‘i gjejmë në një fjalor shpjegues apo që duhet 

të kihen parasysh kur hartohet një fjalor i tillë.  

Semantologu bashkëkohor, Haida pohon se, përgjithësisht në të gjitha gjuhët e 

i.e, ka rreth 100 fusha leksiko – semantike që mund t‘i zbulojmë lehtësisht.
100

  

                                                                                                                                                        

 
leksikore. Shih më gjerë V. Memisha, Dukuri semantike gjatë formimit të mbiemrave prejpjesorë në gjuhën 

shqipe, Gjirokastër, 1999, f. 25 – 46. 
99

 J. Thomai, Prejardhja semantike në gjuhën shqipe, Tiranë, 1989, f. 70-71 
100

 Veprime (veprime që ndryshojnë trajtën e një objekti; veprimet themelore: përdorim dhe tjetërsim 

(manipulim); veprime pak a shumë violente); kafshë (zogjtë; kafshët shtëpiake; insektet; kafshët tokësore; 

krijesat e detit; terma të tjerë); trupi (pjesët e trupit; krahët dhe këmbët; funksionet trupore dhe prodhimet 
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Në mendimin leksikografik shqiptar ekziston një taksonimi e mirëpërcaktuar.  

Gjithë leksiku i shqipes ndahet në dy fusha kryesore
101

:  

a. Fusha e fjalëve dhe e frazeologjisë që lidhet me botën materiale  

b. Fusha e fjalëve dhe e frazeologjisë që lidhet me botën shpirtërore. 

 

Fusha e botës materiale përbëhet nga tetë grupe paradigmatike emërtimesh. 

 

A. Grupi që përfshin emërtimet që lidhen me ndërtimtarinë, më banesat, 

minierat, prodhimet dhe nënprodhimet e industrisë, me artikujt e përdorimit të gjerë, 

me veglat dhe mjetet e punës, me institucionet e ndryshme etj.  

  

 B. Grupi që përmbledh emërtimet për punishtet e artizanatit, për punëtoritë e ta 

gjitha profileve, për veglarinë dhe për sendet e prodhuara prej tyre, si dhe për gjithë 

mjeshtëritë.  

 C. Grupi që përmbledh të gjitha emërtimet për bimësinë, për botën bimore, që 

mund të jenë emërtime të thjeshta dhe emërtime të pathjeshta:  

  

 D. Grupi që përfshin emërtimet për botën e kafshëve, që mund të jenë edhe këto 

emërtime të thjeshta dhe emërtime të pathjeshta:  

  

 E. Grupi që përfshin emërtimet që lidhen me relievin e një vendi dhe me 

dukuritë natyrore. 

  

 F. Grupi që përfshin emërtimet që lidhen me emërtimet për njësitë e matjes (të 

kohës, të peshës, të gjatësisë, të sipërfaqes, të vëllimit etj.).  

  

 G. Grupi që përfshin emërtimet që lidhen me lojërat dhe lodrat. 

  

 H. Grupi që përfshin leksikun me emërtimet e njerëzve sipas tipareve fizike.  

                                                                                                                                                        

 
e trupit; kockat, mishi dhe lëkura; koka dhe qafa;  organet e brendshme; terma të tjerë; pjesët private); 

ndërtimet (materialet dhe veprimtaritë ndërtuese; pjesët e shtëpisë; tipet e ndërtesave); ceremonit ë dhe 

besimi (fetar); vetitë e karakterit; pastrimi (si term përfshirës); veshja (veshja dhe zërat (artikujt) e 

veshjeve; bizhuteritë dhe zbukurimet; lëndët (materialet), pajisjet dhe veprimtaritë); termat për ngjyrat; 

tregtia; mbajtëset (koshat; mbajtëse të tjera); përmasat; drejtimet; bërjet dhe punët; ngrënia dhe pirja; 

emocionet dhe ndjenjat; pasthirrmat (thirrmat); veprimet e gojës dhe të syve; peshkimi; ushqim dhe gatim 

( pijet; përgatitja e ushqimit; frutat dhe perimet; termat të përgjithshëm; ushqime të tjera; ushqimet 

tradicionale); termat gramatikorë; rritje dhe pjekuri; shëndeti dhe sëmundjet: kushtet e lindura;terma të 

përgjithshëm; sëmundjet, dëmtimet (lëndimet) dhe cenet; nxehtësi dhe ftohtësi; artikujt shtëpiakë: mobilet 

dhe dhoma e gjumit;  pajisjet dhe enët; gjueti (veprimtaritë gjuajtëse (për gjah); armët dhe artikujt 

shoqërues; insektet; farefisnia; jeta dhe vdekja; vendndodhjet (lokalizimet); proceset mendore; lëvizjet; 

muzika; objektet natyrore (tiparet gjeografike; trupat qiellore; terma të tjerë; numërorët (numërorët 

themelorë; terma të tjerë); pushtimet dhe pozicionet në shoqëri; populli; cilësitë fizike; toponimet; bimët 

dhe pemët (pemët; bimët e egra); pozita dhe konfigurimi (relievi); argëtimi; shkolla; shikimi dhe dëgjimi; 

format (trupat); masat dhe njehsimet; gjumi dhe pushimi; sjellja shoqërore (sjellja autoritare dhe 

nënshtruese; sjellja antagoniste dhe negative; sjellja sportive (mbështetëse, përkrahëse); tingujt: të folurit; 

terma të tjerë; shpejtësia; shije dhe erërim; kushtet kalimtare (te përkohshme); kohë (muajt; koha relative; 

stinët; periudhat dhe gjatimet kohor; kohët e ditës); transportim (udhëtimi ajror; udhëtimi tokësor; 

udhëtimi detar; termat e udhëtimeve te tjera); gjykimet e vlefshme; moti.”  
101

 Paraqitjen skematike po e mbështetim në botimin e Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Udhëzues për 

mbledhjen e fjalëve dhe të sprehjeve të gjuhës shqipe, Tiranë, 1989. 
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 Fusha e botës shpirtërore që përshin leksikun që lidhet me botën e brendshme të 

njeriut dhe me veprimtarinë e tij mendore Kjo është një fushë shumë e gjerë dhe fjalët 

mund të shënojnë tipare të veçanta, veti a cilësi të përgjithshme, ndjenja, gjendje, 

veprime, marrëdhënie etj. 

 Kontaktet mijëravjeçare ndërmjet dy popujve, atij shqiptar dhe më atë grek, kanë 

bërë që huazimet të gjenden në të gjitha fushat, pavarësisht se në një fushë më shumë e 

në një tjetër më pak. Kështu, ato i gjejmë gati në të gjitha fushat leksiko-semantike të 

mundshme.  

  

 Huazimet greke në shqipe mund të grupohen në fusha të ndryshme, në bazë të 

kritereve të ndryshme klasifikuese.  

 1. Në një prerje të madhe, duke u mbështetur në vlerën e tyre shënuese por edhe 

strukturore, këto huazime do të krijonin dy fusha të mëdha: huazime fjalësh dhe 

huazime njësish frazeologjike. 

 2. Por fushat leksikore dhe semantike të huazimeve greke mund të krijohen edhe 

sipas fushave konceptore, që përfshijnë fjalë që tregojnë se cilës fushë të botës 

materiale a shpirtërore të shqiptarit u përkasin. Prof. E. Çabej edhe studiues të tjerë 

kur kanë parë kronologjinë e huazimeve greke, kanë bërë edhe klasifikime ose grupime 

të njësive të huazuara edhe sipas fushave të ndryshme.  Duke u mbështetur në 

parashtrimet e mëparshme në faqet e këtij punimi po përmendim shumë shkurt: 

  

 - Fusha leksikore e huazimeve që i përkasin sferës kishtare, si: manastir 

(munështir); kallogjér (kllogjën, kllogjër), ikonë, korë; potír; Ujët e Bekuar, Java e 

Madhe etj. 

 - Fusha leksikore e huazimeve që u përkasin dokeve e zakoneve, si: poganik, 

poganiqe, prikë, përqi, vë kurorë, fron, thron etj. 

 - Fusha leksikore e huazimeve që i përkasin jetës shoqërore: gjini, gjiri, gjeni, 

gjëri; frati, qefili,  permyqyr, pronë, flamur, aspër etj. 

 - Fusha leksikore e huazimeve që u përkasin zeje të ndryshmeartizanateve: 

enemi; pezovol etj. 

 - Fusha leksikore e huazimeve që i përkasin jetës shtëpiake: avlli, tagar 

(mangall), gaforre, llukanik suxhuk), magjir (kuzhinë) . 

 - Fusha leksikore e huazimeve që u përkasin kopshtarisë, bimëve: perivol, 

trëndafil, dhjozmë, (mendër), dafinë. 

 - Fusha leksikore e huazimeve që i përkasin kafshëve a shpendëve që lidhen me 

gjuetinë: skile (dhelpër), skifter, gjeraqinë. 

 - Fusha leksikore e huazimeve që i përkasin trupit të njeriut, petkave, stolive: 

kurm, tipar, i pastër, stoli, stolis, benevrekë. 

 

 3. Huazimet e shekujve të fundit  nga greqishtja, mund të krijojnë me dhjetëra e 

dhjetëra fusha leksikore, që mund të organizohen nga përbërës semantikë të ndryshëm, 

sidomos fushat që përfshijnë me dhjetëra folje. 

 

 4. Fushat leksikore, më shumë sesa në leksikun e përgjithshëm, krijohen në 

terminologji. Ndaj edhe nga termat e huazuar nga greqishtja në mund të diferencojmë 

shumë fusha terminologjike: 

 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga biologjia (botanika): cefalopodë (biol.), 

biologji, biologjizëm, biosferë, botanikë, biotip (biol.),  cedër (bot.), citoplazmë (biol.), 
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citron (qitro) (bot.), dafinë (bot.), fagocitozë (biol.), kromozom (biol.), ksilogji (biol.), 

mikrobiolog (biol.). mikrobiologji (biol.), metamorfozë (biol.), ontogjenezë (biol.), 

ornitofili (biol.), ortogjenëzë (biol.) etj.  

 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga zoologjia: zoologji, zootekni (zool.) 

oktapod (zool.), hipopotam (zool.) etj. 

 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga mjekësia: afazi (mjek.), alergji (mjek.), 

alergjik (mjek.), bakteriolog (mjek.), bakteriologji (mjek.), endemi (mjek.), endodermë 

(mjek.), endokrin (mjek.), endoskopi (mjek.), distrofi (mjek.), distrofik (mjek.), ekinokok 

(mjek), ekzemë (mjek.), ekzogjen (mjek.), epikrizë (mjek.), epilepsi (mjek.), lagoftalmi 

(mjek.), galofobi (mjek.), leukoplast (mjek.), odontologji (mjek.), oftalmologji (mjek.), 

oksifobi (mjek.), metastazë (mjek), nekrobiozë (mjek..), hekrofili (mjek.), nekrologji 

(mjek.)  etj. 

  

 Fusha leksikore që përfshin terma nga gjuhësia: aferezë (gjuh.), akronim (gjuh.), 

akronimi (gjuh.), antroponim (gjuh.), antroponimi (gjuh.), diakritik (gjuh.), diakronik 

(gjuh.), dialekt (gjuh.), dialektikë (filoz.), dialektologji (gjuh.), fonolog (gjuh.), 

fonologji (gjuh.), glosë (gjuh.), glosemë (gjuh.), glosografi (gjuh.), glotë (gjuh.), 

glotogoni ( gjuh.), gnoseologji (foloz.), grafemë (gjuh.), grafologji (gjuh.), gramatikë 

(gjuh.), gramatologji (gjuh.), diafoni (gjuh.), epentezë (gjuh.), epentetik (gjuh.), 

etimolog (gjuh.), etimologji (gjuh.), metatoni (gjuh.), metataksë (ling.),  izmomorfemë 

(gjuh.), izosilabik (gjuh.), homonimi (gjuh.), ideofon (gjuh.), idioglosë (gjuh.), idiolekt 

(gjuh.), idiomë (gjuh.), metonimi (gjuh.), metonomazi (gjuh.), monogami (soc.), 

morfologji (gjuh.), morfofonemë (gjuh.), morfosintaksë (gjuh.), morfonologjik (gjuh.),  

semantemë (gjuh.), semantikë (gjuh.), semasiologji (gjuh.), semiologji (gjuh.), zeugmë 

(gjuh.) etj. 

  

 Fusha leksikore që përfshin terma nga letërsia: alegori (let.), alegorik (let.), 

antifrazë (let.), episod (let.), hekzametër (let.), himn (let.), homograf (let.), hiperbolë 

(let.), kinokomedi (let.), tragjedi (let.), sinkopë (let.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga filozofia: asket (filoz.), asketizëm 

(filoz.), antagonizëm (filoz.), antagonist (filoz.), epistemologji (filoz.), etikë (filoz.), 

kozmogoni (filoz.), kozmologji (filoz.), kozmopolit (filoz.),  laik (filoz.), monoteist (filoz.), 

logjikë (filoz.), paradoks (filoz.), ontologji (filoz.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga fizika: aerodinamik (fiz), barometër 

(fizik.), barometri (fizik.), dinamikë (fiz.), elektrodë (fiz.), elektroenergji (fiz.),  energji 

(fiz.), fonograf (fiz.), fonografi (fiz.), fotografi (fiz.), fizik (fiz.), fizikë (fiz.),  izometrik 

(fiz.), magnetoskop (fiz.), makinë, megafon (fiz.),  termometër (fiz.), termograf (fiz.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga arkeologjia: arkeolog, arkeologji, 

antropolog (arkeol.), antropologji (arkeol.), epigrafi (arkeol.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga besimi fetar: autoqefal (fet.), autoqefali 

(fet.), apoteozë (fet.), dhiatë (fet.), enciklik (fet.), hagjiografi (fet.), ikonë (fet.), 

ikonostas (fet.), ortodoks (fet.), litani (fet.), nefit (fet.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga astronomia: galaktikë (astr.), astrolog, 

astrologji, astrologjik, gjiroskop (astr.), heliocentrik (astr.), kozmonaut (astr.), meteor 

(astr.), meteorografi ( astr.), uranometri (astr.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga matematika: diagonale (mat.), cilindër 

(mat.), cilindrik (mat.), diametër (mat.), gjeometri (mat.), ortogon (mat.) etj. 
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 - Fusha leksikore që përfshin terma nga gjeografia: gjeografi, ekzotik (gjeog.), 

hemisferë (gjeog.), hidrometeorologji (gjeogr.),  makroklimë (gjeog.), hidrografi 

(gjeog.), oqeanografi (gjeog.), periferi (gjeog.), petrografi (gjeol.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga psikologjia: ekstazë (psikol.), fonofobi 

(psik.), flegmatik (psik.), fantazmagori (psik.), erotikë (psik.),  lisofobi (psik.), logomani 

(psik.), megalomani (psik.), psikologji (psik.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga muzika: gramafon (muz.), kitarë (muz.), 

kitarist (muz.), kor (muz.), koreografi (muz.), homofoni (muz.), muzikologji (muz.), 

ksilofon (muz.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga kimia: epidermë (anat.), hidrolizë (kim.), 

hidrogjen (kim.), jod (kim), kloroform (kim.) etj. 

 - Fusha leksikore që përfshin terma nga anatomia: epiglotë (anat.), ezofag 

(anat.), faring (anat.), hipofizë (anat.), histologji (anat.), laring (anat.), pankreas 

(anat.), mitër (anat.), neuron (anat.) etj. 

 Fusha leksikore që përfshin terma nga gjeologjia: gjeodezi, gjeomorfologji 

(gjeol.), magmasferë (gjeol.), paleogjen (gjeol.), paleolog (gjeol.), paleontografi 

(gjeol.), paleontologji (gjeol.) etj. 

 Fusha leksikore që përfshin terma nga historia: etnos (hist.), etos (hist.), histori 

(hist.), histografi (hist.), karamanjollë (hist.),  kronografi (hist.), kronologji (hist.), 

periodë (hist.) etj.
102

 

 

* * * 

  

 5. Fushat leksikore në shqipe mund të organizohen edhe sipas marrëdhënie 

paradigmatike fjalëformuese, që do të thotë se fushat leksikore e huazimeve nga 

greqishtja mund të organizohen edhe në bazë të semave të përbashkëta të mbartura nga 

një temë fjalëformuese te një temë a fjalë tjetër, kur ndodh procesi i fjalëformimit, P.sh. 

me fjalën frikë dhe nga derivatet e saj në Fjalorin e gjuhës shqipe (2006) kemi një fushë 

leksikore me 21 leksema:
103

 

frik kal., -a, -ur bised. frikësoj.  

fríkem vetv. frikësohem.  

fríkur (i, e) mb. i frikësuar. 

frikác,-e mb., edhe si em., frikacak. 

frikacák,-e mb., edhe si em., mospërf. që ka shumë frikë. 

frikakéq,-e mb., edhe si em., mospërf. frikacak. 

frikamán,-e mb., edhe si em., mospërf. frikacak. 

frikanjós,-e mb., edhe si em., mospërf. frikacak. 

frikásh,-e mb., edhe si em., mospërf. frikacak. 

frík/ë,-a f. 1. ndjenjë shqetësimi të thellë para një rreziku, para një fatkeqësie 

etj.: ka frikë; i hyri (e zuri) frika; i doli (i iku) frika; ia ka frikën (dikujt a diçkaje) i 

trembet; i druhet; ka frikë nga hija e vet (keq.) është frikacak i madh. 2. pasiguri, 

dyshim: kam frikë se mos nuk e bëj dot; pa frikë pa ngurrim. 

fríkës,-e mb., edhe si em., mospërf. frikacak. 

frikës/ój kal., -óva, -úar i fut frikën dikujt; tremb.  

frikësóhem vetv. më zë frika; trembem. 

                                                 

 
102

 Termat që janë përfshirë në këto fusha terminologjike janë vjelë nga Fjalor fjalësh dhe shprehjesh të 

huaja, të M. Ndrecës, Prishtinë, 2000 
103

 Shih më gjerë Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006 
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frikësím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas frikësoj, frikësohenm. 2. mjet a mënyrë 

për të frikësuar dikë; kërcënim: nuk u mposht nga frikësimet. 

frikësúar (i, e) mb. që ka frikë; i trembur. 

frikësúes,-e mb. që të frikëson; kërcënues: metoda frikësuese. 

frik/ój kal., -óva, -úar frikësoj.  

frikóhem vetv. frikësohem.  

frikúar (i, e) mb. i frikësuar. 

fríksh/ëm (i),-me (e) mb. 1. që të frikëson, që të tremb: pamje e frikshme; zë i 

frikshëm. 2. frikacak: njeri i frikshëm. 

fríkshëm ndajf. me frikë: i pa frikshëm. 

 

Le të krahasohet kjo fushë me atë të krujuar nga fjala frikë (tmerr)  dhe derivatet 

e saj në greqishte: θξίθε (ε) {ρσξ. πιεζ.}  

1. ν ηξόκνο πνπ θαηαιακβάλεη θάπνηνλ, όηαλ βιέπεη ή αθνύεη θάηη απνηξόπαην: 

ιμο πνμηαθεί - δ εέα ημφ αίιαημξ || ε ~ ηνύ πμθέιμο・ ΦΡ. ηαηλία θξίθεο ε ηαηλία πνπ 

κε ηελ ππόζεζε ηεο ή/θαη κε απνηξόπαηεο ζθελέο απνζθνπεί ζην λα πξνθαιέζεη ηξόκν 

ζηνλ ζεαηή ΤΝ. ηαηλία ηξόκνπ, γθξαλ-γθηληόι.  

2. (ζπλεθδ.) νηηδή πνηέ απνηξόπαην πξνθαιεί ην παξαπάλσ ζπλαίζζεκα: ήηακ ~ 

κα ημ αημφξ.  

3. (σο ραξαθηεξηζκόο) γηα θάηη/θάπνηνλ πνιύ άζρεκν, απσζεηηθό: ΣΟ παίλζιμ 

ηδξ ζηδ πεεζζκή πανάζηαζδ ήηακ ~ || -Πώο ζμο θάκδηε μ άκηναξ ηδξ;  

[ΔΣΤΜ αξρ., παξάιι. η. ηνύ ζει. θνίλ, -ζηυξ ―ειαθξόο θπκαηηζκόο, ξίγνο, 

αλαηξίρηαζκα‖, αβεβ. εηύκνπ, ίζσο ζπλδ. κε κέζ. ηξι. bri ―ιόθνο‖ (αηη. brig), νπαι. -

briga ―ςειόο, νξζόο‖ θ.ά., πνπ αλάγνληαη ζηε κεδεληζκ. βαζκ. ηνύ I.E.  *bher-gh- 

―ςειόο, ύςνο‖, κε ηελ έλλνηα ―ζηέθνκαη όξζηνο – αλαηξηρηάδσ‖. Οη ζεκαζηνινγηθά 

ζπγγελείο η. νίβμξ, ιαη. frigus αλάγνληαη ζε I.E. *srig- θαη δελ ζπλδένληαη κε ηε ι. 

θξίμ]. 

θξηθηάδσ ξ. ακεηβ. {θξηθίαζα} 1. αηζζάλνκαη θξίθε 2. ξηγώ, αλαηξηρηάδσ. 

Δπίζεο (ιόγ.) θξηθηώ [κηγλ.} {-άο...}. — θξηθίαζκα (ην). 

θξηθίαζε (ε) [κηγλ.] {-εο θ. -άζεσο | -άζεηο, -άζεσλ} (ιόγ.) 1. ην ξίγνο, ην 

ηξεκνύιηαζκα 2. (κηθ. γηα πδάηηλε επηθάλεηα) ν ειαθξόο θπκαηηζκόο.  

θξηθηαζηηθόο, -ή, -ό απηόο πνπ πξνμελεί θξίθε: ~ ζέακα ΣΤΝ. θξηθαιένο, 

θξηθηόο. — θξηθηαζηηθά επίξξ. 

 

* * * 

 

 6. Fushat leksikore dhe semantike mund të shihen edhe si fusha frazeologjike. a. 

Kështu një kriter për grupimin e organizmin e njësive mund të jetë gjymtyra kryesore që 

mbart vatrën leksikore e semantike, si dorë, sy, këmbë, zemër etj.   pavarësisht nga 

burimi apo nga semantika e tyre. P.sh., më poshtë jepet fusha e njësive frazeologjike të 

organizuara me gjymtyrën Gojë: 

(Σην/ από) Tν ζηόκα ηνπ ιύθνπ / në gojë të ujkut (Χςνίξ κα ημ ηαηαθάαεζ πήβε 

ηαηεοεείακ ηαζ ζημ ζηυια ημο θφημο. / Si pa e kuptuar,  shkoi drejt e në gojë të ujkut.); 

Από ζηόκα ζε ζηόκα / gojë më gojë (Η είδδζδ υηζ εα πακηνεθημφκ ζφκημια πέναζε απυ 

ζηυια ζε ζηυια ηαζ ημ έιαεακ υθμζ. / Lajmi se do të martohej së shpejti kaloi gojë më 

gojë,  e morën vesh të gjithë.); Με άθεζε κε ην ζηόκα αλνηρηό / më la me gojë hapur 

(Ήηακ ζε ιζηνή δθζηία ηαζ υηακ άνπζζε κα απαββέθθεζ ιε άθδζε ιε ημ ζηυια ακμζπηυ. / 
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Ishte në moshë të vogël dhe kur filloi të recitonte më la me gojë hapur.); Γελ παίξλεηο 

θνπβέληα από ην ζηόκα ηνπ / s’e hap gojën (Πάκηα έηζζ απυιαηνμξ ηαζ ζζςπδθυξ ήηακ 

ζηδ γςή ημο, δεκ έπαζνκεξ ημοαέκηα απυ ημ ζηυια ημο. / Gjithmonë ashtu i mbyllur e pa 

fjalë ka qënë në jetën e vet, s‟e hapte gojën ndonjëherë.); Σηάδεη κέιη ην ζηόκα ηνπ / e 

ka gojën mjaltë (ka gojë të ëmbël) (Σμ ζηυια ημο ζηάγεζ ιέθζ, βζαηί ηαζ υηακ ζε 

ιαθχκεζ θαίκεηαζ ζακ κα ζε παζδεφεζ. / E ka gojën mjaltë,  se edhe kur të qorton,  duket 

sikur të lajkaton.); Γελ έρεη ζηόκα λα κηιήζεη / s’ka  gojë të flasë (dikush)  (Με υθεξ 

αοηέξ ηζξ πάνεξ πμο ημο έπς ηάκεζ δεκ έπεζ ζηυια κα ιζθήζεζ. / Me tërë ato ndere që i 

kam bërë, s‟ka gojë të flasë.). 

b. Një kriter tjetër mund të jetë për të krijuar një fushë frazeologjike mund të jetë 

burimi i tyre apo motivimi etimologjik. Kështu fushë më vete formojnë gjithashtu edhe 

frazeologjizmat që vijnë nga bota mitologjike greke, si:  pastroj ahuret (stallat) e 

Augjias), filli i Arianës, flet nga maja e Olimpit, si gosti në Olimp pëlhura e Penelopës, 

kutia e Pandorës, zjarri i Prometeut, bashka e artë,  shpata e Damokleut, thembra e 

Akilit, kalë Troje, midis Skillës dhe Karibdës, dhurata e danajve, feneri i Diogjenit, 

fuçia e Diogjenit, feneri i Diogjenit, mundimet e Tantalit, frutat e Tantalit, guri i Sizifit, 

kompleksi i Edipit, fluturimi i Ikarit, nyja gordiane, kaloj Akerontin, ka veshët e 

Midasit, kthehem në Itakë, mollë sherri, kapërceu shtyllat e Herkulit etj. 

Kriter tjetër mund të jetë ana semantike, ideografike (fushat konceptore 

kryesore). Edhe këtu mund të kemi me dhjetëra e dhjetëra fusha me disa apo me shumë 

njësi përbërëse. 
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2. FUSHAT KRYESORE SEMANTIKE TË HUAZIMEVE GREKE NË 
GJUHËN SHQIPE 

 

Fushat semantike mund të organizohen sipas lidhjeve semantike të kushtëzuara 

e të pakushtëzuara (organizimi polisemik, organizimi sinonimik, organizimi antonimik, 

organizimi hiponimik, organizimi metonimik, organizimi fjalëformues etj.).  Ne po 

japim në vijim disa fusha semantike (nga një fushë për disa njësi që janë elemente të një 

çerdheje paradigmatike fjalëformuese), që organizohen nga marrëdhëniet semantike të 

afërisë a të barazisë (ose të sinonimisë): 

 PÁSTËR (i) mb. 1. Që nuk ka pluhur, plehra, lyrë, bojë etj.; që nuk është i 

ndotur a nuk është bërë pis. Paqmë (i) bised. - Mos ki gajle, është e paqme. Gavetën e 

ruaj për të mjelë. (Let. art.). Papërlyer (i). Panjollë (i). Dëlirë (i). Takijen e dlirë, 

takijen e nxirë, / Buzën më të qeshur, më të psherëtirë. (Let. art.).  Panjollosur (i). 

Pandotur (i). Steril mjek. pa mikrobe (për pambuk, shishe etj.). Higjienik. Akull si 

mb. shumë i pastër. Dritë si mb. shumë i pastër. Pasqyrë si mb. shumë i pastër. Iu 

përvesh punës bashkë me ne dhe brenda orës kapanonin e bëmë pasqyrë. (Let. art.).  

Xham si mb. bised. fig. shumë i pastër. Xixë si mb. fig. shumë i pastër. Tullupan si 

mb. 2. Që nuk ndot e nuk ndotet. Pastërtor (për njeriun). Thosh me vete se, 

afërmendsh, doktorit do t‘i pëlqente një vajzë e re, pastërtore, që ta bënte zonjë të 

madhe. (Let. art. përkth.). Paqmë (i) bised. 3. Që nuk ka puçrra, dregëza ose shenja të 

ndonjë sëmundjeje. Paqmë (i) bised. Qëruar (i). Zhurinskaja ishte një grua trupgjatë, 

me një fytyrë të qëruar, me ca sy të ëmbël e plot jetë. (Let. art. përkth.).  Qelibar si mb. 

Dëlirë (i). 4. Që është pa re. Kthjellët (i). Paqmë (i) bised. Qëruar (i). Horizonti u 

zbardh që në mbrëmje dhe në mëngjes qielli ishte i qëruar. (Let. art.). Kulluar (i). 

Hapët (i). Hapur (i). Larë (i). Retë u çanë dhe një erë e mbarë i shtyu drejt 

majëmaleve ku shkarkuan shiun. Doli një qiell i thellë, i kaltër e i larë që të ngopte syrin 

(Let. art.). Kristaltë (i). Qelibar si mb. Pasqyrë si mb. fig. Qelq si mb. fig. Kristal si 

mb. fig. Xixë si mb. fig. Xham si mb. bised. Koha ishte e kthjellët, qielli xham, sapo 

kishte nisur të dukej zhegu në ajër. (Let. art.).  5. Që nuk ka lëndë të huaja, pluhur etj. të 

tretura a të përziera me të; i përbërë thjesht prej një lënde. Paqmë (i) bised. Papërzier 

(i). Dëlirë (i). - Shihe një herë, pastaj ik! E ke grurë të dëlirë. (Ligj. fol.).  Paprishur (i) 

(për ajrin). Pandotur (i) (për ajrin). Qëruar (i) (për orizin). Kulluar (i). Kthjellët (i) 

(për ujin e lëngje të tjera). Kristaltë (i) (për ujin e lëngje të tjera). Kristal si mb. (për 

ujin e lëngje të tjera). Qelibar si mb. (për ujin e lëngje të tjera). Thjeshtë (i). Vërtetë 

(i). Safi bised. - Merre pa merak! E ke mjaltë safi. (Ligj. fol.).  Shqeto bised. - Unë 

nxjerr raki pa hile, raki shqeto, që kur e pi, s‘të jep ujë, as dhimbje koke. (Ligj. fol.).  6. 

fig. Që nuk ka djallëzi e prapamendime; që nuk ka asnjë njollë në jetë, në sjellje, në 

punë etj.; që nuk e errëson asgjë e keqe a e shtrembër. Paqmë (i). - Më keni bërë një të 

mirë të madhe, ju falënderoj me zemër. Do t‘jua shpërblejmë me punë të paqme. (Let. 

art.). Çiltër (i). Flet për të me krenari e në mënyrë të çiltër. (Let. art.).  Ndershëm (i). 

Larë (i). Qëruar (i). Zemra q‘është e qëruar / Kurdoher‘ është e gëzuar. (Let. art.). 

Dëlirë (i). Po tani ajo mbeti vetëm, ishte e shkretë dhe duhej ta mbyllte dashurinë e saj 

pa ndihmën e tij, të zhdukte ndjenjën më të dëlirë, më të ndritur në shpirtin e saj. (Let. 

art. përkth.). Kulluar (i). Po sikur ajo vërtet të kishte dashur një djalë kur ne nuk ishim 

njohur ende, a do ta doja vallë? Pse ne djemtë kërkojmë gjithmonë që vajza të jetë e 
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kulluar? (Let. art.). Shpirtkulluar. Virgjër (i). Zonja Z. kishte mbetur deri atëherë 

shumë e ndershme, me zemër të virgjër, e paprekur nga ndonjë ndjenjë dhe e paditur në 

punë epshi. (Let. art. përkth.). Padjallëzuar (i). Papërlyer (i). Sa herë e takonte, ai 

stepej dhe turbullohej, kurse gruas i pëlqente kjo gjendje e tij shpirtërore prej djaloshi të 

papërlyer. (Let. art.). Panjollë (i). - Erdhëm të gëzohemi e të qafohemi bashkë për 

fitoret e para e t‘ia shtrëngojmë duart Dedë Gjo Lulit, që është burri më i pafrikë e më i 

panjollë i maleve tona. (Let. art.). Panjollosur (i). Lumtua hyri në bisedë me atë zërin e 

brendshëm të ndërgjegjes së panjollosur, që është një nga shoqëronjësit më të 

pamëshirshëm të njerëzve në minutat e fundit të jetës së tyre. (Let. art.).  Pacen (i) fig. - 

Është vajzë e mirë dhe e pacen. (Ligj. fol.).  Pacenuar (i) fig. E ndiente veten të kredhur 

në prehrin e një lumturie të madhe, të asaj lumturie, që mund t‘ia falë njeriut vetëm 

ndjenja e pastër, sedra e pacenuar dhe dëlirësia e natyrës. (Let. art.).  Qelibar (i) si mb. 

fig. Ajo edhe sot e kësaj dite bën be e rrufe se revizori ka parë ëndërr e se ajo e ndiente 

veten qelibar e s‘ka bërë kurrë inventar me iniciativën e saj. (Let. art.).  Faqelarë fig. 

―Më në fund, - tha me vete, - sikur të vinte edhe një herë në fuqi qeveria e rreptë e 

perandorit Napoleon, unë do të isha faqelarë, se s‘kam vjedhur asnjë grosh. (Let. art. 

përkth.). Shëndoshë (i) (dashuri, lidhje a marrëdhënie). 7. Që është bërë siç duhet. 

Qëruar (i). Paqmë (i). 8. Që nuk është i mbushur me fjalë, me shprehje e me ndërtime 

të huaja. Qëruar (i). Fytyra e tij e bukur, me ca sy të zinj e të hijeshuar, kthehej nga unë 

me njerëzillëk e me kujdes dhe më thoshte me një gjuhë të qëruar: -Ja, e shikoni, udhët 

tona ndahen. (Let. art.). Paqmë (i) bised. 9. Që tingëllon rrjedhshëm e qartë. Qartë (i). 

Qëruar (i) (për zërin).   

PÁSTËR ndajf. 1. Në gjendje të pastër, me pastërti. Paq bised. Akull si ndajf. 

Acar. 2. Me cilësi të lartë, pa të meta. Paq bised. 3. → Qartë1,2 ndajf.  

PASTËRTÍ,-A f. Të qenët i pastër. 1. Higjienë. Dëlirësi. Dëlirësia dukej kudo, 

dora e zonjës nikoqire s‟kish lënë vend pa pastruar. (Let. art.).  2. Dëlirësi. Dëlirësia e 

fytyrës ia shtonte bukurinë njomëzakes sykaltër, që hidhej përpjetë  nga gëzimi. (Let. 

art.). 3. fig. Dëlirësi. Ata s‟e din‟ aspak se unë vetë / I ndolla gjer aty langojt‟ e Ferrit / 

Për të lëpirë ndyrësin‟ e fajit, / Që derdhën njerëzit mbi dlirësinë. (Let. art. përkth.).  

Çiltëri. Ajo qeshi dhe Arsenit i vajtën sytë tek ato gropëzat e faqeve, që i jepnin fytyrës 

së saj një çiltëri foshnjore. (Let. art.). Padjallëzi. Ndershmëri.    

PASTËRTÓR,-E mb., edhe si em. Që mban pastër veten, shtëpinë etj., që i 

pëlqen pastërtia. Pastër (i). Paqmë (i) bised. Vezullore. 

PASTRÍM,-I m. Veprimi sipas Pastroj, Pastrohem. 1. Spastrim. Paqësim 

bised. Fshirje. Larje. Shpëlarje. Dëlirje. Heqje. Marrje  (e pluhurave). Shkrimbje. 2. 

Spastrim. Qërim. Kullim. Filtrim. Rafinim. Dëlirje.  3. → Distilim,-i m. spec. 4. → 
Qërim,-i1,2 m. 5. Spastrim. Dëlirje. Qërim. 6. Spastrim. Kthjellim. Hapje. Qërim. 7. 

→ Hapj/e,-a2 f. 8. fig. Spastrim. Larje.  

PASTRÓHEM Vetv. e Pastroj. 1. Lahem. Paqohem bised. Paqësohem bised. 

Dëlirem. Spastrohem. Shpëlahem. Shkrimbem. 2. v. III. Spastrohet. Rafinohet. 

Kullohet. Dëliret. 3. → Qërohem2 vetv. 4. v. III. Spastrohet. Dëliret. Qërohet. 5. v. 

III. Spastrohet. Kthjellohet. Hapet. Qërohet. Lahet. 6. v. III. Largohet a zhduket 

diçka (që zinte shikimin, pengonte dëgjimin, zërin etj.). Qërohet. Kthjellohet. 

Spastrohet. Hapet (koha, qielli). 7. fig. Largoj nga vetja çdo gjë të keqe. Spastrohem. 

Dëlirem.  
PASTRÓJ kal. 1. I heq diçkaje pluhurin, plehrat, baltën, lyrën, bojën etj. (me 

fshesë, me furçë, me ujë etj.); laj me ujë e me sapun; e bëj të pastër. Paqoj bised. 

Paqësoj bised. Fshij. Laj. Spastroj. Nisi të spastronjë ca armë të stërgjyshërve të tij, të 

cilat ishin mykur e zgjyrosur dhe ishin hedhur e harruar në një çip qindra vjete me 
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radhë. (Let. art. përkth.). Shpëlaj. Dëlir. Njeriu ma rrëmbeu dorën, thirri mandej një 

tjetër dhe bashkë me të filluen me dëlirë dhomën. (Let. art.).  Heq. Marr (pluhurat). 

Shkrimb. Shkërmoj. Çndot. 2. I heq diçkaje lëndët e huaja a papastërtitë. Qëroj 

(orizin, ferrat). Kulloj (ujin, vajin etj.). Filtroj. Rafinoj (naftën, bakrin etj.). Spastroj. 

Dëlir. Brizoj (lirin). 3. → Distiloj kal. spec. 4. → Qëroj1,2 kal. 5. v. III. I heq puçrrat, 

dregëzat ose njollat (në fytyrë e në lëkurë). Dëlir. Qëron. Spastron. 6. v. III. I largon 

retë, mjegullën etj. Kthjellon. Hap. Spastron. Qëron. 7. → Hap2 kal. 8. fig. Ia largoj 

të këqijat (për ndërgjegjen, shpirtin etj.). Laj bised. - E lave mëkatin, kuqalash. Hë, 

hë… këtë do ta zë në hesap. (Let. art. përkth.).  Spastroj.   

PASTRÚAR (i) mb. Që është pastruar. 1. Fshirë (i). Larë (i). Shpëlarë (i). 2. 

Qëruar (i). Kulluar (i). Filtruar (i). Rafinuar (i). 3. → Distiluar (i) mb. spec. 4. → 
Qëruar (i)1,2 mb. 5. Qëruar (i) mb. 6. Kthjelluar (i). Hapur (i). Qëruar (i).  

PASTRÚES,-I m. Ai që pastron. Spastrues. Fshirës.  

PASTRÚES,-E mb. Që pastron. Spastrues. Dëlirës.  

 PASTRÚES/E,-JA f. → Gom/ë,-a2 f.  

 Këtu duhet të themi se kemi 11 fusha semantike sinonimike, nga një për çdo fjalë 

titull, e cila është dominant i një fushe. Por kuptimet e të gjitha fjalëve me lidhje dhe pa 

lidhje derivacioni me mbiemrin i pastër të huazuar nga greqishtja, formojnë një 

makrofushë semantike.  
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3. FUSHAT KRYESORE NDAJSHTESORE 

 

Ne mund të flasim edhe për fusha ndajshtesore. Prof. J. Thomai thekson se ―në 

rrafshin sinkronik të gjitha fjalët e formuara me një ndajshtesë formojnë fushën 

ndajshtesore, në të cilën ka një përbërës  të përbashkët kuptimor që e sjell ndajshtesa, 

por që ka edhe nuancime (variacione) të tjera kuptimore
104

.  

Këto lloj fushash kanë një specifikë, sepse në to përshihen fjalët e shqipes jo të 

parme (të prejardhura) të krijuara nga ndajshtesa të burimit grek : 

 Fusha ndajshtesore e njësive me -omë: balt-omë, bur-omë, kredh-omë, zez-omë, 

valomë, mballomë etj. 

 Fusha ndajshtesore e njësive me -is: kallaj-is, paj-is, përrall-is, rast-is, tigan-is, 

vaj-is, përsëri- is, uj(ë)-is etj. 

 Fusha ndajshtesore e njësive me -os: ajr-os, barr-os, breng-os, brum-os, çelnik-

os, damk-os, fund-os, gjak-os, hekur-os, plag-os, tym-os, vend-os, vul-os etj. 
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 Shih më gjerë për këtë J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 268  
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KREU IV 

ZHVILLIMET LEKSIKORE TË HUAZIMEVE GREKE NË 
SHQIPE 

 

1. ZHVILLIME LEKSIKORE NGA HUAZIMET GREKE NË SHQIPE 
(GRUPET FJALËFORMUESE KRYESORE) 

 

Leksiku i një gjuhe zhvillohet e ndryshon paprerë. Kështu ndodh dhe me 

leksikun e shqipes. Ai është përpunuar dhe përpunohet, është pasuruar dhe pasurohet 

vazhdimisht dhe duke iu përgjigjur më mirë kërkesave të zhvillimit ekonomik, shoqëror 

e kulturor vendit. Ai është plotësuar dhe është i hapur për plotësime me fjalë e shprehje 

e kuptime të krijuara rishtas apo dhe me huazime sapo këtë e kërkon vetë marrëveshja 

gjuhësore në shoqëri.  

Sh. Rrokaj, duke pasur në qendër të trajtimit shqipen e ditëve të sotme, thekson 

se “një gjuhë standarde zhvillohet dhe larmohet ajo merr prurje vazhdimisht nga 

rrethina dialektore, por ka edhe rrugën e saj të zhvillimit. Prurjet gjuhësore lidhen me 

nevojat që i lindin bashkësisë gjuhësore në faza të ndryshme të zhvillimit të saj. Në një 

shoqëri të hapur politikisht dhe ekonomikisht, siç është shoqëria shqiptare sot, ndihet 

edhe trysnia e gjuhëve të vendeve të fuqishme politikisht dhe ekonomikisht, me të cilat 

jemi në kontakt. Kjo trysni është e pashmangshme në fazat e para të hapjes ndaj 

botës.”
105

 

Kjo nënkupton se pasurimi nga dialektet, nga fjalëformimi dhe nga huazimi 

janë tri rrugët kryesore të pasurimit leksikor të shqipes sot (si dhe të greqishtes apo të 

gjuhëve të tjera).  

Punimi ynë, që lidhet drejtpërdrejt me interferencat leksiko-semantike të 

greqishtes në shqipe (përgjithësisht me huazimet në shqipe), ndalet edhe në një dukuri 

të rëndësishme dhe interesante njëkohësisht, me zhvillimet leksikore nga huazimet 

greke në shqipe dhe grupet paradigmatike fjalëformuese kryesore që lidhen me to. 

Duke u nisur nga formimi dhe nga motivimi semantik, fjalët nuk janë të një 

rrafshi. J. Thomai, thekson se: 

a. Fjalët e thjeshta, të paanalizueshme (të pazbërthyeshme) nga ana 

ndërtimore e semantike (derë, shpejt, shoh etj.) janë “njëbërthamëshe”; po ashtu, fjalët 

e prejardhura me konversion (si më sipër: kyç - kyç, ndryshk - ndryshk, buzë - buzë etj.) 

duhen parë si ―njëbërthamëshe‖, sepse edhe ato janë të pazbërthyeshme nga ana 

ndërtimore e semantike, ose janë të zbërthyeshme në një rrafsh, por jo në tjetrin. Në 

                                                 

 
105

 Sh. Rrokaj, Shqipja standarde në pragun e shekullit të ri, në ―Çështje të gjuhës shqipe‖, Tiranë, 2007, f. 
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gjuhën shqipe ka mundësi për zbërthimin semantik, por jo ndërtimor (p.sh. kyç ―mbyll 

me kyç‖, krip ―bëj me kripë‖ etj.).  

b. Fjalët e formuara me ndajshtesa a me përbërje e përngjitje dalin si 

“dybërthamëshe”, temë - ndajshtesë ose temë - temë. Kjo analizë, padyshim, i takon më 

shumë diakronisë sesa sinkronisë, sidomos për njësi ku struktura fjalëformuese me kohë 

është errësuar dhe ―bërthamat‖ nuk dalin të pastra (p.sh. ashtu, sot, gëzoj etj.). ―Kur 

analizojmë formimet me prapashtesa, - shkruhet në “Fonetika dhe gramatika e gjuhës 

së sotme letrare shqipe”, - duhet të kemi parasysh edhe lidhjen kuptimore midis temës 

fjalëformuese dhe emrit të prejardhur të formuar prej saj. Në qoftë se lidhja kuptimore 

tashmë është këputur dhe nuk ndihet më në vetëdijen e folësve, një emër i tillë nuk 

duhet trajtuar më si fjalë e prejardhur, p.sh. frymë nuk ndihet më si një fjalë e prejardhur 

nga folja fryj, po ashtu emri qëllim nga folja qëlloj dhe bimë nga folja (mbin)‖. Dy 

bërthamat e fjalës, njëkohësisht, lidhen, ndërthuren, ndikojnë mbi njëra -tjetrën, 

plotësojnë njëra-tjetrën, kundërvihen në funksione dhe shkrihen në një njësi të vetme 

leksiko-semantike.‖
 106

 

Kjo ka vlerë edhe për huazimet greke, të cilat dalin brenda shqipes si fjalë të 

parme në procesin fjalëformues dhe pasurues. Ndaj kur shohim lëvizjen kuptimore te 

fjala ne dalim nga kuadri i leksikologjisë (që merret me klasat leksikore të fjalëve, me 

shtresimet e tyre sipas kritereve të ndryshme, njëri prej tyre është kriteri i burimit të 

fjalës në kundërvënien fjala vendëse / fjalë e huazuar) dhe gjendemi në atë të 

semantikës leksikore. 

Nga kjo që parashtruam, del se prejardhja semantike ka lidhje të drejtpërdrejtë 

me formimin e fjalëve në dy drejtime:  

a. Së pari, fjalët e reja që formohen, zhvillojnë kuptime që mbështeten në temën 

semantike, d.m.th. në kuptimin e fjalëve prodhuese;  

b. Së dyti, prejardhja semantike brenda fjalëve (zgjerimi i strukturës kuptimore 

të fjalëve me kuptime të reja), ―ngushton‖ krijimin e fjalëve të reja, pra, krijimi i njësive 

të reja semantike dhe krijimi i njësive të reja leksikore janë në përpjesëtim të zhdrejtë. 

Veçse edhe ky pasurim nuk duhet kuptuar në mënyrë mekanike, përndryshe s‘do të 

kishim sinonime të plota e të pjesshme dhe gjuha do të humbiste një nga tiparet e saj, 

larminë. Prandaj pasurimi i gjuhës bëhet me të dyja rrugët, madje edhe ―duke e 

përsëritur‖ njëra-tjetrën, pa krijuar kurrë ngarkesë të tepërt a të panevojshme për 

gjuhën. Me një përmbajtje të gjerë ―kuptime të prejardhura‖ kemi quajtur jo vetëm 

kuptimet e dyta, të treta etj. të fjalëve polisemike, që vijnë nga kuptimi i parë ose njëri 

nga tjetri, por edhe gjithë kuptimet e fjalëve të prejardhura e të përbëra.  

 

* * * 

 

Modelet konkrete fjalëformuese që kanë në themel huazimet greke shqipes, 

janë të shumta e të larmishme. Kjo duket kur shikon me imtësi gjithë madhësitë që 

veprojnë me vlerat e tyre në prejardhjen fjalëformuese e në prejardhjen semantike, si 

temën prodhuese konkrete, ndajshtesën konkrete, ndërrimet leksiko-gramatikore, 

valencat e brendshme, rikuptimësimet etj.  

Gati të gjitha huazimet greke në shqipe (të leksikut të përgjithshëm a të atij 

terminologjik, huazimet greke të hershme a të reja, huazimet që i përkasin gjithë 

shqipes a huazimet dialektore, huazimet e ligjërimeve të shkruara a tyre bisedore etj.) 
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kanë krijuar grupe paradigmatike fjalëformuese, duke përfshirë brenda tyre fjalë me 

prejardhje, me përbërje, me nyjëzim, me konversion etj.  

Prof. J. Thomai, thekson se ―Një gjë është për t‘u theksuar veçanërisht : me gjithë 

praninë e disa modeleve në lidhjet e zhvillimet semantike, në përkimin e strukturave 

semantike etj., çdo fjalë e prejardhur dallohet nga përmbajtja, nga veçoritë e formimit e 

të zhvillimit semantik, në ruajtjen a trashëgimin e përbërësve kuptimorë të fjalës 

burimore, në zhvillimet e jashtme e të brendshme semantike (nga kuptimet, nuancat, 

ngjyrimet etj.), në tipat e prejardhjes semantike dhe në drejtimet e lëvizjeve 

semantike.‖
107

 

Le të marrim  mbiemrin i pastër, nga i cili janë formuar fjalë me prejardhje:  

- me parashtesim: papástër (i, e); 

- me prapashtesim: pastri, pastërti, pastërtor, pastroj; 

- me përbërje: zemërpástër, shpirtpástër, gjakpástër. 

Nga folja jo e parme (e pathjeshtë) pastroj janë krijuar pastrohem, pastrim, 

pastrues, pastruese, i pastruar etj. 

 

Këto fjalë jo vetëm ruajnë në strukturën e vet, temën fjalëformuese minimale 

(rrënjën)  i pastër, por krijojnë secila strukturën përgjegjëse kuptimore, që mbart sema 

(përbërës kuptimorë) që lidhen drejtpërdrejt me një kuptim, me disa kuptime ose me të 

gjithë strukturën kuptimore të mbiemrit: 

PASTËRTÓR,~E mb. 1. Që e mban pastër veten, rrobat, shtëpinë, vendin e 

punës etj., që është shumë i rregullt në veshje dhe i pëlqen pastërtia. Grua (vajzë) 

pastërtore. 

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Është pastërtore e madhe. 

PASTRI,~A f. Pastërti. 

PASTRÍM,~I m. sh. ~E, ~ET. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PASTROJ, 

PASTROHEM. Pastrimi i shtëpisë. Pastrimi i trupit. Pastrimi i kanaleve. Pastrimi  i  

kullotave.  Pastrimi  i radhëve. 

PASTROHEM vetv. 1. Pastroj veten duke u larë me ujë e me sapun dhe duke u 

fërkuar; heq nga vetja baltën, njollat ose papastërtitë e ndryshme me ujë a me ndonjë 

lëndë tjetër pastruese. Pastrohet përditë. U la e u pastrua. 

2. vet. veta III. I largohet diçka e huaj a që e zinte, qërohet. Qielli u pastrua.  

3. fig. Zhduk nga ndërgjegjja mbeturinat a ndikimet e ideologjisë së huaj. Të 

pastrohemi plotësisht nga mbeturinat dhe shfaqjet e huaja.  

4. Pës. e PASTROJ. 

PASTRUES,~I m. sh. ~, ~IT. 1. Punëtor që bën pastrimin e diçkaje; ai që punon 

me makinë pastruese. Pastruesi i rrugëve. Pastruesi i oxhaqeve. 

2. Lëng a lëndë tjetër që përdoret për të hequr njolla boje, lyre, ndryshku etj.; 

send a mjet për të pastruar; makinë pastrimi. Pastrues kimik. Pastruesi i gazit. 

PASTRUES,~E mb. Që përdoret për të pastruar diçka. Lëndë pastruese. Makinë 

pastruese. 

PASTRÚES/E,~JA f. sh. ~E, ~ET. 1. Fem. e PASTRUES,~I1. 

2. Punëtore që merret me pastrimin në një institucion a ndërmarrje dhe që bën 

disa shërbime të tjera të vogla.  Pastruesja e institutit (e shkollës). 

3. Gome për të fshirë diçka të shkruar. 

4. Makinë për pastrimin e diçkaje. Pastruese automatike. 
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PAPÁSTËR (i, e) mb. 1. Që ka papastërti, që nuk është i pastër; që nuk është 

pastruar, i ndyrë, i fëlliqur. Dhomë (klasë) e papastër. Rroba të papastra. Lesh i 

papastër. Me fytyrë (qafë) të papastër. Me dhëmbë të papastër. Me duar të papastra.  

2. Që nuk e mban veten pastër; që nuk mban pastërti aty ku jeton a punon. Shitës 

i papastër. 

3. Që ka mbeturina e gjëra të tjera, të cilat e zënë, e prishin etj. Pus i papastër. 

Vijë uji e papastër. 

4. Që ka grimca pluhuri, erë të keqe etj., i ndotur, i qelbur (për ajrin). Ajër i 

papastër. 

5. Që të ndot, që të fëlliq. Punë e papastër. 

6. Që ka lëndë të huaja të tretura a të përziera në të; jo i kulluar; i përzier. Ujë i 

papastër. Fare e papastër. Mineral i papastër. 

7. fig. Që ka ndonjë njollë morale, që nuk është i pastër. E ka ndërgjegjen të 

papastër. 

8. Që është bërë pa kujdes dhe me cilësi të dobët; që është me ndreqje e gabime. 

Punë e papastër. Kopje e papastër. 

9. si em. PAPAST/ËR,~RA (e) f. Fletë në të cilën është shkruar diçka në dorë të 

pare dhe me gabime e ndreqje. E dorëzoi në të papastër. E kishte në të pa pastër. 

PAPASTËRTÍ,~A f. sh. ~, ~TË. 1. vet. nj. Të qenët i papastër, gjendja e dikujt a 

e diçkaje të papastër; mungesë pastërtie. Papastërti e madhe. Papastërtia e trupit. 

Papastërtia është burim sëmundjesh. Në dhomë kishte papastërti.  

2. kryes. sh. Pluhura,  baltë, lyre ose mbeturina sendesh të ndryshme e të 

pavlefshme që mblidhen diku a mbi diçka; plehëra. Fshiu (hodhi) papastërtitë. 

3. kryes. sh. Lëndë e huaj dhe e panevojshme e përzier në një tjetër. Papastërtitë 

e ujit (e mineralit). Pastrojnë  grurin  nga  papastërtitë.  

ZEMËRPÁSTËR mb. Që nuk ka asgjë të keqe në zemër, që e ka zemrën të 

paster, zemërdëlirë. Vajzë zemërpastër. 

SHPIRTPÁSTËR mb. Që nuk ka asgjë të keqe në shpirt, që e ka shpirtin të 

paster, zemërpastër; kund. shpirtfëlliqur. 

GJAKPÁSTËR mb. Që është i një race të mirë e të papërzier me të tjera (per 

kuajt e qentë). Kale gjak-pastër. 

 

Formimet më të shumta janë me prejardhje, sidomos foljet e huazuara nga 

greqishtja kanë krijuar vargje dhe grupe paradigmatike fjalëformuese me ndajshtesa 

të ndryshme. Vetë ndajshtesat, duke qenë mbartëse të disa nuancave kuptimore 

suplementare, janë gjithashtu mbartëse edhe të dy përbërësve semantikë themelorë të 

tipit leksiko-gramatikor:  

Së pari, të përbërësit themelor për kuptimin leksikor kategorial , që përcaktohet 

nga përkatësia në një pjesë të ligjëratës, bën pjesë në kuptimin leksikor të fjalës së 

derivuar dhe mbartet kryesisht nga prapashtesa (nëse është emër, mbiemër, folje etj.);  

Së dyti, të përbërësit për kuptimin leksikor të klasës së fjalëve ose të grupit 

paradigmatik të dhënë, p.sh. veprimi tek emrat e veprimit, vepruesi tek emrat e 

vepruesit etj. Këto kuptime janë më të përgjithshme se kuptimet e fjalëve të veçanta që 

bëjnë pjesë qoftë në të njëjtën kategori leksiko-gramatikore, qoftë në të njëjtën klasë 

fjalësh, d.m.th. në të njëjtin grup paradigmatik.  

Grupi paradigmatik i formimeve leksikore nga fjala vidhë i tregon më së miri 

këtë proces dhe këto dukuri: 

VlDH/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT. Copë e vogël prej shufre të metaltë, që ka një kokë e 

një pjesë të zgjatur me vjaska dhe që përdoret për të mbërthyer a për të shtrënguar mirë 
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diçka; burmë. Vidhë femër. Vidhë hekuri. Vidha e siguresës. Vidha e rrotës. Koka e 

vidhës. Mbërthej vidhat. Shtrëngoj (liroj) vidhën. 

Ia gjeti vidhat (burmat, burgjitë) dikujt ia gjeti pikën ku mund të kapet; ia gjeti 

anën dikujt për ta bindur për diçka, për ta bërë për vete etj. Ia di (ia njoh) vidhat 

(burmat) dikujt shih te BURM/Ë, ~Ai. Ia liroi vidhat (burgjitë) dikujt shih te LIROJ. 

I janë liruar (i kanë luajtur) vidhat (burmat, burgjitë) dikujt nuk është në rregull 

nga mendja; ka shkalluar. Ka luajtur nga vidhat (nga burgjitë) nuk është në rregull 

nga mendja; ka shkalluar. I shkanë vidhat (burgjitë) dikujt shih te SHKAS. I 

shtrëngoi vidhat (burgjitë, çivitë) dikujt shih te SHTRËNGOJ. Ka një vidhë (burgji) 

mangët mospërf. është i metë nga mendtë, ka një dërrasë mangët. 

VIDHÓS kal., ~A, ~UR. Fut a shtrëngoj diku një vidhë; mbërthej a shtrëngoj 

diçka me vidhë; kund. zhvidhos. Vidhos dadot. E vidhosi me kaçavidë. Vidhose mirë! 

VIDHÓSET. Pës. e VIDHOS. 

VIDHÓSJ/E,~A f. Veprimi sipas kuptimeve VIDHOSUR (i,e) mb. Që është 

mbërthyer a shtrënguar me vidhë; që nuk i janë hequr a nuk i janë liruar vidhat; kund. i 

zhvidhosur  

ZHVIDHÓS kal., ~A, ~UR. Zbërthej diçka të mbërthyer me vidhë; liroj një 

vidhë. Zhvidhosi ka-pakun. I zhvidhosi të gjitha vidhat. 

ZHVIDHÓSET. Pës. e ZHVIDHÓS. 

ZHVIDHÓSJ/E,~A /. sh. ~E, ~ET. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve 

ZHVIDHÓS, ZHVIDHÓSET. 

ZHVIDHÓSUR (i, e) mb. 1. Që i janë hequr vidhat, që i janë liruar vidhat, që 

është zhvidhosur; kund. i vidhosur. Pjesë të zhvidhosura. 

2. fig. tall. I luajtur nga mendtë, i çmendur. Njeri i zhvidhosur. 

 

 

* * * 

 

Formimi i fjalëve në shqipe si dhe në greqishte lidhet pazgjidhshmërisht me 

mjetet fjalëformuese si dhe me marrëdhëniet semantike që krijohen ndërmjet njësisë 

derivuese dhe njësisë së derivuar. Në pamje të parë këtu duket sikur kemi një ndarje të 

fushave studimore, sepse mjetet fjalëformuese (temat fjalëformuese dhe ndajshtesat) së 

shumti janë objekt studimi për gramatikën, kurse leksikologjisë dhe semantikës në 

fushën e fjalëformimit u intereson njësia e re leksikore që krijohet, kryesisht me 

përmbajtjen e re që sjell në gjuhë. 

Kur merremi me prejardhjen semantike gjatë formimit të fjalëve te reja nga 

huazimet greke në shqipe (ashtu si në gjithë procesin fjalëformues të shqipes, por edhe 

të greqishtes) dallojmë dy vija kryesore që përshkojnë sistemin e formimit të fjalëve në 

gjuhën shqipe janë të përcaktuara qartë:  

 

a. Vija e parë ndërtohet nga madhësitë themelore që përbëjnë vargun e hallkave 

themelore të formimit të fjalëve, pra edhe të kalimeve nga një njësi në tjetrën. Të tilla 

madhësi janë derivuesi - tema - formanti - derivati.  

Kjo vijë jep mundësinë të ndiqet rruga e formimit të njësisë së re leksikore, të 

zbulohen mënyrat (prodhimtare a joprodhimtare) të formimit të fjalëve në gjuhën shqipe 

(që për prejardhjen semantike kanë pak rëndësi), të shihen lidhjet ndërmjet kategorive 

leksiko-gramatikore etj., pra, të ndërtohet sistemi fjalëformues i gjuhës shqipe.  

Llogarí  - fjalë e parme (huazim) 

Llogaridhënës  - fjalë e joparme (fjalë e përbërë llogari + dhënës); 
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Llogaridhënie - fjalë e joparme (fjalë e përbërë llogari + dhënie); 

Llogarit (llogaris) - llogaritje - fjalë e joparme (formim prapashtesor) 

Llogarit (llogaris) - llogarítur (i,e) - fjalë e joparme (paranyjëzimi pjesores) 

llogarit (llogaris) – llogaritës - fjalë e joparme (formim prapashtesor) 

Llogarí - llogaritár / llogaritáre - fjalë e joparme (formim prapashtesor) 

Llogarít - llogarítshëm (i) - fjalë e joparme (formim i përzier) 

Krijohen kështu vargje dhe grupe fjalëformuese.  Vargu paradigmatik 

fjalëformues nënkupton një grup njësish leksikore a njësi leksemore të një fushe 

tematike që kanë të përbashkët rrënjën si temë fjalëformuese
108

. Njësitë që bëjnë pjesë 

në këtë varg kanë lidhje fjalëformimi drejtpërdrejt a tërthorazi më këtë rrënjë. Ne 

menduam të bëjmë objekt te punimit për mikrotezë vargjet që motivohen semantikisht a 

morfematikisht nga foljet. Foljet në vete, si tema fjalëformuese mund të jenë të parme 

dhe jo të parme (te formuara me prejardhje, me konversion, me përbërje etj.).  
Shqipja është një gjuhë me zhvillim shumë të shpejtë. Ajo shpesh ndërton vargje 

fjalëformuese simetrike, sepse ka një leksik relativisht të ri. Kjo duket edhe vargu folje 

– emër veprimi – emër vepruesi – mbiemër prejpjesor që  po bëhet shumë i shpeshtë 

dhjetëvjetëshat e fundit
109

. Një nga arsyet e formimit është se është shtuar në skajshmëri 

bota nocionore e shqiptarëve dhe pa tjetër kërkohet dhe krijimi i njësive emërtuese. 

Gjithashtu dhe përballja me gjuhët e tjera, si anglishtja, e kërkon këtë si domosdoshmëri 

për të realizuar këtë përballje në të gjitha nënsistemet, por sidomos në atë leksikor. 

Dukuria e krijimit të vargjeve paradigmatike fjalëformuese nuk ndodh vetëm në 

leksikun e përgjithshëm, por edhe në atë dialektor  : 

P.sh. në leksikun e përgjithshëm, në huazimin e vjetër nga greqishtja drapër :  

dráp/ër,-ri m. sh. -ínj(të) dhe -ërínj(të) 1. vegël dore bujqësore për të korrur, 

me një presë si hark e të dhëmbëzuar dhe me një dorezë:  drapër lejlek drapër dorezë të 

gjatë; koha e draprit koha e të korrave; i vunë draprin grurit e korrën; është bërë për 

drapër është bërë për t‘u korrur; bie (nis) drapri fillon korrja e të lashtave; i drejtë si 

drapri i shtrembër, në trajtë harku; jo i drejtë; / (iron) që nuk vepron drejt; që të 

mashtron; nuk futet drapri në thes (fj. u.).  

2. fig. diçka e harkuar si presa e draprit: drapri i vetullave; drapri i hënës hëna 

kur ka nisur të përtërihet ose kur soset dhe ka trajtën e një vetulle.  drapri në thes 

(brenda) e maja jashtë është njeri i djallëzuar, që kërkon të bëjë një të keqe fshehurazi, 

por nuk fshihet dot. 

drapër/ój kal., -óva, -úar korr a pres diçka me drapër. / pës. drapëróhet v. III. 

drapërím,-i m. veprimi sipas foljes. 

drapëruar (i, e) mb. që është korrur me drapër; që është me dredha: rrugë e 

drapëruar. 

 

Kjo linjë mund të njohë pasurim gjatë zhvillimeve në rrjedhat e kohës në gjuhë. 

Kështu, për foljen pandeh në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, 1980 kemi këtë çerdhe 

fjalëformuese:  

PANDÉH kal., ~A, ~UR. 1. E quaj për dikë a për diçka, e marr për..., e kujtoj. E 

pandehu për të vëllanë. E pandehte për njeri të mirë. Ç'më pandeh ti mua? E pandehën 

për të vdekur. 

                                                 

 
108

 Para lindjes së teorisë së fushave konceptore, leksikore dhe semantike, përdorej termi çerdhe 

fjalëformuese. 
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 V. Memisha, Rreth vargut fjalëformues folje – emër veprimi – mbiemër prejpjesor në fjalorët shpjegues 

të shqipes, në ―Leksikografia shqipe - trashëgimi dhe perspektivë‖, Tiranë, 2005 
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2. (zakon. me mohim). Nuk e pres diçka prej dikujt, me vjen e papritur. Nuk e 

pandehja prej tij. E gjetsh nga mos e pandefsh! mallk.  

3. jokal. Mendoj, kujtoj; me duket, kam përshtypjen. Pandehu se kishte të drejtë. 

Pandeh se do t'i lutem?! Mos pandeh se do të kthehet!  

PANDÉHUR,~I (i) m. sh. ~, ~IT (të) drejt. Ai që nxirret përpara gjyqit për faje 

e veprime të kundërligjshme. Në bankën e të pandehurve. Pyetja e të pandehurit. 

PAPANDÉHUR ndajf. Papritur, befas. Hyri (doli, u ngrit) papandehur. U kthye 

papandehur. U ndal papandehur. Pyeti papandehur. 

PAPANDÉHURAZI ndajf. Papandehur. Erdhi papandehurazi. 

 

Kurse në Fjalorin e gjuhës shqipe, 2006 kemi si më poshtë: 

pandéh kal., -a, -ur 1. e quaj ose e marr për dikë a për diçka tjetër; jokal. 

mendoj, më duket; kujtoj: e pandehu për të vëllanë; pandehu se kishte të drejtë . 2. 

(zakon. me moh.) nuk e pres diçka prej dikujt: nuk e pandehja prej tij.  

pandéhet pavet. besohet: as mund të pandehet një gjë e tillë.  

pandéhj/e,-a f. 1. veprimi sipas foljeve. 2. pandehmë.  

pandéhur,-i (i) m. sh. -i(t) (të) drejt. ai që nxirret para gjyqit: pyetja e të 

pandehurit.  

pandéhm/ë,-a f. sh. -a(t) ajo që pandehim se është: ka shumë pandehma për këtë 

ngjarje. 

papandéhur ndajf. papritur, befas: hyri papandehur. 

papandéhurazi ndajf. papritur, befas. 

 

Kurse nga leksiku dialektor do të përmendim: mbodhis – mbodhisem- mbodhisje- 

mbodhisur; kumbis - kumbisem – kumbisje, i kumbisur; mballos – mballoset – mballosje 

- i mballosur; farmakos – farmakosem – farmakosje – i farmakosur; gremis – gremisem 

– gremisje – i gremisur;  kopanis – kopanisem – kopanisje – i kopanisur; lajthis – 

lajthitem – lajthitje – i lajthitur etj. 

 

b. Vija e dytë ndërtohet nga lidhjet kuptimore që përshkojnë vargun e hallkave 

derivuesi - tema - formanti – derivati dhe që shpjegojnë lëvizjet e kuptimit nga një 

hallkë në tjetrën. Kjo vijë, që përbën sistemin semantik brenda sistemit fjalëformues, 

kërkon një ndriçim të veçantë.  

Për njësinë leksikore më të lartë hedh dritë njësia leksikore më e ulët dhe 

formanti, gjithnjë në rrafshin e kuptimit. Prandaj sistemi i prejardhjes fjalëformuese 

është shprehja më e dukshme e prejardhjes semantike. 
110

 

 

LLOGARÍ,~A f. sh. ~, ~TË. 1. Veprime të ndryshme ekonomike e financiare, 

që bëhen për të njohur vlerat, për të ditur të ardhurat e shpenzimet në një degë të 

ekonomisë, në një ndërmarrje ose në gjÍthë ekonominë e vendit; dokument që pasqyron 

gjendjen pas këtyre veprimeve; zyra e nëpunësit që merret me këtë detyrë. Llogari 

vjetore (mujore). Libri i llogarisë. Dëftesë llogarie. Zyra e llogarisë. Përmbledhësja e 

llogarisë. ek., vjet. bilanci. Nxjerr (përfundoj, mbyll) llogarinë.   Punon  në   llogari.  

2. Veprime me numra, që bëhen për të nxjerrë sa kushton diçka ose sa kemi për 

të marrë a sa kemi per të dhënë, për të gjetur sasinë e diçkaje etj.; llogaritje. Llogari e 

                                                 

 
110

 Shih më gjerë  për këtë dukuri edhe J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 
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përpiktë. E bëri llogari e llogariti. Me bëj llogarinë! E bën mirë llogarinë. Si dilte mirë 

llogaria. 

3. ek. Mjete financiare, të ruajtura ose të vena në bankë,  të cilat  përdoren  për 

qëllime të ndryshme. Llogari aktive (pasive). Llogari shlyese. Llogari rrjedhëse. fin.  

4. Shpjegime që jepen para dikujt për punën e kryer,  për veprimet që janë bërë, 

për   përgjegjësinë e një institucioni a të një punonjësi në veprimtarinë që kryen etj. 

Llogari e hollësishme. Kërkesa e llogarisë. I kërkoi llogari. I jepte llogari. Mbledhje 

për të dhënë llogari e për zgjedhje. 

5. fig. bised. Veprime me mend, që i bëjmë për të parashikuar si do ta zgjidhim 

një çështje, kur dhe si do ta kryejmë diçka, si do të sillemi a si do të vep -rojmë në disa 

rrethana etj. Kemi bërë llogari të ni-semi në fund të muajit. S'i doli llogaria si e kishte 

menduar. 

* Për llogari të dikujt a të diçkaje në dobi të dikujt a të diçkaje; për hesap të 

dikujt a të diçkaje. I ndau (i qëroi) Ilogaritë (hesapet, lakrat) me dike shih te NDAJ. 

Rregulloi llogarinë (borxhet) me dike shih te RREGULLOJ. S'e vë në llogari (fare) 

dike a diçka nuk e përfiil fare, nule e marr parasysh, s'e llogarit; s 'e vë në hesap. I bën 

Ilogaritë gabim shih te GABIM,~I. I ka bërë Ilogaritë (hesapet) pa hanxhinë shih te 

HANXHI,~U. 

LLOGARIDHËNËS,~E mb. libr. Që bëhet për të dhënë llogari; që 

karakterizohet nga dhënia e llogaarisë. Mbledhje llogaridhënëse. Raport llogaridhënës. 

Frymë llogaridhënëse. 

LLOGARIDHËNI/E,~A f. sh. ~E, ~ET libr. Veprimi i atij që jep llogari 

zakonisht përpara ko-lektivit për punën e kryer e për veprimet që janë bërë, për 

përgjegjësinë që mban etj, ose për ecurinë e punëve; njoftimet, shpjegimet e sqarimet që 

jepen me këtë rast. Llogaridhënie e plotë. Llogaridhënia e  kuadrove  (e drejtuesve).  

LLOGARIT (LLOGARIS) kal, ~A, ~UR. 1. Numëroj a njehsoj diçka, bëj 

veprime me numra për të nxjerrë sa kushton diçka ose sa kam për të marrë a për të 

dhënë, për të gjetur sasinë e diçkaje etj.; bëj llogari. Llogarit me gishta (me numëratore, 

me shkopinj). E llogariti me laps në dorë. Llogarit me përpikëri (me hollësi). Llogaritën 

të ardhurat (shpenzimet). 

2. E kam parasysh, e përfiil; e çmoj, e vlerësoj; e vë në hesap. Me llogaritni edhe 

mua! Duhen llogaritur të gjithë pjesëtarët e families. S'e llogarit fare atë. E llogaritim 

mirë djersën e punëtorit (e fshatarit). 

3. fig. Zbërthej e peshoj me mend diçka, mendoj të bëj diçka; bëj veprime me 

mend për të parashikuar si do ta zgjidh një çështje, kur dhe si do ta kryej diçka, si do të 

sillem a si do të veproj në disa rrethana etj.; bëj llogari. E kam llogaritur të kthehem 

brenda javës.  Si llogariti mirë rrethanat. E llogaritën  mirë punën.  

LLOGARITÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. Nëpunës që merret me veprimet financiare, 

me punët e llogarisë. Llogaritar i pare. 

LLOGARITÁR/E,~JA f. sh.  ~E,  ~ET.  Fem   e LLOGARITAR,~I. 

LLOGARITET.   Pës.   e  LLOGARIT. 

LLOGARITËS,~I m. sh. ~, ~IT. I. spec. Mjet që shërben për të bërë llogaritje. 

Llogaritësi i topit. Llogaritësi   i   rrotullimeve.   Përdorin   llogaritësin.  

2. usht. ushtar i përgatitur, që llogarit me mjete të posaçme të dhënat për 

drejtimin e zjarrit të artilerisë.  Llogaritësi i pikes së  vrojtimit.  Llogaritësi  i togës së 

drejtimit të zjarrit.  

3. vjet. Llogaritar. 

LLOGARÍTËS,~E mb. Që shërben për llogaritje, që bën veprime llogarie. 

Makinë (vegël) llogaritëse. Qendër  llogaritëse.   Vizore  (tabelë)   llogaritëse.  
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LLOGARITJ/E,~A f. sh. ~E, ~ET. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve 

LLOGARIT, LLOGARlTET. Llogaritje aritmetike. Llogaritjet astronomike. Llogaritja 

e një këndi. Sistemi i llogaritjeve. Bëj llogaritje llogarit. 

LLOGARÍTSH/ËM (i), ~ME (e) mb. Që mund të llogaritet. 

LLOGARÍTUR (i,e) mb. Që është llogaritur; që është menduar e peshuar mirë. 

Punë e llogaritur. 

 

* * * 

 

Zakonisht, duke u mbështetur në veçantitë e prejardhjes semantike në gjuhën 

shqipe, grupin e madh paradigmatik të çerdhes fjalëformuese të një fjale që është 

huazim nga greqishtja, mund ta ndajmë në dy nëngrupe:  

a. Nëngrupi i derivateve leksikore, që përfshin formimet me ndajshtesa e pa 

ndajshtesa pa ndryshuar kategoria leksiko-gramatikore, si:  

PLEKS kal., ~A, ~UR. 1. Thur; gërshctoj; kund. shpleks. Pleks gërshetin. Pleks 

gardkin. Pleks një cigare. 

2. fig. keq. Thur; ngatërroj. Pleksin plane djallëzore. 

PLÉKSEM Vetv. 1. vet. veto III. Lidhet keq diçka me një tjetër sa nuk zgjidhet 

dot, ngatërrohet; kund. shplekset.   U pleksën fijet. 

2. vet. veta III fig. Gërshetohet; ndërthuret. Lufta per çlirim u pleks me luftën për 

drejtësi shoqërore. 

3. Lidhem ngushtë e shoqërohem me dike dhe nuk mund të shkëputem me prej 

tij; hyj në një çështje që nuk me takon a në një punë jo të mirë; ngatërrohem. U pleks me 

një rrugaç. Mos u pleks me të! 

4. Pës.   e   PLEKS. 

 

Kurse nëngrupi i dytë është ai i derivateve leksiko-gramatikore, që përfshin 

formimet me ndajshtesa a pa ndajshtesa dhe me ndryshim të kategorisë leksiko-

gramatikore:  

Kështu nga folja pleks formohet emri i veprimit (me prapashtesën -je) 

PLÉKSJ/E,~A f. sh. ~E, ~ET. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PLEKS, PLEKSEM. 

Pleks]e rrethanash  (kushtesh). 

Gjithashtu nga folja pleks formohet mbiemri prejpjesor PLÉKSUR (i,e) mb. Që 

është i lidhur me diçka tjetër sa nuk zgjidhet dot, i ngatërruar; i thurur;*Ë. i shpleksur. 

Fije e pleksur. Me gërsheta të pleksura 

 

* * * 

 

Ndodh ndonjëherë që një fjalë huazim që ekziston në ligjërimet e folura, nuk 

është pasqyruar në fjalorët shpjegues të shqipes, edhe pse ai ka formuar një fjalë, madje 

edhe polisemike, që gjendet në këta fjalor. Kështu nga greqishtja ka hyrë në shqipe, 

fjala dhjak, por edhe sinonimi dhjakon. Ky i fundit, që nuk është në fjalor, me 

prapashtesën –ar ka formuar fjalën dhjakonar. 

 

DHJAK,~U m. sh. ~Ë, ~ËT. Titull fetar në kishën ortodokse, grada me e ulët 

fetare në këtë kishë; ai që mbante këtë grade a këtë titull, ndihmës i priftit në kryerjen e 

shërbesave fetare (në vendet ku vepron feja ortodokse; në të kaluarën edhe në Shqipëri).  
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DHJAKONÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT përb. 1. Njeri që kërkon ta kalojë jetën pa 

punuar duke mbledhur lëmosha nga të tjerët, ai që jeton në kurriz të të tjerëve pa 

punuar. 

2. Njeri dinak, i pabesë e shpirtkeq. 

3. Përd. mb. sipas kuptimeve të emrit. 

 

* * * 

 

Kemi huazime që kanë mbetur në leksikun pasiv apo në leksikun dialektor të 

shqipes, kurse formimet e reja leksikore dhe zhvillimet semantike që kanë ndodhur në 

këto formime, kanë hyrë në leksikun normativ. P.sh. llahtar / llahtarë në shqipe që i 

përgjigjet emrit ιαρηάξα (ε) në greqishte, i përket shtresës së fjalëve që bëjnë pjesë në 

leksikun bisedor, kurse llahtari është trajta e pranuar si standard.  

ιαρηάξα (ε) {ρσξ. γελ. πιεζ.}  

1. έληνλε επηζπκία: είρε ~ λα λακακηαιχζεζ ημοξ δζημφξ ημο || είπε ~ κα βεοηεί 

ημοξ ημπζημφξ ιεγέδεξ ΤΝ. πόζνο  

2. (ζπλεθδ.) πξόζσπν ή πξάγκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο επηζπκίαο: 

είκαζ ε ~ κνπ  

3. ε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε αλακνλή (γηα θάηη): πενίιεκε ιε - κα αβμοκ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ελεηάζεςκ || ημίηαλε ιε ~ ηδ θςημβναθία ημφ λεκζηειέκμο βοζμο ηδξ  

ΤΝ. αλππνκνλεζία, αδεκνλία ΑΝΣ. θαξηεξηθόηεηα ・  

4. ν κεγάινο θόβνο, ε ηαξαρή από έλα ζπλήζ. μαθληθό θαη δπζάξεζην γεγνλόο: 

πενάζαιε ιεβάθδ ~, ιέπνζ κα αβεζ απυ ημ κμζμημιείμ || ιυθζξ ημ αημφζαιε, πήναιε ιζα ~, 

πμο ιαξ ηυπδηακ ηα ήπαηα! || πενάζαιε πμθθέξ ~ ι ' αοηυ ημ παζδί. [ΔΣΤΜ. κεζλ. < 

θαπηανίγς (ππνρσξεη.), βι. Λ θαπηανχ]. 

ιαρηαξίδσ ξ. κεηβ. θ. ακεηβ. [κεζλ.] {ιαρηάξηζ-α, -κέλνο} ιαρηαξώ (βι.ι.). — 

ιαρηάξηζκα (ην). 

ιαρηαξηζηόο, -ή, -ό [κεζλ.] απηόο πνπ είλαη αληηθείκελν δσεξήο επηζπκίαο ή 

έιμεο: ~ θαβδηυ | παβςηυ | ημπέθα ΤΝ. επηζπκεηόο, πνζεηόο, ειθπζηηθόο. - 

ιαρηαξηζηά επίξξ. 

ιαρηαξώ (θ. -άσ) ξ. κεηβ. θ. ακεηβ. {ιαρηαξάο... | ιαρηάξεζα} . (κεηβ.)  

1. επηζπκώ έληνλα: ~ λα ζε δσ εοηοπζζιέκμ || θαπηάνδζα ιζα ιαηανμκάδα |έκα 

πζηάκηζημ θαβδηυ ΤΝ. πνζώ ・2. πξνθαιώ (ζε θάπνηνλ) κεγάιν θόβν (ζπλήζ. 

μαθληθό): κε θαπηανάεζ ηάεε θμνά πμο μδδβεί, βζαηί ηάκεζ επζηίκδοκεξ πνμζπενάζεζξ || κε 

θαπηάνδζε υηακ ιμο είπε πςξ εα έιπαζκε ζημ κμζμημιείμ, αθθά εοηοπχξ δεκ ήηακ ηάηζ  

ζμαανυ ΤΝ. ιαρηαξίδσ, ηξνκάδσ ♦ (αμετβ.)  

3. αηζζάλνκαη κεγάιν θόβν, ηξνκάδσ: πώο θαπηάνδζα, υηακ έιαεα υηζ ηνάηανεξ! 

ΤΝ. παίξλσ (κηα) ιαρηάξα | ηξνκάξα ・  

4. (ζπάλ.-γηα ςάξηα) ζπαξηαξώ, ηηλάδνκαη κε ζπαζκνύο: ιυθζξ είπακ αβάθεζ ηα 

ράνζα απ'ημ κενυ ηαζ θαπηανμφζακ ζημκ πάημ ηήξ ρανυαανηαξ.  

 

LLAHTÁR,~I m. dhe LLAHTÁR/Ë,~A f. bised. Llahtari. / shtiu (i futi) 

llahtarin. 
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LLAHTARI,~A f.  bised. Frikë e madhe, tmerr; ankth i madh. Llahtari e madhe. 

Mori llahtari u tremb shumë, u tmerrua. / zuri llahtaria. Shikonte me llahtari. Thirri me 

llahtari. 

LLAHTARÍS kal., ~A, ~UR bised. 1. E frikësoj shumë dike, e tmerroj. / 

llahtarisi fëmijët. 2. jokal. Llahtarisem. 

LLAHTARISEM vetv. bised. Frikësohem shumë, tmerrohem. U llahtarisën nga 

tërmeti. 

LLAHTARISUR (i,e) mb. bised. I frikësuar shumë, i tmerruar; që shpreh frikë 

të madhe ose tmerr; që është plot ankth. Me fytyrë të llahtarisur. Zë i llahtarisur. Ikën të 

llahtarisura. 

LLAHTÁRSH/ËM (i), ~ME (e) mb. bised. Që të shtie frikën, që të kail tmerrin, 

i tmerrshëm. Ulërimë e llahtarshme. Pamje (zhurmë) e llahtarshme. Tortura të 

llahtarshme. 

LLAHTÁRTË (i,e) mb. bised. I llahtarshëm. 

 

* * * 

 

Edhe termat nga greqishtja (të marrë drejtpërdrejt prej saj apo jo) mund të 

shërbejnë si tema fjalëformuese dhe krijojnë çerdhe apo vargje fjalëformuese. Këto fjalë 

të krijuara nga këto terma nuk quhen më huazime, por fjalë të shqipes.  P.sh., diplomë – 

diplomoj – diplomohet – diplomim - (i, e) diplomuar, diplomant; daktilografi – 

daktilografoj – daktilografim - (i, e) daktilografuar. 

 Po kështu po përmendim: oqean, oqeaniku, oqeanik, oqeanograf, oqeanografi, 

oqeanografik, oqeanolog, oqeanologji, oqeanor etj. 

 

 

* * * 

 

Interesante është dukuria kur një fjalë greke mund të ketë hyrë nga latinishtja në 

shqipe (madje edhe burimi mund të jetë i diskutueshëm), që ka pësuar zhvillime të 

mëdha kuptimore fjalëformuese e semantike. Kështu kemi në shqip fjalën murg  e cila 

ka hyrë nga latinishtja mŏnăchus dhe jo nga greqishtja κνλαρόο (me strukturën e 

mëposhtme kuptimore), sepse fjala greke ka theks fundor dhe nuk do të jepte fjalën 

murg në shqipe. 

κνλαρόο, -ή, -ό 1. (γηα πξόζ.) απηόο πνπ δελ είλαη καδί κε άιινπο (ζπρλά + 

θηεηηθή αλησλ.): ηαλζδεφεζ πάκηα ~ || γεζ ~ ηδξ || ζα ην θηεη-άμσ ~ ιμο, υηακ θφβεηε υθμκ 

ΦΡ. (παξνηκ.)  

Në gjuhën shqipe kjo fjalë paraqitet me këtë strukturë kuptimore dhe me këtë 

grup fjalësh që lidhen drejtpërdrejt me të si fjalëformim. 

MUR/G,~GU m. sh. ~GJ, ~GJIT. 1. fet. Anëtar i një urdhri fetar, që rri në një 

manastir e bën një jetë prej asketi (në vendet ku vepron feja). Murg katolik (budist). 

Urdhër murgjish. Jetonte si murg. 

2. fig. keq. Njeri i vetmuar, që bën një jetë të mbyllur; njeri i shkëputur nga jeta e 

gjallë. 

3. përd. mb. fig. (zakon. përpara emrit) bised. I mjerë, i shkretë, i zi. Murgu 

babal Murgu plak! Murgu ai! Epësoi murgu djalë! 

* Murgu i natës mit. plak shpirtkeq që besohej se jetonte duke bredhur natën për 

të dënuar njerëzit, për të bërë dëme etj. (sipas besëtytnive). 
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Kjo fjalë është dhe në greqishte, por nuk e ka fare kuptimin e parë të fjalës së 

shqipes, por e lidh me një qen të murrmë. Madje J. Babinjoti te fjalori i vet Λελζηυ ηδξ 

κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ θέλεςκ ενιδκεοηζηυ, 

εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκςκοιςκ – ακηζεέηςκ, ηφνζςκ μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ 

μνχκ, αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνπ αξρεηνπ
111

 e lidh burimin fjalës me 

një emër të përvecëm ishulli, kur kuptohet  që vetë emri i ishullit ka qenë fillimisht emër 

i përgjithshëm:  

 

κνύξγνο (ν) (νηθ.) 1. ν κεγαιόζσκνο πνηκεληθόο ζθύινο, θπξ. ζθνύξνπ 

ρξώκαηνο ΤΝ. Μαληξόζθπιν.  

2. (γηα πξόζ., ζπλήζ. ζε πξνζθσλήζεηο) απηόο πνπ δελ δηαζέηεη αγσγή θαη 

αλαηξνθή, πνπ θέξεηαη άμεζηα ΤΝ. αγξνίθνο  

3. (γεληθόη. σο κεηση. πξνζθώλεζε ή ραξαθηεξηζκόο): νε ιμφνβμ! 

[ΔΣΤΜ < κεζλ. ιμφνβμξ < ιμφνβα (βι.ι.). Καη' άιιε άπνςε, < *ιμνβυξ < αξρ. 

άιμθβυξ ―ζθνηεηλόο‖ (αβεβ. ζεκ.) < άιέθβς ―αξκέγσ‖ (ν Ζζύρηνο εξκελεύεη ηε 

ζεκαζηνι. κεηαβνιή σο εμήο: άιμθβθ- ης ιεζμκοηηίς, ήημζ εκ εηείκδ ηδ χνα εκ δ 

άιέθβμοζζκ). ύκθσλα κε ηξίηε, ηέινο, εθδνρή, πξόθεηηαη γηα αληηδάλεην, < ξνπκ. murg 

< ιαη. amurca < αξξη-. άιυνβδ (βι. ι. ιμφνβα)]. 

 

Ακνξγόο (ε) 1. λεζί ησλ Α. Κπθιάδσλ ΝΑ. ηήο Νάμνπ.  

2. ε πξσηεύνπζα ηνύ νκώλπκνπ λεζηνύ' αιιηώο Χχνα. — Ακνξγηαλόο (ν), 

Ακνξγηαλή (ε), ακνξγηαλόο, -ή, -ό. 

[ΔΣΤΜ. Σν όλνκα ηνύ λεζηνύ 'Αιμνβυξ (αξρ.) ζπλδέεηαη κεησλπκηθά κε ην 

ύθαζκα άιμνβυξ (υ) θαη άιμνβίξ (ή), πνπ θαηαζθεύαδαλ ζην νκώλπκν λεζί (βι. θ. 

γένζεσ). Ζ Ακνξγόο ήηαλ πεξηώλπκε γηα ηνπο ρηηώλεο ηεο, πνπ νλνκάδνληαλ άιυνβεζα, 

άιυνβζκα ή άιμνβίδεξ θαη παξαζθεπάδνληαλ από ηελ αιυνβδ (< άιένβς ―δξέπσ, θόβσ 

θαξπνύο, θπηά θ.η.ό.‖), είδνο ιηλαξηνύ εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, ην νπνίν θύηξσλε ζε όιν 

ην λεζί. Σν αξρ. άιένβς ζπλδέεηαη πηζ. κε ην αξρ. υιυνβκοιζ ―ζηεγλώλσ, ζθνππίδσ‖ θαη 

κε ιαη. mergae ―ζεξηζηηθό δίθξαλν‖]. 

 

MURGÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. Murg. 

MURGASH,~E mb. 1. Që është në ngjyrë hiri të errët, i murrmë; i zeshkët. Pelë 

murgashe. Me qime murgashe. Me fytyrë murgashe. Vjen si mur gash. 

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit (per emër-time kafshësh). Po leh 

murgashi. 

MURGATÓR,~E mb. bised. 1. I shkretë, i ngratë, qyqar. 

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Mbeti pa njeri, murgatori! I vdiq burri, 

murgatores! 

MURGÉSH/Ë,~AI f. sh. ~A, ~AT. Fem. e MURG,~U. Murgeshë e re (plakë). 

Kuvend (shkollë) murgeshash. E zbehtë si murgeshë. 

* Ka zemër murgeshë ka mëshirë e keqardhje kris-tiane për këdo pa përjashtim, nuk e 

ndan të mirin nga i ligu. 
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 Γ. Μπακπηληώηε; ιεμηθό ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πήδζδ ηςκ θέλεςκ 

ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκςκοιςκ – ακηζεέηςκ, ηφνζςκ μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ μνχκ, 

αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνύ αξρείνπ; Αζελώλ, 2002 
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MURGÉSH/Ë,~AII f. sh. ~A, ~AT zool 1. Flutur e madhe me shirita të zinj e 

njolla të zeza në krahë dhe në bark, vemja e së cilës njihet si dëmtues i drurëve e 

sidomos i pishave.  

2. Kandërr fluturuese që e ndryshon ngjyrën sipas mjedisit, me trup shumë të 

gjatë, me kokën trekëndëshe e shumë të lëvizshme, me sy të dale, me dy pale krahë të 

hollë, me të cilët, duke i fërkuar bën një zhurmë. 

MÚRG/Ë,~A  f. sh. ~A, ~AT. 1. fet. Murgeshë. U bë murgë. 

2. bised. Vajzë a grua që ka mbetur e shkretë, e vetme, pa njeri; vajzë a grua e 

mjerë, që bën një jetë të rëndë. Murga e shkretë (e mjerë).' Ç'e gjeti, murgën! Hoqi të 

zitë e ullirit, murga! 

* Rrinte si murga në linjë rrinte pa folur asnjë fjalë, rrinte e heshtur dhe e 

shushatur. 

MURGËRÍ,~A f. Të qenët murg; koha kur di-kush jeton si murg a si murgeshë 

në një manastir; jetesë prej murgu. Në kohën e murgërisë. 

MÚRGËT (i, e) mb. 1. Që ka ngjyrë të errët, i murrmë. Mëshqerra të murgëta. 

Arushë e murgët. 

2. I errët; i vrenjtur. Nate (kohë) e murgët. 

3. fig. I vrenjtur, i ngrysur në fytyrë (per njerëzit). Ishte i heshtur e i murgët. 

MÚRGËZ,~A f. sh. ~A, ~AT. Zog dimëror i ngjashëm me trumcakun. 

MURGJËRI,~A f. përmb. Tërësia e murgjve, murgjit. U ntblodh murgjëria. 

 

Nga greqishtja ka hyrë në shqipe fjala murgë, duke mbartur gati të gjithë 

strukturën kuptimore.  

MÚRG/Ë,~A f. Llumi i vajit që bie në fund të enës, fundërri vaji; lëngu i errët 

që del kur shtypin ullinjtë. / heqin murgën (vajit). Murgën e përdorin për sapun. 

κνύξγα (ε) (ρσξ. πιεζ.} (ιατθ.) ην θαηαθάζη ηνύ ιαδηνύ ή ηνύ θξαζηνύ, πνπ 

κέλεη ζηνλ ππζκέλα ηνύ δνρείνπ ΤΝ. (ιόγ.) ίδεκα. [ΔΣΤΜ. Αληηδάλ., κεζλ. < ιαη. 

amurca < αξρ. άκόξγε ―θαηαθάζη ιαδηνύ‖ <άκέξγσ ―θόβσ, ηξπγώ‖. Βι. θ. Ακνξγόο]. 
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2. ZHVILLIME LEKSIKORE TEK HUAZIMET SHQIPE NË GREQISHTE 

 

Edhe pse punimi ynë ka në qendër të trajtimit inteferencat leksiko-semantike  të 

greqishtes në shqipe, ne jemi ndalur në një numër të vogël fjalësh shqipe në greqishte 

dhe në strukturat e tyre kuptimore. Ne kemi pohuar disa herë se ndryshe nga studimet 

për huazimet greke në shqipe, që janë të shumta dhe shteruese, studimet për huazimet 

shqipe në greqishte janë në një numër të vogël . Albanologë shqiptarë dhe të huaj janë 

shprehur për këtë proces dhe për karakterin dhënës të shqipes, ndërkohë që gjuhëtarët 

grekë e pranojnë me rezerva karakterin marrës të greqishtes nga gjuha shqipe. Kjo 

shpjegohet edhe nga arsye jashtëgjuhësore, duke mos besuar në karakterin dhënës të 

shqipes si një gjuhë me dokumentim të vonë dhe një gjuhë e papërpunuar sa e si duhet.  

Ne kemi folur në një syth të veçantë për huazimet shqipe në greqisht, që 

pranohen në një numër të vogël. Por studiuesi Dhori Qiriazi, që është marrë për një 

kohë të gjatë me huazimet shqipe në greqishte, thekson se në të folmet e greqishtes ka 

ende lëndë të pazbuluar të shqipes, kryesisht të sferës materiale, gjë që do të tregohet 

më poshtë në mënyrë bindëse... Me shoshitjen më të mirë të lëndës dialektore të 

greqishtes së re është e sigurt se do të rritet edhe numri i fjalëve me etimon shqip. Gjatë 

viteve të fundit janë botuar në Greqi me dhjetëra fjalorë të folmesh lokale, vlera e të 

cilëve përmblidhet në shprehjen ‗nga ferra e vogël del lepuri i madh‘. Por edhe fjalorët 

dialektorë më të hershëm, është e nevojshme, të kalohen në sitën e gjuhëtarit, pa lënë 

mënjanë tekste të ndryshme dialektore prej nga mund të vilet material i çmuar. Si të jetë 

grumbulluar gjithë këtë material, lind nevoja e rishqyrtimit dhe ftillimit të etimologjive 

që nuk të bindin apo që kanë mbetur deri më sot të errëta. Kështu, fjalët αάνgα dhe 

αάνηα ‗varg fiqsh të thatë‘ që hasen në zonën e Korinthisë (Peloponez) e që në Fjalorin 

Historik të Greqishtes së Re kosiderohen me etimologji të panjohur (3 : 425), lidhen 

sigurisht me fjalën varg të shqipes. Po ashtu, fjala αάζγα (αάγα) lidhet direkt me shqipen 

vajza dhe nuk u formua nga gr. αάζα + prap. zvog. –iza të shqipes (FHGR 3 : 424).
112
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 Dh. Qiriazi mendon se ―ka ardhur koha të hidhen hapa për ndërmarrjen e një punimi të ri sintetizues, i 

cili, në njërën anë, të pasqyrojë lëndën e re dhe, në anën tjetër, të marrë parasysh edhe interpretimet e reja, 

që, sipas rastit, u shtojnë apo u heqin diçka listave të propozuara nga Meyer -i dhe Oikonomou (d.m.th., për 

fjalët shqipe në greqishte, shënimi është yni, S.P). Krahasuar me kohën kur Meyer -i hartonte Fjalorin 

etimologjik të shqipes, e më pas monografinë kushtuar huazimeve sllave, shqipe dhe rumune te greqishtes 

së re, sot ndodhemi në një pozicion mjaft më të favorshëm si për nga lënda e nxjerrë sërish në dritë, ashtu 

edhe për nga përqasjet e reja etimologjike, shpeshherë të suksesshme. Megjithatë, nuk kemi në duar ende 

atlasin dialektologjik të greqishtes, kurse fjalori historik i greqishtes së re dhe i dialekteve të saj, vepër e 

nisur qysh në vitet 20-të të shekullit të kaluar, po ecën me ritme shumë të ngadalta. Nga ana tjetër, n johja 

më e mirë e dialekteve jugore të shqipes, me të cilat kontaktojnë direkt dialektet veriore e veriperëndimore 

të greqishtes së re, njohja më e plotë gjithashtu e shqipes mesjetare, të shekujve kur arbërit zbresin në viset 

e Greqisë së sotme, janë disa nga premisat bazë për rrokjen e plotë të kësaj teme. Në harkun kohor që ka 

ndërmjetësuar është zgjeruar dhe është pasuruar  ndjeshëm kuadri teorik i trajtimit të këtyre çështjeve; 

teoria e gjuhëve në kontakt, gjuhësia ballkanike, gjeografia gjuhësore etj.  na kanë ndihmuar ta shohim 

punën e huazimeve ―në një pamje më të gjerë, në dritën e marrëdhënieve të shoqishoqme të gjuhëve, të 

dukurisë së gjuhëve në kontakt‖ duke u larguar nga ―ideja e qelizës gjuhësore‖ dhe duke i mëshuar ―asaj të 

ndërvartësisë së gjuhëve‖. E rëndësishme është të theksohet se këto arritje teorike kanë çuar në përpunimin 
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 Megjithatë është interesante ndjekja e zhvillimeve semantike dhe leksikore 

(dukuria e polisemisë dhe e formimit të fjalëve të reja) te fjalët që kanë hyrë nga shqipja 

në greqishte.  

Po ndalemi te fjala θνπέια (ε) / kopile, e cila është shqipe, edhe pse në fjalorët 

e greqishtes e trajtojnë si të huazuar nga latinishtja dhe jo nga shqipja.  

θνπέια (ε) {ρσξ. γελ. πιεζ.}  

1. λεαξή (ζπλήζ. άγακε) γπλαίθα: υιμνθδ | άζπδιδ | κηνμπαθή | απθμσηή | 

ηαθμθηεζαβιέκδ ~ || ~ ηήξ πα-κηνεζάξ (ζεειηθία γάκνπ) || ~ βζα ζπίηζ (θαηάιιειε γηα λα 

ηελ παληξεπηεί θάπνηνο θαη λα θάλεη νηθνγέλεηα καδί ηεο) ΤΝ. θόξε, θνξίηζη, λέα.  

2. (γεληθόη.) θάζε γπλαίθα (αλεμάξηεηα από ειηθία): ιζα πανά ~ είζακ ηζ ζε 

κμζάγεζ δ δθζηία;  

3. (εηδηθόη.) ε γπλαίθα κε ηελ νπνία δηαηεξεί θάπνηνο αηζζεκαηηθό, εξσηηθό 

δεζκό: ιάθςζακ, βζαηί ημο πείναλε ηδκ ~ ΤΝ. εξσκέλε, (ιατθ.) γθόκελα. Δπίζεο (κόλν 

γηα λεαξέο) θνπειηά [κεζλ.]: (ζπρλό ζε πξνζθσλήζεηο): Κμπεθζά! Να ζε νςηήζς ηάηζ; 

(κεγεζ.) θνπειάξα (ε), (ππνθ.) θνπειίηζα [κεζλ.] θ. (ζπαληόη.) θνπεινύδα (ε) [κεζλ.].  

[ΔΣΤΜ. κεζλ., αξρηθή ζεκ. ―ππεξέηξηα, ςπρνθόξε‖, < ηυπεθμξ- βι. ι. ημπέθζ]. 

θνπέιη (ην) {θνπειηνύ | -ηώλ) (δηαιεθη.) 1. ην αξζεληθό παηδί ΤΝ. αγώξη, ηέθλν 

ANT. θνξίηζη, θνπειηά 2. (ζπρλόη.) ν λεαξόο ζηελ ειηθία (θαη ζπλήζ. άγακνο) άλδξαο 

ΤΝ. λένο, λεαξόο, παηδί, αγώξη ΑΝΣ. γέξνο- ΦΡ. (παξνηκ.) ιέγε-ιέγε ην θνπέιη, θάλεη 

ηε γξηά (ηελ θπξά) λα η θαη ζέιεη κε ηελ επηκνλή κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ηα 

πην δύζθνια ή απίζαλα πξάγκαηα. 

[ΔΣΤΜ < κεζλ. ημπέθζμκ/ ηυπεθμξ ―παηδί (ζε ηαβέξλα), ππεξέηεο, ςπρνγπηόο‖ < 

ηηαι. coppella ―κηθξή θνύπα - ππεξέηξηα, εξσκέλε‖ < ιαη. copo ―θάπειαο‖・ πβ. αιβ. 

copile, βνπιγ. kopelak, ξνπκ. copil]. 

 

Në shqipe, edhe pse kjo fjalë i takon përgjithësisht leksikut pasiv, ka një 

paradigmë më të gjerë
113

: 

KOPÍL,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. 1. vjet. Fëmijë mashkull i lindur jashtë martese. Bëri 

(lindi) kopil. 

2. vjet. Shërbyes për punë të rënda,të shtëpisë në familjet e të pasurve, shërbëtor. 

Punonte si kopil. 

3. thjeshtligj. Njeri i zgjuar e dinak, njeri finok, shejtan. Kopil i madh. S'ia hodhi 

dot atij kopilit. Çfarë kopili! 

4. Filiz i ri që nxjerr bima në rrënjë, në trung a në degë, i cili nuk prodhon dhe e 

pengon zhvillimin e bimës. Kopilë ntisri (duhani). Pres (krasit) kopilët e rrushit.  

* Çelës kopil çelës që mund të hapë shumë dyer. Ia la kopilin (doçin, dobiçin) 

në derë (në prehër) thjeshtligj. ia veshi, ia ngarkoi fajin a gabimin dikujt tjetër, e bëri 

turpin vetë e ia la një tjetri. Ta vë (ta hedh) kopilin (dobiçin) në prehër thjeshtligj. 

është i tillë që fajin e vet ia hedh tjetrit. 

KOPÍL,~E mb. 1. vjet. Që ka lindur jashtë martese {per fëmijët). Fëmijë (djalë) 

kopil. Vajzë kopile. 

2. bised. 1 zgjuar e dinak, finok, shejtan. Djalë kopil. 

                                                                                                                                                        

 
e një metodologjie më të rreptë shkencore, zbatimi i së cilës solli rivlerësimin e një sërë fjalësh deri 

atëherë të konsideruara si huazime shqipe në greqishten e re.‖ Shih më gjerë punimin e daktolografuar (të 

pabotuar ende) të Dh. Qiriazit, që gjendet në Arkivin e Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, pranë 

Qendrës së Studimeve Albanologjike, Tiranë. 
113

 Shembujt janë marrë nga Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980 
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3. Që ka dale në rrënjët, në trung a në degë të një bime, nuk prodhon dhe pengon 

zhvillimin e bimës. Filiz kopil. Degë kopile. 

KOPÍL/E,~JA f. sh. ~E, ~ET. 1. Fem. e KOPIL, ~I1-3. Punonte si kopile. 

2. tek. Kunj a pajisje e metaltë, që shërben për të shtrënguar një rrotë ose diçka 

tjetër të lëvizshme në një mekanizëm. 

KOPILI,~Af . bised. Dinakëri, djallëzi; dredhi. E bëri me kopili. I doli kopilia. 

KOPIL/ÓJ jokal., ~ÓVA, ~ÚAR. 1. bised. Dredhoj, bëj hile; shpëtoj me 

dinakëri. Kopiloi bukur. 

2. vjet. Punoja si shërbyes për punë të rëndë në një familje të pasur, punoja si 

shërbëtor. Kopilonte tek tregtarët. 

 

Po kështu edhe për fjalën ιέξα (ε) / lerë: 

ιέξα (ε) {ιεξώλ} (θαζεκ.) 1. ε βξνκηά, ε αθαζαξζία: ηάπμζμζ αθδημημονίζηεξ 

θμνμφζακ πακηεθυκζα βειάηα ~ ΤΝ. ξύπνο ΑΝΣ. θαζαξηόηεηα, πάζηξα  

2. (ζπλεθδ.) ε βξόκηθε θειίδα, ν ιεθέο  

3. (κηθ.-θαθόζ.) πξόζσπν κε θαθή δηαγσγή, πνλεξόο, απαηεώλαο: ιπθέπηδηε ιε 

ιζα ~ απυ ημκ Πεζναζά || Πνυζεπε ημκ αοηυκ! Δίκαζ ~ ΤΝ. παιηάλζξσπνο, θαθνήζεο, 

ρπδαίνο. [ΔΣΤΜ κεζλ. < θενχκς (ππνρσξεη.)].  

Λεξλαία Ύδξα (ε) 1. ΜΤΘΟΛ. λεξόθηδν κε ελληά θεθάιηα, πνπ δνύζε ζηε 

ιίκλε Λέξλε θαη ην νπνίν ζθόησζε ν Ζξαθιήο, πξαγκαηνπνηώληαο ηνλ δεύηεξν άζιν 

ηνπ 2. (κεησλπκ.) γηα λα δεισζεί όηη έλα θαθό έρεη πάξεη ηόζν κεγάιεο δηαζηάζεηο, 

ώζηε όζα πιήγκαηα θαη αληνπ θαηαθέξεη θαλείο, απηό επαλεκθαλίδεηαη ηζρπξό: δ 

δζαθεμνά απμηεθεί ηδ ~ ημφ =διμζίμο・ είκαζ έκα πμθοηέθαθμ ηέναξ πμο δφζημθα 

ηαηαπμθειείηαζ. 

[ΔΣΤΜ. < αξρ. θενκαίμξ < Λένκα, αξρ. νηθηζκόο ηήο ΝE. Αξγνιίδαο, αγλ. 

εηύκνπ. Ζ ι. τδνα (αξρ.) είρε ηε ζεκ. ―λεξόθηδν‖ θαη πξνέξρεηαη από ην αξρ. ύδσξ].  

ιεξόο, -ή, -ό απηόο πνπ είλαη ιεξσκέλνο: ~ πμοηάιζζμ | ζεκηυκζα ΤΝ. 

αθάζαξηνο, ξππαξόο, θειηδσκέλνο ΤΝ. θαζαξόο, αξξύπαληνο,  παζηξηθόο. [ΔΣΤΜ. < 

κηγλ. υθενυξ ―αθάζαξηνο, λνζεπκέλνο‖ (κε απνβνιή ηνύ άηνλνπ αξρηθνύ θσλήεληνο) < 

αξρ. υθμξ ―κειάλη ηήο ζνππηάο‖, από ζπκθπξκό ησλ ι. εμθυξ θαη μνυξ ―ππόιεηκκα 

γάιαθηνο‖. Καη' άιιε άπνςε, πξνέξρεηαη από *salos (I.E. *sal-), πβ. ιαη. saliva 

―ζάιην‖, αξρ. γεξκ. salo θ.ά.]. 

ιεξώλσ ξ. κεηβ. θ. ακεηβ. (ιέξσ-ζα, -ζεθα, -κέλνο} ♦ (μετβ.)  

1. θάλσ (θάπνηνλ/θάηη) αθάζαξην, βξόκηθν: θένςζε ηδ ιπθμφγα ημο ιε ζάθηζα || ~ 

ημ πάηςια | ημοξ ημίπμοξ | ηα πένζα ιμο | ηα νμφπα ιμο ΤΝ. βξνκίδσ, ξππαίλσ, 

ιεθηάδσ ΑΝΣ. Καζαξίδσ. ΦΡ. ιεξώλσ ηα ρέξηα κνπ δηαπξάηησ (θάηη) θαθό, παξάλνκν, 

αλήζηθν θ.ιπ.: δελ εα θενχζς εβχ ηα πένζα ιμο ηάκμκηαξ πανακμιίεξ” || θένςζε ηα 

πένζα ημο ιε ημ αίια ημφ αδεθθμφ ημο (βι. ι. αίκα)  

2. (κηθ.) ζπηιώλσ ηελ ηηκή, ηελ ππόιεςε (θάπνηνπ), ηνλ πξνζβάιισ εζηθά: κε 

ην αανφ πανάπηςια ημο θένςζε ημ υκμια ηήξ μζημβέκεζαξ ημο || ιαηνζά απ'αοηυ ημ 

πνυζςπμυπμο αββίγεζ, θενχκεζ! ΤΝ. ληξνπηάδσ, ζηηγκαηίδσ ♦  

3. (ακεηβ.) ιεξώλνκαη, βξνκίδσ: ηα ακμζπηυπνςια νμφπα θενχκμοκ εφημθα 

4. ιεξώλεη! ζε επηγξαθέο, γηα λα πξνεηδνπνηείηαη ην θνηλό λα κελ αγγίδεη κηα 

βξόκηθε ή θξεζθνβακκέλε επηθάλεηα 5. (κεζνπαζ. θενχκμιαζ) (γηα κσξό ή ειηθησκέλν) 

θάλσ επάλσ κνπ ηελ αλάγθε κνπ, ηα θάλσ πάλσ κνπ. - ιέξσκα (ην). [ΔΣΤΜ. κεζλ. < 

θενυξ (βι.ι.)]. 
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LERÁSH,~E mb. 1. Që është i fëlliqur me lerë, i palarë, i ndyrë.  

2. fig. Që thotë fjalë të ndyra, gojëndyrë; që ka qëndrim të keq moral. Djalë 

lerash. Grua lerashe. 

3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit (për njerëzit). 

LÉR/Ë,~A f. 1. Baltë e hollë, llucë; vend a grope e gjerë me baltë të hollë e me 

ujë të ndenjur; tokë e squllët që të thith brenda, moçalishtë. Grope me lerë. U be lerë. 

Ngeci në lerë. I futi buajt në lerë. 

2. Zhul në trup a në rroba, që bëhet nga të palarët për një kohë të gjatë; llum, 

zdralë. Lera e kokës (e flokëve, e trupit). Lera e rrobave (e jakës). Ka zënë lerë. 

3. Llum vaji; papastërti të ndryshme që zë një send. Lera e pushkës. Pastroi 

lerën e tytës. 

4. edhe sh. ~A, ~AT. Pellg me ujë në kullotat malore, që bëhet gjatë verës kur 

shkrin bora; gropë e madhe që mbushet me ujë për të pirë bagëtitë në kohën e thatësirës. 

Lerat e kullotave. I çoi bagëtitë në lerë. 

5. fig. Diçka e turpshme dhe e fëlliqur; njollë turpi; turp. I vuri lerë dikujt e 

njollosi, e turpëroi. Ia la lerën në derë. E bëri lerë dike e turpëroi, i vuri njollë. 

6. fig. Fjalë të ndyra e të turpshme. Nxori lerë nga goja. 

7. përd. ndajf. Tërë, krejt (kur dikush a diçka fëlliqet shumë). V be lerë me gjak.  

* E bëri barkun lerë piu shumë ujë, piu sa u fry. 

LERÓS kal., ~A, ~UR. 1. E bëj me baltë dike a diçka, e ndot me lerë, e përbalt, 

e ndyj a e fëlliq me diçka, e zhyej. I lerosi këpucët (pantallonat). I lerosi duart 

(këmbët). Po leroste buajt. E lerosi me domate. 

2. E bëj të zërë lerë, e bëj të palarë, e bëj me zhul,  e fëlliq. E lerosi këmishën 

(jakën). Lerosi jastëkun (çarçafët). 

3. fig. bised. E prish keq një punë, e fëlliq fare, e nxiros, e katranos. E lerosi 

punën. 

4. fig. I vë njollë të keqe dikujt, e njollos keqas, e fëlliq, e turpëroj. Ia lerosi 

emrin. 

LERÓSEM vetv. 1. Bëhem me baltë, ndotem me lerë, përbaltem; ndyhem a 

fëlliqem me diçka, zhyhem. U lerosën derrat (buallicat) në llucë. U leros me baltë. U 

leros me gjellë (me domate, me vaj). Leroset si fëmijët.  

2. Zë lerë, bëhem me zhul, fëlliqem (nga të palarët etj.). U leros jaka. U lerosën 

çorapet. I është lerosur koka. 

3. fig. Bëhem me një njollë të keqe, njollosem keqas, fëlliqem, turpërohem. U 

leros keq. 

4. vet. veta HI. Rrëshqet, shembet, fundoset (për tokën). V leros toka. 

5. Pës. e LEROS. 

LERÓSUR (i,e) mb. 1. I fëlliqur me baltë, i ndotur me lerë, i përbaltur; i ndyrë 

me diçka, i zhyer. Me duar (me këmbë, me këpucë) të lerosura. Me fytyrë të lerosur. 

2. Që ka zënë ]erë; që është bërë me zhul, i fëlliqur nga të palarët. Me këmishë 

(me jakë) të lerosur. Çarçafë të lerosur. 

3. fig. bised. Që është prishur keq, i fëlliqur fare, i katranosur (per një punë) . 

Punë e lerosur. 

4. fig. I njollosur keqas, i fëlliqur, i turpëruar. Njeri i lerosur. 

5. Që ka rrëshqitur poshtë, i shembur, i fundosur. Vend i lerosur. 

  

Duhet të theksojmë se ne të gjithë lëndën që kemi interpretuar dhe që do të 

interpretojmë në vazhdim e kemi marrë nga fjalorët shpjegues apo dygjuhësh, të botuar 
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në Shqipëri a në Greqi (apo jashtë tyre). Kjo do të thotë se jo të gjitha lëvizjet 

semantike, apo formimet e fjalëve nga huazimet përkatëse dhe që gjallojnë në gjuhën e 

folur greke a në atë shqipe gjenden të pasqyruara në këto vepra. Ato kanë të regjistruar 

vetëm një pjesë të kësaj pasurie.  

 

 

 

 

 

 

3. KRIJIMI I EMËRTIMEVE TË PATHJESHTA NGA HUAZIMET 
GREKE 

 

Huazimet greke në shqipe, jo vetëm kanë pësuar zhvillime të brendshme 

kuptimore, nga më të larmishmet e nga më interesante, dhe kënë krijuar me qindra njësi 

frazeologjike, por ato kanë zënë vend në sitagma të ngurtësuara që sot dalin si emërtime 

të pathjeshta
114

. 

P.sh.,.  si: Bisht gomari bot. shih te BISHT,~I. Çuç gomari zool. shih te ÇUÇ,~I. 

Ferrë (gjemb) gomari bot. shih te FERR/Ë,~A. Lule gomari bot. shih te LUL/E,~JA. 

Vesh gomari bot. veshgomar. 

Me fjalën e huazuar oqean kemi disa emërtime të pathjeshta, prej të cilave po 

veçojmë: Oqeani ajror libr. atmosfera. Oqeani botëror (i përbotshëm) gjeogr. 

Hidrosfera. 

 

Disa emërtime të pathjeshta në shqipe mund të jenë kalke nga greqishtja, brenda 

strukturës së të cilave mund të gjejmë fjalë ose morfema rrënjore etj. të huazuara nga 

kjo gjuhë.  

P.sh. Guri filozofik lëndë fantastike, të cilën kërkonin ta zbulonin alkimistët në 

mesjetë, duke besuar se ajo kishte gjoja veti të bënte çudira, t'i kthente të gjitha metalet 

në ar, të shëronte çdo sëmundje, të zgjaste jetën e njeriut e t'i bënte pleqtë përsëri të 

rinj.  

Nyja gordiane një çështje shumë e ndërlikuar e shumë e vështirë për t'u zgjidhur. 

Pres (zgjidh) nyjën gordiane zgjidh menjëherë me guxim e vendosmëri një çështje 

shumë të ngatërruar e të vështirë.Trëndafil breshke  bot. balkrocë; lloj trëndafili, me 

gjethe gjithmonë të blerta, me lule të bardha, me erë të mirë e të grumbulluara në tufa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
114

 Për këto tipe emërtimesh V. Memisha, Termat togfjalësha në fjalorët shpjegues të shqipes , në 

Konferenca ―Terminologjia e shqipes: dukuri dhe probleme‖, Tiranë, 2009  
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4. KRIJIMI I NJËSIVE FRAZEOLOGJIKE SI ZHVILLIME SEMANTIKE 
NË SINTAGMA 

 

Zhvillimet semantike ndodhin gjatë përdorimeve të fjalëve për një kohë të gjatë 

dhe në lidhje të shumta e të larmishme sintagmatike. Shumë shpesh këto lidhje mund të 

ngurtësohen dhe në këtë mënyrë krijohen njësi frazeologjike.
115

  

Pranohet se përgjithësisht njësitë frazeologjike janë formuar nga shndërrimi i 

figurshëm i shkallëshkallshëm i togfjalëshave të lirë, proces ky shumë i gjatë. Ato janë 

parë si njësi që hyjnë të gatshme në ligjërim, që kanë si veçori parësore kuptimin e 

figurshëm të leksikalizuar etj. Si veçori të këtij shndërrimi janë dalluar ngurosja 

morfologjike e pjesshme a e plotë e gjymtyrëve të togfjalëshit të lirë;  ngurosja 

kuptimore, shkuptimësimi i gjymtyrëve dhe rikuptimësimi i gjithë togfjalëshit (që tani 

shndërrohet e kundrohet si një njësi e mëvetësishme shënuese, ashtu si edhe fjala); 

funksionet e ndryshme sintaksore; ngjyrimi emocionor i spikatur; zhvillimet 

semantike e fjalëformuese etj. Shumë nga fjalët që kanë hyrë në shqipe nga greqishtja 

kanë formuar dhe motivuar njësi të tilla. P.sh., me fjalën gomar kemi me dhjetëra njësi 

frazeologjike (reth 30 që janë në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, por edhe po kaq që 

janë në ligjërimin e shkujdesur dhe që nuk janë pasqyruar nëkëtë fjalor) që janë 

zhvillime semantike të gjuhës shqipe: 

* (Punonte) për shpirt të gomarit punonte kot, i shkonte mundi humbur. Sa 

gomarë buzëbardhë (ka)! iron, shih te BUZËBARDHË. S'çalon gomari nga veshët 

fj.u. shih te ÇALOJ. S'di si (nga) lidhet gomari mospërf. shih te LIDHEM. Ia ha 

bukën gomari mospërf. është shumë i ngathët dhe i mefshtë. Kur të hipë gomari 

(derri) në fik (në majë të fikut) thjeshtligj. kurrë, asnjëherë. I kanë hedhur (i kanë 

                                                 

 
115

 Formimi i njësive frazeologjike nënkupton, së pari, krijimin (ngjizjen) e togfj alëshave të llojeve a të 

përmasave të ndryshme brenda gjirit të fjalive (të thënieve), nënkupton bashkëlidhje leksiko -sintagmatike 

të fjalëve të kushtëzuara nga faktorë brenda- e jashtëgjuhësorë. Dhe nga këtu kapet ftillimi i shndërrimit të 

figurshëm. Mendojmë se kemi një proces trishkallësh: togfjalësh i lirë - togfjalësh “i parapërgatitur” - 

togfjalësh (njësi) frazeologjike. Shih më gjerë, V. Memisha, Rreth shndërrimit të togfjalëshit të lirë në 

njësi frazeologjike, në SF, 3-4, 2006 



SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

102 

 

shtënë) trutë e gomarit nuk vepron sipas mendjes së tij, por bën si i thonë të tjerët, ia 

kanë marrë mendjen të tjerët. I lan kokën (kryet) gomarit shih te LAJ. Nuk i shkoi 

gomari (kali) në udhë (në urë) edhe poh. shih tek UDH/Ë,~A. I shkon (i ka hije) si 

shala gomarit iron, shih te SHAL/Ë,~AII. I vuri lëkurën e gomarit dikujt shih te 

LËKUR/Ë,~A. S'di gomari ç'është bari mospërf. nuk është i zoti të vlerësojë atë që 

është me të vërtetë e mirë e me vlerë, nuk di dhia ç'është tagjia. E di gomari ku e vret 

samari fj.u. secili i di vetë punët e hallet e tij, e di i zoti ku i pikon çatia. S'di t'i japë 

ujë (as) gomarit dikush mospërf. është i trashë nga mendja ose fare i pazoti. Kali 

humbi, gomari s'duket fj. u. është rrëmujë e madhe, nuk e merr vesh i pari të dytin. 

Prit gomar të mbijë bar! mos prit kot!; s'dihet kur do të bëhet një punë a kur do të vijë 

dikush, mund të mos bëhet a të mos vijë kurrë; është fare e pasigurt diçka. Punon kali, 

ha gomari fj. u. shih te KAL/Ë,~I. Sikur i ka ngrënë gomari bukën (macja brumin) 

shih te HA. I zoti e nxjerr (e qit) gomarin nga balta fj.u. shih te BALT/Ë,~A. Le 

gomari që na ngordhi, po s'na lënë rehat as mizat le fatkeqësia, le halli i madh që 

kemi, por na shqetësojnë e na ngacmojnë edhe për gjëra të vogla. S'ka ç'i bën gomarit, 

i ble samarit fj.u. ia nxjerr inatin jo atij që duhet, por dikujt tjetër që nuk ka faj, gjetkë 

e ka inatin e gjetkë e nxjerr. Kali ha tagjinë, gomari mbart bucelat fj. u. shih tek 

TAGJI,~A. Presin të ngordhë gomari (kali) që t'i marrin potkonjtë përb. presin të 

përfitojnë ndonjë gjë nga ajo që mbetet, presin të përfitojnë nga diçka pa bërë asgjë 

vetë. Ti zot, unë zot, po gomarin kush e kullot?  secili duhet të bëjë atë që i takon dhe 

të mos ia hedhim punën njëri-tjetrit; po të mos bëjë secili punën e vet, nuk i dilet 

mbanë; po të japin të gjithë urdhra nuk bëhet asnjë punë.  

Gjithashtu në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980) mund të gjejmë shumë 

njësi frazeologjike që lidhen me emrin shkop dhe që janë zhvillime të brendshme të 

shqipes: U bë për shkop u plak sa nuk mund të ecë dot pa u mbështetur në shkop. Me 

një të rënë të shkopit si me magji, menjëherë e me lehtësi, pa u munduar e pa u 

përpjekur. Me shkopin magjik menjëherë e pa mundim, me një të thënë; si çudibërës. I 

bindet shkopit të dirigjentit (të dirigjuesit) libr. shih te DIR1GJENT, ~I Ka gjetur 

shkopi doçen keq. ka gjetur tënxher ja kapakun. E ha barin pa shkop keq. vepron 

lirisht, nuk e pengon asgjë, livadhis. S'ia ha qeni shkopin shih te QEN,~I. E heq 

shkopin zvarrë është njeri i urtë, nuk trazon njeri, s'i bie njeriu në qafë. Ishte me 

plaçka në shkop shih te PLAÇK/Ë,~A. Vetë zot, vetë shkop shih te ZOT,~I n. I vë (i 

fut) shkopinj në rrota i nxjerr pengesa e ngatërresa, e pengoj në punën e tij, i nxjerr 

telashe. Kujto (zër në gojë) qenin, rrëmbe (bëj gati) shkopin fj. u. shih te QEN,~I. 

Shkopin, po e ndyve të tërë, s'ke ku e kap  fj. u. shih te NDYJ. 

 

Ne mund të paraqesim këtu me dhjetëra e dhjetëra njësi frazeologjike, që 

motivohen nga huazime të tjera greke në shqipe
116

, si:   

(E kam) presh në kopsht (dikë) iron. sh. (e kam) lakra në kopsht (dikë) iron. 

Kur kryetari i gjyqit e pyeti Gjergjin "a e ke gjë ti të pandehurin, farefis ose ilaka? ", ai 

iu përgjigj me tallje: "Presh në kopsht e kam!" (Let. art.).  

(E la) presh në diell (dikë) e la pa gjë fare, ia mori të gjitha, i zhvati gjithçka; e 

la lakuriq; e la gisht. Nga kumari nisën të prisheshin me njëri-tjetrin, i merrte 

kushëriri kushëririt paret e xhepit, i zhvaste djersën e ballit me një të hequr të letrës 

dhe e linte atë presh në diell. (Pub.) 

                                                 

 
116

 Frazeologjia në vazhdim është nxjerrë nga Fjalori frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 1999, i hartuar 

nga J. Thomai. 
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(E kapi, e zuri) me presh në dorë (dikë) e kapi në çastin kur po vidhte ose po 

bënte diçka të keqe, e zuri në faj; (e kapi, e zuri) me duar në presh; (e kapi, e zuri) me 

pelë për dore; (e zuri, e kapi) ndër lakra; e zuri në cak. - Po të zunë me presh në 

dorë, ta bënë të zezën. Nuk pyesin fare se kush je. (Let. art.). - Këtë radhë e kam kapur 

me presh në dorë, - tha postkomandanti duke parë nga mysafirët. (Let. art.).  

Fle mbi dafina (dikush) ka rënë në qetësi e është shkujdesur pas arritjes së një  

suksesi, të një fitoreje etj., është vetëkënaqur, ia ka marrë mendtë lavdia dhe nuk punon 

e nuk përpiqet më tej. - Nuk kemi të drejtë të dehemi nga sukseset dhe të flemë mbi 

dafina. (Pub.). 

E bën hapin kilometër (dikush) libr. përparon shumë, shkon shpejt përpara; 

ecën me ritme të shpejta.  "E bën natën ditë filani", "e bën dimrin verë tjetri", "e bën 

hapin kilometër ky", "e bën orën minutë ai", atëherë ku është puna e tyre, se s'po e 

shohim. (Let. art.). 

(Erdhi) si kofini pas së vjeli (pas të vjelave) (dikush a diçka) erdhi tepër vonë, 

pasi ka mbaruar puna, kur s'duhet më, kur s'hyn më në punë; (erdhi) si koshi pas së 

vjeli (pas të vjelave); (erdhi) si shirku pas së vjeli (pas të vjelave) krahin.; (erdhi) si 

shiu pas së vjeli; (erdhi) pas pilafit. Nxitohesha për të mos u dhënë shkas atyre që të 

më thonë: "Ja, dhe ky, një herë që e ftuam, na vjen si kofini pas së vjeli". (Let. art.).  

I hoqi (i preu) koromanen (dikujt) thjeshtligj. sh. i hoqi (i preu) kafshatën e 

gojës (dikujt).- Do të na merrni në qafë me këto.. Ti s'ke gajle, se çekanin s'ta prek 

njeri, kurse mua më presin koromanen. (Let. art.). 

Ia di (ia njoh) vidhat (dikujt) sh. ia di (ia njoh) burmat (dikujt). Mësuam se ai 

dhe një grup nxënësish të tjerë ishin miq të drejtorit, i cili ua dinte vidhat. (Let. art.). - 

Sa për Llazin, që thua ti Xhoxhi, ja tek është edhe Agimi, që ia njeh mirë vidhat. (Let. 

art.). 

Ia gjeti vidhat (dikujt) ia zbuloi dëshirat a mënyrën se si ta bindë e ta bëjë për 

vete; ia gjeti pikën a anën ku mund të kapet; ia gjeti burgjitë; ia gjeti burmat. Pas 

këtij vinte Koço Pirrua, djalë i zgjuar, që ia kish gjetur vidhat Hilmiut dhe dinte ta 

kurdiste si të donte. (Let. art.). 

Ka një vidhë mangët (dikush) mospërf. është i metë nga mendtë; ka një 

dërrasë mangët; ka një burgji mangët; ka luajtur nga vidhat. Dikush tha se kot e 

zgjasnin. Fjala që ai kishte një vidhë mangët doli e vërtetë. (Let. art.).  

I janë liruar vidhat (dikujt) nuk është në rregull nga mendja; ka shkalluar; ka 

luajtur nga vidhat; i janë liruar burgjitë; i janë liruar burmat; i janë zbërthyer 

dërrasat. Neve sikur na erdhi zyra rrotull. Ish në vete ky shefi, apo mos i qenë liruar 

vidhat nga të nxehtit? (Let. art.). 

Ia liroi vidhat (dikujt) i bëri shumë lëshime, nuk e shtrëngoi më si më parë; ia 

liroi burgjitë; kund. ia shtrëngoi vidhat. 

Lufta s'mënoi. Korierit i duheshin liruar ca vidhat se, fundja, pse të rrezikohej 

kot së koti! (Let. art.). 

Ka luajtur nga vidhat (dikush) nuk është në rregull nga mendja; ka shkalluar;  

i janë liruar vidhat; ka një vidhë mangët; i shkanë vidhat; ka luajtur nga burgjitë. - Ku 

ishe? Qen i tërbuar! - Ç'pate? Luajte nga vidhat? Të thashë, isha te Fazuliu. (Let. art.). 

Ferti e pa Majklin dhe ndjeu një peshë në zemër. E qysh mund të këshillohej me një 

njeri të tillë, i cili kishte luajtur nga vidhat?  (Let. art. p.). 

I shkanë vidhat (dikujt) ka luajtur nga mendtë, s'është më në vete, s'është më në 

terezi, lajthiti; ka luajtur nga vidhat; i shkanë burgjitë. Që atëherë i shkanë vidhat, 

siç thoshin në facende. Ditën rrinte fare pa punë.. e kur niste të ngrysej fillonte nga 

profecitë. (Let. art. p.). 
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Ia shtrëngoi vidhat (dikujt) e detyroi të sillet a të veprojë në një mënyrë të 

caktuar; ia shtrëngoi burgjitë; ia mblodhi rripat; ia shtrëngoi çivitë  thjeshtligj.; 

kund. ia liroi vidhat. - Sa herë të kam paralajmëruar, Shatillov, - i tha Llucenkua i 

vrejtur, - që t'ia shtrëngosh mirë vidhat Lutovit, kur i merr vendin në ndërrimin e turnit! 

(Let. art. p.). 

 (E kam) presh në kopsht (dikë) iron. sh. (e kam) lakra në kopsht (dikë) iron. 

Kur kryetari i gjyqit e pyeti Gjergjin "a e ke gjë ti të pandehurin, farefis ose ilaka? ", ai 

iu përgjigj me tallje: "Presh në kopsht e kam!" (Let. art.).  

(E la) presh në diell (dikë) e la pa gjë fare, ia mori të gjitha, i zhvati gjithçka; e 

la lakuriq; e la gisht. Nga kumari nisën të prisheshin me njëri-tjetrin, i merrte 

kushëriri kushëririt paret e xhepit, i zhvaste djersën e ballit me një të hequr të letrës 

dhe e linte atë presh në diell. (Pub.) 

(E kapi, e zuri) me presh në dorë (dikë) e kapi në çastin kur po vidhte ose po 

bënte diçka të keqe, e zuri në faj; (e kapi, e zuri) me duar në presh; (e kapi, e zuri) me 

pelë për dore; (e zuri, e kapi) ndër lakra; e zuri në cak. - Po të zunë me presh në 

dorë, ta bënë të zezën. Nuk pyesin fare se kush je. (Let. art.). - Unë gjithmonë kam 

dyshuar për mësuesin, por këtë radhë e kam kapur me presh në dorë, - tha 

postkomandanti duke parë nga mysafirët. (Let. art.).  

Fle mbi dafina (dikush) ka rënë në qetësi e është shkujdesur pas arritjes së një 

suksesi, të një fitoreje etj., është vetëkënaqur, ia ka marrë mendtë lavdia dhe nuk punon 

e nuk përpiqet më tej. - Nuk kemi të drejtë të dehemi nga sukseset dhe të flemë mbi 

dafina. (Pub.). 

E bën hapin kilometër (dikush) libr. përparon shumë, shkon shpejt përpara; 

ecën me ritme të shpejta.  "E bën natën ditë filani", "e bën dimrin verë tjetri", "e bën 

hapin kilometër ky", "e bën orën minutë ai", atëherë ku është puna e tyre, se s'po e 

shohim. (Let. art.). 

(Erdhi) si kofini pas së vjeli (pas të vjelave) (dikush a diçka) erdhi tepër vonë, 

pasi ka mbaruar puna, kur s'duhet më, kur s'hyn më në punë; (erdhi) si koshi pas së 

vjeli (pas të vjelave); (erdhi) si shirku pas së vjeli (pas të vjelave) krahin.; (erdhi) si 

shiu pas së vjeli; (erdhi) pas pilafit. Nxitohesha për të mos u dhënë shkas atyre që të 

më thonë: "Ja, dhe ky, një herë që e ftuam, na vjen si kofini pas së vjeli". (Let. art.).  

I hoqi (i preu) koromanen (dikujt) thjeshtligj. sh. i hoqi (i preu) kafshatën e 

gojës (dikujt).- Do të na merrni në qafë me këto.. Ti s'ke gajle, se çekanin s'ta prek  

njeri, kurse mua më presin koromanen. (Let. art.).   

  

Formimi i njësive frazeologjike është një nga tiparet kryesore të shqipes, që 

njihet si gjuhë polisemike, d.m.th., si gjuhë që e ka si tipar kryesor lëvizjen e brendshme 

kuptimore. Kjo nënkupton që shndërrimet e figurshme jo vetëm në një fjalë por edhe në 

sintagma, ndodhin shumë shpesh, duke prekur pa tjetër edhe ndërtimet me huazime nga 

greqishtja. 
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KREU V 

ZHVILLIMET SEMANTIKE TË HUAZIMEVE GREKE NË 
SHQIPE 

 

1. ZHVILLIME SEMANTIKE NË HUAZIMET NGA GREQISHTJA 

 

(Dukuria e polisemisë si zhvillime të brendshme kuptimore)  

 

Huazimet, e greqishtes në shqipe apo të shqipes në greqishte, ashtu si gjithë 

huazimet në gjuhët e tjera, që në çastin kur hyjnë në gjuhën marrëse, u nënshtrohen 

ndryshimeve morfologjike të kësaj gjuhe dhe më vonë, me kalimin e kohës ato pësojnë 

edhe ndryshime e zhvillime që u përkasin të gjitha nësistemeve gjuhësore (fonetike, 

fjalëformuese, semantike), duke fituar dhe vlera të tjera shumë të rëndësishme, si vlera 

semantike, vlera emocionuese, vlera stilistike, vlera sintagmatike, vlera paradigmatike 

vlerë a aftësi zëvendësuese (substitutive). 

Fjalët e huaja, duke hyrë në gjuhën tonë, mund të kenë pësuar edhe ndryshime në 

formë e në përmbajtje. Shqipja i ka marrë fjalët e huaja dhe i ka përpunuar ashtu si 

fjalët e veta. Fjalët e huaja vijojnë të zhvillohen, bëhen njësi të fjalorit të saj dhe u 

nënshtrohen kushteve konkrete historike, që përcaktojnë zhvillimin e leksikut të gjuhës 

shqipe në përgjithësi; ato bëhen edhe tema prodhuese, por ―fjalët e prejardhura në këtë 

mënyrë janë formime të shqipes dhe nuk mund të quhen huazime.‖
117

 

 Huazimet nga greqishtja kanë hyrë në shtresa të ndryshme të leksikut të shqipes. 

Shumë fjalë, që kanë zënë vend në leksikun e përgjithshëm të saj, kanë pësuar 

zhvillime semantike, fjalëformuese, stilistike etj. të shumta, që bien në sy në qoftë se i 

përqasim me huazimet terma. Një krahasim i thjeshtë i strukturave kuptimore të disa 

fjalëve huazime në rrafshin e sotëm sinkronik në shqipe dhe greqishte e tregon këtë.  

Siç kemi përmendur më parë, shqipja (por edhe greqishtja) ka marrë fjalë të 

huaja, (ka huazuar nga gjuha greke në rastin tonë), nëse ato fjalë shënonin një nocion të 

ri (kanë hyrë nga greqishtja së bashku me nocionin), nëse shënonin një nuancë a 

ngjyrim të ri kuptimor që nuk e shënonin barasvlerësit  e shqipes ose nëse e kërkonte 

një stil i caktuar (sidomos termat ndërkombëtarë). Kjo do të thotë që fjala në shqipe 

nuk ka hyrë qysh në krye me të gjithë strukturën kuptimore, por vetëm me një kuptim 

dhe zakonisht me atë kryesorin. Ne do të ndalemi gjerësisht në fjalorët shpjegues të 

shqipes dhe të greqishtes (por edhe në fjalorët filologjikë dy- e shume gjuhësh) për t‘i 
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 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2009 
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parë këto procese e dukuri
118

, që prekin edhe rrafshin leksikor dhe atë semantik të 

huazimeve greke në shqipe, por edhe të huazimeve shqipe në greqishte. 

Duke u mbështetur në këtë proces, ne do ta shohim procesin e zhvillimeve 

semantike në dy drejtime: si proces vertikal (si lëvizje brenda strukturës kuptimore të 

një fjale të huazuar) dhe si proces horizontal (si lëvizje gjatë fjalëformimit kur si temë 

prodhuese e motivuese shërben një fjalë e huazuar).   

Studiuesi V. Memisha thekson shqipja ka qenë dhe është në proces të 

vazhdueshëm pasurimi e zhvillimi. Sipas tij ―ky zhvillim duket së pari, në pasurimin e 

leksikut dhe është një proces ky dydrejtimësh: pasurim horizontal, si pasurim i 

strukturës leksikore me fjalë dhe njësi frazeologjike të reja; pasurim vertikal 

(semantik), si pasurim i strukturës semantike me kuptime, me ngjyrime a me nuanca 

kuptimore të reja”
 119

. 

Pasurimi horizontal, në leksikologji shihet si pasurim i strukturës leksikore të 

gjuhës, si shtim numerik me fjalë. Veçoria kryesore e këtij zhvillimi të leksikut në ditët 

e sotme është prirja për simetri dhe për sistematikë, kjo në të gjitha shtresat a grupet 

paradigmatike. Në ligjërimin e shkruar sidomos, por dhe në atë të folur, po futen me 

shpejtësi në përdorim me mijëra njësi të reja të krijuara sipas mënyrave e tipave të 

prejardhjes fjalëformuese e semantike. Dhe duhet të pranojmë se fjalët e reja, ato që i 

përkasin leksikut abstrakt ose që lidhen me botën intelektuale, janë në numër shumë më 

të madh se ato që i përkasin leksikut konkret a që lidhen me botën materialo -sendore
120

.  

Një drejtim i pasurimit të leksikut të shqipes është edhe futja në përdorim të 

gjerë e frazeologjisë që lidhet me botën materiale e shpirtërore të popullit tonë, por 

edhe me botën kulturore e shkencore të fushave të zhvilluara në arenën ndërkombëtare. 

Studiuesi A. Jashari me të drejtë shprehet se në rrjedhën e furishme të  viteve shqipja 

nuk ka mënuar të huajë kalke, huazime frazeologjike, fjalë të urta dhe proverba, pra ne 

gjejmë në ligjërime të ndryshme ―shprehje të huazuara që nuk duhet të vështrohen si 

mish i huaj në trupin e shqipes, por pjesë e saj si gjuhë kulture, si shenjë e 

marrëdhënieve të ndërsjella në kulturat e popujve të ndryshëm dhe si shenjë e 

përngritjes kulturore te popullit shqiptar‖
121

. Po përmendim këtu disa nga këto njësi që 

tashmë i ndeshim shpesh: alfa dhe omega, punë Sizifi, si shpata e Damokleut, me 

vdekjen te thembra, zjarri i Prometeut etj.  

                                                 

 
118

 J. Thomai, thekson se ―Dihet që një fjalor është në radhë të parë pasqyrë e fjalëve, e frazeologjisë dhe e 

kuptimeve të tyre leksikore. Por çdo fjalor, për më tepër çdo fjalor shpjegues kombëtar, është në shumë 

elemente të tij edhe pasqyrë fonetike e gjuhës (që nga tingujt, drejtshkrimi, drejtshqiptimi e deri te theksi i 

fjalëve); është pasqyrë (e pjesshme) gramatikore (sepse jep edhe kuptimet gramatikore themelore e mjetet 

e shprehjes së tyre, temat bazë të fjalëve të eptueshme, kuptimet leksiko-gramatikore, si dhe sintagmatikën 

a leksematikën më të përgjithshme etj.); është pasqyrë semantike në vështrim më të gjerë se leksiku; po 

ashtu është pasqyrë stilistike e përgjithësisht e kulturës së gjuhës, lidhur edhe me  ruajtjen e pastërtisë së 

leksikut e të normës leksikore në përgjithësi, sikundër, në disa elemente e sipas rastit, mund të jetë edhe 

pasqyrë etimologjike, historiko-gjuhësore, etnokulturore etj. Kjo ndodh sepse vetë njësia themelore e 

leksikut, fjala, është njësi gjuhësore shumëvlerëshe‖. Shih për këtë J. Thomai, Leksikografia shqipe - 

trashëgimi dhe perspektivë në Leksikografia shqipe - trashëgim dhe perspektivë,  Tiranë, 2006, f. 12 
119

 V. Memisha, Rreth intelektualizimit të leksikut të shqipes, në Seminari II Ndërkombëtar i Albanologjisë, 

Tetovë, 2008, f. 194  
120

 V. Memisha, Rreth intelektualizimit të leksikut të shqipes, në Seminari II Ndërkombëtar i Albanologjisë, 

Tetovë, 2008, f. 195 
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 A. Jashari , Fjalor me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe, Korçë, 2007, f. VI  
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Përveç rrugës së formimit të fjalëve të reja dhe të njësive frazeologjike pasurimi 

i leksikut të gjuhës shqipe, bëhet edhe përmes huazimit të fjalëve.
122

 Këtu kemi 

parasysh si huazimin e drejtpërdrejtë nga gjuha dhënëse a huazimin e tërthortë, ashtu 

edhe kalkimin e fjalëve të huaja duke përdorur mjete fjalëformuese të shqipes, kur 

mënyrat dhe tipat e fjalëformimit të gjuhës nga është kalkuar fjala përputhen me 

mënyrat dhe tipat e fjalëformimit të shqipes. Në këto raste nuk kemi thyerje të 

strukturës së shqipes, meqë modeli është karakteristik edhe për shqipen
123

.  

Kurse një rrugë a drejtim tjetër i pasurimi të leksikut të shqipes është ai në 

rrafshin vertikal, në zgjerimin e strukturave kuptimore, proces shumë i rëndësishëm 

dhe që nënkupton se në ligjërim janë rritur vlerat shënuese, shprehëse – emocionore, 

stilistike, paradigmatike, sintagmatike të fjalëve etj.  

Ky proces njihet edhe me termin ndryshime semantike të njësive leksikore. R. 

Memushaj, pranon se ―Ndryshimet semantike luajnë një rol shumë të rëndësishëm në 

gjuhë, duke shërbyer si një nga rrugët kryesore të pasurimi të leksikut, që njihet me 

emrin prejardhje semantike. Nëse për çdo objekt të botës reale do të kishim një njësi të 

veçantë, do të duhej një numër i pafund fjalësh, gjë që do ta bënte shumë të vështirë, në 

mos të pamundur, komunikimin. Ky problem është kapërcyer duke u dhënë koncepteve 

të reja emra të vjetër, d.m.th., duke i bërë fjalët ekzistuese të shumëkuptimshme, pra me 

anë të prejardhjes kuptimore.‖
124

  

Tregues të ndryshimeve dhe të zhvillimeve semantike të fjalës në gjuhën shqipe 

janë fjalorët shpjegues. Kështu në Fjalorin shpjegues të 1980-ës mbi 80% e fjalëve në 

leksikun e gjuhës shqipe dalin me më shumë se një kuptim.   

Këto shndërrime semantike mund të jenë të drejtuara ose lëvizje të 

pavetëdijshme. Shndërrime të drejtuara kemi kur me vetëdije fjalëve ua zgjerojmë 

strukturën kuptimore duke krijuar kuptime të figurshme, terminologjike, eufemistike, 

ekspresive, të tipit tabu etj. Ndryshimet e pavetëdijshme janë më ―objektive‖, ato nisin 

me ndryshime në vetë realien ose në konceptin për të dhe zakonisht shoqërohen me 

errësimin e motivimit etimologjik, me specializimin stilistik e shtresimin social etj. 

Këto janë më të shumtat ndryshime dhe studiues  të semantikës këtu e kanë përqendruar 

vëmendjen për të gjetur rregullsitë e kategoritë semantike.  

 

* * * 

 

Sot procesi vertikal i pasurimit të leksikut, sidomos në shqipe, ose i 

ashtuquajturi procesi i prejardhjes së brendshme semantike është tepër veprues. Kjo 

duket edhe tek grupi paradigmatik i fjalëve të huazuar nga greqishtja, të cilat janë pjesë 

organike leksikut të shqipes. Hovi sasior që ka njohur letërsia, publicistike, 

përkthimtaria etj., ka mundësuar përdorime të shumllojshme dhe të pafundme të 

sintagmave minimale ose të strukturave bërthamë, ku ngjizen dhe ku sendërtohen 
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 H. Shehu pyet se ―A ka arsye për ardhjen e fjalëve të huaja? Sigurisht, ka; më së shumti, subjektive. 

Ndër arsyet subjektive mund të përveçoheshin: formimi i pamjaftueshëm gjuhësor i aksh gazetari, 

redaktori, politikani etj. si dhe njohja e pamjaftueshme e kulturës së gjuhës. Të njohësh kulturën e gjuhës, 

nuk do të thotë të njohësh vetëm normat gramatikore, drejtshqiptimore e drejt shkrimore, por edhe normën 

fjalësore (leksikore) e stilistikore, pra ta zgjedhësh e ta përzgjedhësh fjalën, shprehjen etj. për thënien 

tënde. Ndoshta (besojmë të jenë arsye shoqërore të përkohshme), edhe njëfarë qëndrimi kozmopolit a prirja 

intelektualiste për t‘u dukur i ditur e i mësuar para të tjerëve dhe edhe kryemëvetja e ndonjë shkruesi, 

folësi etj. Ndoshta, edhe njëfarë shkujdesjeje a pakujdesie.‖.  
123

 E. Hysa, Formimi i emrave me ndajshtesa në gjuhën shqipe, 2005, f. 56 
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 R. Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2008, f. 175 
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kuptimet e figurshme edhe tek këto huazime, një tipar thelbësor ky i shqipes si gjuhë me 

polisemi të zhvilluar. Ky proces veprues tashmë ka një intensitet të fuqishëm. Botimet 

në Shqipëri dhe në Greqi janë tregues për këtë dukuri. Edhe nëse thuhet se kemi shumë 

prurje sasiore botimesh, por jo cilësore, ne mbrojmë pikëpamjen tonë me një fakt: sot 

kemi me qindra e qindra libra me poezi të botuar nga autorë të rinj. Është e rëndësishme 

të pohojmë se edhe te vëllimi poetik më i dobët gjen patjetër fjalë me kuptime të 

figurshme, si lidhje fjalësh ku shfaqen shumë shpesh jo vetëm tropet letrare, por edhe 

ato gjuhësore, si metaforat, metonimitë etj., duke sythuar kështu lëvizjen kuptimore.   

Pasurimi i leksikut të shqipes standarde nuk do të thotë vetëm ardhje në leksik e 

―fjalëve të mëdha‖, që u përkasin fushave të mirëfillta shkencore e me kuptim të 

kapshëm vetëm nga shtresat e arsimuara, por dhe futje në përdorim të fjalëve a të 

njësive frazeologjike me qartësi kuptimore, mënjanim i ambiguitetit semantik. Kjo ka 

çuar në një prirje të rëndësishme të shqipes së ditëve të sotme: kemi një pasurim 

gjithnjë e më të madh të relacioneve leksikore e semantike, si edhe diferencim të tyre. 

Huazimet sidomos ato me vjetërsi të madhe përdorimi, shfaqen si kategori semantike 

dhe si grupe paradigmatike të pasura, që jo vetëm ngërthejnë lëndë leksikore e 

frazeologjike, por edhe e orientojnë përdoruesin te përzgjedhja, te zhdërvjelltësia, te 

lakonizmi a te sinonimia e të shprehurit. Nga studimet e bëra dhe nga botimet cilësore 

leksikografike, mund të pohojmë se sinonimia, antonimia, hiponimia, taksonomia, 

meronimia etj. te këto njësi mund të zbulohen lehtësisht ashtu si te grupe të tjera fjalësh 

a te shtresa leksikore të ndryshme
125

. 

 

Shqipja (por edhe greqishtja) ka marrë fjalë të huaja si huazime historiko-

kulturore dhe jo si huazime gjuhësore, nëse ato fjalë kanë shënuar një nocion të ri (kanë 

hyrë nga greqishtja së bashku me nocionin), nëse kanë shënuar një nuancë a ngjyrim të 

ri kuptimor  që nuk e shënonin barasvlerësit  e shqipes ose nëse e kërkonte një stil i 

caktuar (sidomos termat ndërkombëtarë). Kjo do të thotë që fjala në shqipe nuk ka hyrë 

qysh në krye me të gjithë strukturën kuptimore, por vetëm me një kuptim dhe zakonisht 

me atë kryesorin. Nëse ne ndeshemi me një fjalë të huazuar që ka më shumë se një 

kuptim, zakonisht, pranohet se kuptimet e prejardhura (kuptimet dytësore, kuptimet e 

figurshme etj.), të jenë zhvillime te brendshme të shqipes. Kjo dukuri shumë e 

rëndësishme mund të ndiqet te të gjitha fjalët që nuk janë terma.
126

 

Ne kemi analizuar strukturat kuptimore të shumë fjalëve të huazuara në shqipe 

nga greqishtja, por i mëshojmë edhe një herë faktit, se në qoftë se në shqipe ndeshim 

çerdhe paradigmatike fjalësh, kjo nuk do të thotë se fjalët në përbërje të njërës apo 

tjetrës çerdhe janë huazuar. Fjala që është huazuar, është zakonisht fjala bazë e çerdhes, 

e vargut apo e grupit paradigmatik. Mund të ndodh që në shqipe të kemi formim me 

regresion. P.sh., emri πάζηξα (ε) (pastërti), në shqipe ka hyrë si mbiemër (i pastër) 

apo si ndajfolje (pastër), kurse emri abstrakt pastërti është formim i brendshëm i 

shqipes nga mbiemri. Në greqishte ka ndodhur procesi i kundërt: është formuar mbiemri 

nga emri.  
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 Shih më gjerë V. Memisha, Rreth intelektualizimit të leksikut të shqipes, në Seminari II Ndërkombëtar i 

Albanologjisë, Tetovë, 2008, f. 195 
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 Dihet, tashmë, se karakteristika kryesore e fjalëve-termave janë përpikëria dhe njëkuptimshmëria, ndaj 

edhe nuk mund të kërkojmë zhvillime semantike të brendshme tek ata. Nëse ky proces haset edhe te ky 

grup paradigamtik, atëherë te termat fillon procesi i shterminologjizimit ose kalimi nga leksiku 

terminologjik në leksikun e përgjitshëm. 
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Nëse ne ndalemi te fjalët e mëposhtme vërejmë këto raporte kuptimore fjalë në 

greqishten e sotme / fjalë në shqipen e sotme
127

: πάζηξα (ε) / pastërti,-a 1:3; 

παζηξεύσ / pastrój 1:10; παζηξηθόο / παζηξηθόο 4:16. Vetëm me vështrimin e parë 

zbulojmë se shqipja shfaqet menjëherë si gjuhë polisemike (për të tria fjalët që formojnë 

një fushë semantike fjalëformuese, kemi 6 kuptime në greqishte dhe 29 kuptime në 

shqipe, pra në shqipe kemi 23 kuptime më shumë, ose gati pesëfishin e kuptimeve të 

fjalëve në greqishte). 

Në qoftë se ne strukturën kuptimore të fjalëve ndeshim kuptime të njëjta a të 

afërta, kjo ka të bëjë me zhvillime paralele, të veçanta në secilën gjuhë, duke u bërë 

tregues i të përbashkëtave që kanë dy popujt fqinj në botën materiale dhe shpirtërore. 

 

πάζηξα (ε) (ρσξ. πιεζ.) ε θαζαξηόηεηα: ην ζπίηη έθαιπε απυ ~ ΑΝΣ. βξόκα. 

[ΔΣΤΜ. κεζλ. < ζπάζηνα (κε πξνιεπηηθή αλνκνίσζε ηνύ ζ-) < ζπα-ζηνεφς 

(ππνρσξεη.), βι. ι. παζηνεφς]. 

PASTËRTÍ,~A f. 1. Të qenët i pastër, vetia e dikujt a e diçkaje të pastër (në 

kuptimet 1-9, 11-14). Pastërti e madhe (shembullore). Pastërti morale (shpirtërore). 

Pastërtia e ajrit (e mjedisit). Pastërtia e farës. Pastërtia e ndjenjave (e shpirtit). 

Pastërtia e gjuhës. Shkalla e pastërtisë së një lënde. Mban pastërti. Këtu ka pastërti. I  

prish pastërtinë. 

2. Mungesë e ndikimeve të huaja, e shtrembërimeve ose e përzierjeve 

ideologjike; gjendje në të cilën nuk ka pikëpamje të shtrembra ose elementë me 

qëndrime politikisht të huaja. Pastërtia ideologjike. Pastërtia e teorisë revolucionare. 

Pastërtia e radhëve. 

3. bised. Punishte me pajisjet e nevojshme ku lahen dhe pastrohen ndërresat e 

rroba të ndryshme. I çoi ndërresat në pastërti. Mori pallton nga pastërtia.  

 

παζηξεύσ ξ. κεηβ. (πάζηξ-εςα,-εύηεθα,-εκέλνο) θαζαξίδσ, αθαηξώ ηε βξνκηά 

από θάηη: ~ ημ ζπίηζ | ημ ηγάηζ. — πάαηξεκα (ην). ✈ ΥΟΛΗΟ ι. με-. 

[ΔΣΤΜ. κεζλ. < ζπανηεφς ―θαζαξίδσ κε ζθνύπα από ζπάξην‖ (κε κεηάζεζε 

ηνύ ζ- θαη αληηκεηάζεζε ζπκθώλσλ ζην ζύκπιεγκα -ξη-) < αξρ. πάξηνλ (βι.ι.). Από 

ζπκθπξκό ησλ η. παζηνεφς θαη ζπανηεφς πξνήιζε ην κεζλ. 

ζπαζηνεφς (> ζπάζηνα > πάζηνα, βι.ι.)]. 

PASTR/ÓJ kal., ~ÓVA, ~ÚAR. 1. I heq diçkaje pluhurin, plehërat, baltën, 

lyrën, bojën etj. me fshesë, me furçë, duke e fërkuar me leckë të lagur, me ujë etj., i heq 

papastërtitë e ndryshme, e bëj të pastër; laj me ujë e me sapun. Pastroi shtëpinë 

(dhomën, oborrin). Pastroi rrobat (këpucët). Pastroj xhamat. Pastroj biçikletën. Pastroj 

dhëmbët. Pastroj me fshesë (me furçë,  me leckë). Pastroj me ujë.   

2. tek. I heq ndryshkun diçkaje duke e fërkuar; e fshij dhe e  bëj të shkëlqejë, i jap 

shkëlqim. Pastroj armët  (shpatën). Pastroj  enët. 

3. I heq mbeturinat a çdo gjë tjetër që e zë, e ndalon, e prish etj.; largoj gjërat që 

e kanë zënë dhe që të pengojnë për të kaluar, për të punuar etj. Pastroi kanalin (pusin, 
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 Fjalët e gjuhës greke që kanë hyrë në shqipe në periudha kohore të ndryshme, janë marrë së bashku me 

strukutrën e tyre kuptimore nga Γ. Μπακπηληώηε; Λελζηυ ηδξ κεαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ 

ζςζηή πνήζδ ηςκ θέλεςκ ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκχκοιςκ – ακηζεέηςκ, ηφνζςκ 

μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ μνχκ, αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνπ αξρεηνπ; Αζελώλ, 2002 , si 

një fjalor i tipit të madh dhe nga më cilësorët të botuar deri tani në Greqi. Kurse fjalët gjegjëse shqipe me 

zhvillimet dhe me strukturat e plota kuptimore janë marrë nga Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë 

1980, si fjalori me strukturat kuptimore më të plota, deri më sot në shqipen standarde.  
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vijën e ujit). Pastroj oxhakun. Pastroj çatinë nga dëbora. I pastroi rrugën. la pastroi 

tryezën. E pastroi vendin për arkat. 

4. vet. veta III. I heq puçrrat, dregëzat ose njollat në fytyrë e në lëkurë, e qëron; 

ia Ian organizmin nga diçka e keqe, e dëlir. Ia pastroi fytyrën. Ia pastroi zorrët. 

5. vet. veta III. E kthjellon, i largon retë. Era e pastroi  qiellin  (motin). 

6. E qëroj nga lëndët e huaja, nga pluhuri etj., c bëj të kulluar a të pastër. Pastroj 

ujin (ajrin). Pastroj grurin. Pastroj arën nga gurët (nga ferrat). 

7. heq cipën, lëkurën ose pjesë të tjera të panevojshme një sendi ushqimor 

përpara se ta gatuaj ose përpara se ta ha, qëroj. Pastroj peshkun. Pastroj perimet. 

Pastroje mollën  (dardhën)! 

8. fig. Zhduk mbeturinat e ndikimet e ideologjisë së huaj; dëboj elementët me 

qëndrime politikisht të huaja e të dëmshme. Pastroj ndërgjegjen (vetëdijen). Pastroj 

botëkuptimin. I pastruan radhët e Partisë. 

9. E çliroj a e shpëtoj një vend duke dëbuar ose duke asgjësuar armiqtë c 

tradhtarët. Ushtria Nacionalçlirimtare e pastroi vendin nga pushtuesit e tradhtarët. E 

pastruan  nga  bandat  e  kriminelëve.  

10. Heq atë që është e huaj, e tepërt, e panevojshme ose e dëmshme; e bëj me të 

qartë dhe me të kuptueshme diçka. Pastroj gjuhën nga fjalët e huaja. Pastroj programet 

(tekstet) nga lënda e tepërt. 

*Pastro (laj) gojën! mospërf. shih te LAJ. Pastroj (kruaj) zërin (gurmazin) 

shih te KRUAJ. Pastroj ahuret ë Augjiasit libr. shih tek AHUR,~I. 

 

παζηξηθόο, -ή (ιατθόη. -ηά), -ό [κεζλ.] (ιατθ.) 1. θαζαξόο: ~ ζπίηζ | κμζημηονζυ 

πςνζυ 2. (κηθ.) μεθάζαξνο, ηίκηνο: αοηυξ ηάκεζ ιυκμ ~ δμοθεζέξ || Μίθα κηυιπνα! Θέθς ~ 

ημοαέκηεξ! || ~ απάκηδζδ | εέζδ 3. (κηθ.-εηξσλ. γηα πξόζ.) απηόο πνπ είλαη ακθίβνιεο 

εζηθήο ή ύπνπηνο γηα παξάλνκεο δνζνιεςίεο: ~ ημοιάζζ! 4. (ζηνλ η. παζηνζηζά - πα-

ιαηόη.) ε πόξλε.  

PASTËR (i,e) mb. 1. Që nuk ka pluhur, plehëra, baltë, lyre, bojë etj., që nuk 

është i fëlliqur, që i janë hequr, i janë fshirë a i janë larë pluhuri, balta, lyra etj. kund. i 

ndyrë; i fëlliqur. Shtëpi (dhomë) e pastër. Oborr i pastër. Rroba të pastra. Shami e 

pastër. Lesh i pastër. Me duar të pastra. Me fytyrë (qafë) të pastër. Me dhëmbë të 

pastër. Enë (lugë) të pastra. Xhama të pastër. 

2. Që lahet mirë e rregullisht, që mban përherë veshje të lara; që e mban mirë, të 

larë e të fshirë vendin ku jeton e punon, pastërtor. Njeri i pastër. Grua e pastër. 

3. Që nuk ka mbeturina, pengesa e gjëra të tjera, të cilat ta zënë, ta ndalojnë, ta 

prishin etj. Gyp i pastër. Pus i pastër. Kanal i pastër. Rast i pastër. sport. mundësi për 

të gjuajtur e për të shënuar pa e penguar asgjë (në futboll).  

4. Që nuk ka puçrra, dregëza ose shenja të ndonjë sëmundjeje, i qëruar. E ka 

fytyrën të pastër. I ka mushkëritë të pastra. 

5. Që është pa re, i kthjellët. Qiell i pastër. 

6. Që nuk të ndot. Punë e pastër. 

7. Që nuk ka lëndë të huaja, pluhur etj. të tretura a të përziera me të, i kulluar; i 

përbërë thjesht prej një lëndë. Ujë i pastër. Lesh i pastër. Grurë i pastër. Ar i pastër. 

Mineral i pastër. Dal në ajër të pastër dal jashtë një dhome të mbyllur. 

8. fig. I ndershëm e i çiltër në jetë, i sjellshëm në punë e i panjollë; që nuk e 

errëson asgjë e pandershme a e shtrembër. Njeri i pastër. Vajzë e pastër. Me biografi të 

pastër. E ka ndërgjegjen të pastër. 
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9. fig. Që nuk ka djallëzi e prapamendime dhe nuk udhëhiqet nga interesa të 

ngushta e të rastit; i dëlirë, i kulluar, i çiltër. Ndjenjë (dashuri) e pastër. Miqësi e 

pastër. Me zemër (me shpirt)  të pastër. 

10. fig. Që nuk ka ndikime të huaja, shtrembërime ose përzierje ideologjike; që 

nuk ka elementë me qëndrime politikisht të huaja. Vija e Partisë sonë është e pastër.  

T'i mbajmë të pastra radhët tona. 

11. Që është bërë me kujdes, me cilësi të lartë dhe pa të meta; që është pa 

ndreqje e gabime. Punë e pastër. Kopje e pastër. Në faqe të pastër. 

12. Që i përket një lloji të mirë dhe nuk është përzier me lloje të tjera (kryesisht 

për racat e kafshëve). Racë e pastër. 

13. Që nuk është e mbushur me fjalë, me shprehje e me ndërtime të huaja dhe 

është tërësisht në përputhje me normën letrare (për gjuhën). Gjuhë e pastër. Fliste një 

shqipe të pastër. 

14. Që tingëllon rrjedhshëm, pa u shoqëruar me zhurma e gërvishtje, i qëruar 

(për zërin). Tingull i pastër. Ka një zë të pastër. 

15. sport. Që zhvillohet në përputhje të plotë me rregullat, jo i rëndë, pa të 

shtyra, pa grindje e goditje. Lojë e pastër. Futboll i pastër. 

16. si em. PAST/ËR, ~RA (e) f. Fletë e bardhë, në të cilën është shkruar 

përfundimisht diçka pa gabime e pa ndreqje. E hedh në të pastër. 

 

PASTËR ndajf. 1. Në gjendje të pastër, me pastërti. E mban pastër shtëpinë. I 

mban pastër rrobat. Mbahet pastër e mban veten dhe veshjen gjithnjë të pastër 

2. Me cilësi të lartë, pa të meta, pa ndreqje e gabime. Punon pastër. E ka shkruar 

pastër. 

3. Në mënyrë që dëgjohet mirë e kuptohet pa vështirësi, qartë. Flet (i shqipton 

fjalët) pastër. 

4. Pa fjalë, shprehje e ndërtime të huaja dhe në përputhje me rregullat e me 

normat letrare, në një gjuhë  të  pastër.  Shkruan  (shprehet) pastër. 

 

Zhvillimet e brendshme kuptimore, si zgjerim i aftësisë shënuese të fjalëve të 

huazuara nga greqishtja shikohen edhe në fjalë të tjera, si:  

 

MÓK/ËR,~RA f. sh. ~RA, ~RAT. 1. Gur i sheshtë e i rrumbullakët si rrotë, 

mjaft i rëndë e me një vrimë në mes, i cili rrotullohet mbi një gur tjetër të tillë, që është 

me i madb e i palëvizshëm, për të bluar drithë; gur mulliri. Mokrat e mullirit. Bluanin 

me (në) mokër. 

2. Mulli dore me dy gurë të vegjël e jo shumë të rëndë, që shërben për të bluar 

trashë drithë a oriz e për ta bërë bollgur, për të thërrmuar grurë të zier etj.; secili nga dy 

gurët e këtij mulliri. Goja pa dhëtnbë është mulli pa mokra. fj.u. E kam si mokër në qafë 

e kam barrë të rëndë dike a diçka. 

3. Gur i madh. Mokra të forta. 

* Kërkon për mokra keq. flet kot, bluan, grin. I vuri mokrat në këmbë e 

pengoi, nuk e la të bëjë diçka. 

 

Si jemi shprehur shpesh, herë është krejtësisht e natyrshme që struktura 

kuptimore e fjalës që ka hyrë si huazim në shqipe prej greqishtes, të mos jetë e njëjtë 

apo e barasvlershme me atë të fjalës në greqishte. P. sh te fjala greminë në shqipe kemi 

tri kuptime, kurse te ajo në greqishte kemi një kuptim. 
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GREMÍN/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT. 1. Vend (grope, përrua etj.) i thellë me anë të 

thepisura, zakonisht në mal, në mes shkëmbinjve etj.; humnerë, hon.  Greminë e thellë. 

Greminat e maleve. Në fund të gre-mines. Ra në greminë. 

2. fig. Shkatërrim i plotë, humbje, zhdukje. Shkoi në greminë. Ecën drejt 

greminës. 

3. fig. Hendek i thellë që ndan forcat a grupet e ndryshme shoqërore, dallim i 

madh. Greminë klasore. I ndan një greminë. 

* Ra në greminë pësoi një humbje a fatkeqësi të madhe. E hodhi në greminë 

dikë i shkatërroi jetën, e çoi në një gjendje shumë të keqe. Është në buzë të greminës 

(të humnerës) është në prag të shkatërrimit të plotë ose të një humbjeje a fatkeqësie të 

madhe. 

 

γθξεκόο θ. γθξεκλνο θ. (ιόγ.) θξεκλόο (ν) ην επηθίλδπλα απόηνκν θαη βαζύ 

ράζκα, ην βάξαζξν: ν ~ έπαζηε ηάης απυ ηα πυδζα ημοξ || ημ αιάλζ έπεζε ζημκ - ΤΝ. 

βάξαζξν, άβπζζνο・ ΦΡ. (α) ζην ρείινο ηνύ γθξεκνύ (i) (θπξηνι.) ζηελ άθξε κηαο 

απόηνκεο, βξαρώδνπο επη- θάλεηαο (ii) (κηθ.) ζηα πξόζπξα ηήο θαηαζηξνθήο, ιίγν πξηλ 

από ηελ νινθιεξσηηθή ζπληξηβή: όηαλ ακέθααε ηδκ ελμοζία δ μζημκμιία ανζ- ζηυηακ ~ 

(β) (κηθ.) κπξνο γθξεκόο | βαζύ θαη πίζσ ξέκα γηα νξηαθέο θαηαζηάζεηο αδηεμόδνπ, 

όηαλ έρεη θαλείο λα επηιέμεη κεηαμύ δύν εμί- ζνπ δπζάξεζησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ | 

δεδνκέλσλ θ.ιπ.: Καζ ηχνα ηζ κα ηάκς; ~! Ή πθδνχκς ηαζ ιέκς αδέηανμξ ή δεκ 

πθδνχκς ηαζ πάς θοθαηή! 

[ΔΣΤΜ κεζλ. < βηνεικυξ (ην βη- αληί θ- από ηε ζπλεθθνξά ηήο ι. mε ηελ αηη. 

ηνύ άξζξνπ: ηόλ ηνδικυ) < αξρ. ηνδι-κυξ < ζ. krem-, εθηεηα- κέλε βαζκ. πξώηεο 

ζπιιαβήο ηήο δηζύιιαβεο ξίδαο krema-, ε νπνία απαληά ζην ξ. ηνέιαιακ βι. θ. ηνειχ]. 

 

Interesante është ndjekja e polisemisë te folja gremis në shqipe që ka vetëm 3 

kuptime +1 përdorim në pësore dhe γθξεκίδσ në greqishte që ka një strukurë kuptimore 

trefish më të madhe, me 9 kuptime: 

 

GREMÍS kal., ~A, ~UR. 1. E rrëzoj dike për-dhe, duke e penguar gjatë ecjes; 

rrëzoj dike nga një vend i lartë; shtyj dike me force dhe e rrëzoj në një përrua, në një 

grope etj.; e hedh a e lëshoj poshtë. E gremisi nga shkallët (nga shkëmbi). E gremisi në 

përrua. 

2. bised. Shemb diçka, shkatërroj plotësisht. E gremisi shtëpinë tërmeti. 

3. fig. bised. Përzë, dëboj. E gremisi nga shtëpia. 

4. Pës. e GREMIS.  

 

γθξεκίδσ ξ. κεηβ. {γθξέκηζ-α, -ηεθα, -κέλνο}  

1. πξνθαιώ ηελ θαηαζηξνθή (ηνίρνπ ή γελ. νηθνδνκηθήο θαηαζθεπήο): μζ ανπαίεξ 

εθθδκζηέξ πυθεζξ βηνέιζγακ ιένμξ ηςκ ηεζπχκ ημοξ βζα κα ηζιήζμοκ ημοξ κζηδηέξ  ηςκ 

Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ || βηνέιζζακ ημ ζπίηζ, βζα κα πηίζμοκ πμθοηαημζηία ΤΝ. 

Καηεδαθίδσ. 

 2. ξίρλσ (θάπνηνλ) από κεγάιν ύςνο, πεηάσ ζε γθξεκό: ημκ έζπνςλε απυ πίζς 

ηαζ ημκ βηνέιζζε ζημ θανάββζ ΤΝ. (θαηα)θξεκλίδσ.  

3. (εθθξαζη.) ξίρλσ ζην έδαθνο ΤΝ. ξίρλσ θάησ .  

4. (κηθ.) αλαηξέπσ: μζ επακαζηάηεξ βηνέιζζακ ημκ δζηηάημνα απυ ηδκ ελμοζία.  

5. (εηδηθόη.) (γηα θάηη ζεκαληηθό, πςειό) παύσ  λα εθηηκώ, λα ζέβνκαη θαη λα 

ππνινγίδσ: ην ημζκυ ακαδεζηκφεζ αθθά ηαζ βηνειίγεζ ηα είδςθα ημο- (κεζνπαζ. 

γθξεκίδνκαη) 
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 6. πέθησ ζηνλ γθξεκό: δεκ ιπυνεζε κα εθέβλεζ ημ αοημηίκδημ ηαζ βηνειίζηδηε ζηδ 

πανάδνα.  

7. πέθησ θάησ (από ύςνο θαη κε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύξ ν ακααάηδξ βηνειίζηδηε 

απυ ημ άθμβμ.  

8. (κηθ.) θαηαξξέσ, θαηαζηξέθνκαη: - ε αοημηναημνία πμο ιε ηυζμ ηυπμ έπηζζε 

ηζκδοκεφεζ κα βηνειζζηεί- (εθεκ.)- ΦΡ. γθξεκίδεηαη ν θόζκνο | γθξεκίδνληαη ηα πάκηα 

βφνς ιμο αηζζάλνκαη λα θαηαξξένπλ ηα πάληα γύξσ κνπ (ό,ηη πίζηεπα, ό,ηη ππνιόγηδα 

θ.ιπ.)・γηα πνιύ κεγάιε απνγνήηεπζε θαη δηάςεπζε: όηαλ έιαεε ημ πανεθευκ ημφ 

παηένα ηδξ, έκζςζε κα βηνειίγεηαζ μ ηυζιμξ βφνς ηδξ.  

9. (ζηελ πξνζη. γθξεκίζνπ κε επηζεηηθή δηάζεζε) (κεζλ.) απνκαθξύλζνπ, θύγε 

ακέζσο・ θπξ. ζε πξνζη:βηνειίζμο απυ 'δχ αιέζςξ- ηαζ κα ιδ ζε λακαδχ ζηα ιάηζα 

ιμο! ΤΝ. γθξεκνηζαθίζνπ, ηζαθίζνπ, μεθνπκπίζνπ. [ΔΣΤΜ. κεζλ. < βηνεικίγς < 

κηγλ. ηνδικίγς < αξρ. ηνδικυξ, βι. θ. βηνειυξ]. 

γθξέκηζκα (ην) {γθξεκίζκ-αηνο | -αηα, -άησλ}  

1. ην λα γθξεκίδεη θαλείο (θάηη): ην - ημφ ενβμζηαζίμο ηνάηδζε ιήκεξ.  

2. γθξεκίζκαηα (ηα) ηα απνκεηλάξηα, ηα εξείπηα πνπ αθήλεη κηα θαηεδάθηζε, κηα 

θαηαζηξνθή: πενπαημφζε ιέζα ζηα - ημφ παηνζημφ ημο ιε δάηνοα ΤΝ. εξείπηα, 

ραιάζκαηα, ζπληξίκκηα, ξεκάδηα.  

3. (κηθ.) πηώζε, δηάιπζε: ην ~ ημφ ημιμοκζζιμφ ζηδκ πνχδκ Δ...=. πνμηάθεζε 

ακαηαηαηάλεζξ ζημκ εονςπασηυ πάνηδ.  

4. (εθθξαζη.) ε πηώζε από κεγάιν ύςνο. 

 

Në fjalorin Λελζηυ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ 

ηςκ θέλεςκ ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκχκοιςκ – ακηζεέηςκ, ηφνζςκ 

μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ υνςκ, αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνπ αξρεηνπ, të 

J. Babinjotit, nuk kemi zë të veçantë leksikografik të vetvetores. Kurse në Fjalorin e 

gjuhës së sotme shqipe (Tiranë, 1980), kemi edhe vetvetoren gremisem që është një 

zhvillim jo vetëm leksikor por edhe semantik, një dukuri shumë karakteristike për 

shqipen.
128

 

GREMÍSEM vetv. 1. Rrëzohem përdhe nga një vend i lartë; bie përdhe  gjatë 

ecjes, pasi pengohem në diçka; bie poshtë në një përrua, në një grope etj. U gremis në 

rrugë. U gremis në përrua. U gremis nga shkallët. U gremis nga shkëmbi. Mbaje 

fëmijën, se mos gremiset 

2. fig. bised. Iki a largohem pa dëshirën time nga një vend  a nga një punë, 

shporrem. Gremisu që këtej! 

 

Shqipja mund të ketë huazuar nga greqishtja edhe fjalë shërbyese, me kuptim 

leksikor të errësuar. P.sh. parafjala me mendojmë se është huazim nga greqishtja, 

mendim që e ka edhe G. Majeri.
129

 Po të krahasohen strukturat kuptimore të kësaj 

parafjale në fjalorët gati të një tipi në greqishte dhe në shqipe, duket sikur kemi një 

mbartje mekanike të kuptimeve, sepse ajo ka 13 kuptime në greqishte
130

 dhe 15 në 

gjuhën shqipe
131

.  

                                                 

 
128

 Shih më gjerë J. Thomai, Rreth semantikës së foljeve veprore, pësore e vetvetore në gjuhën shqipe, GjJ, 

1984, 3 
129

 G. Meyer, Etymologisches Ëörterbuch der albanesischen Sprache, Tiranë, 2007 
130

 Ne jemi mbështetur në fjalorin e J. Babinjotit: Γ. Μπακπηληώηε; Λελζηυ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε 

ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ  θέλεςκ ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκχκοιςκ – ακηίεεηςκ, 
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κε θ. κ' (κπξνζηά από θσλήελ) πξόζ. (+αηη.) δειώλεη:  

1. (α) ζπλνδία ή ζπληξνθηά, παξέα (κε θάπνηνλ) (ζπρλά πξνεγείηαη ην επίξξ. 

ιαγί): πήβα ζημ εέαηνμ ~ ημκ παηένα ιμο (ή ιαγί ~ ημκ παηένα ιμο) || εα ένες - ημκ 

Πέηνμ (β) ζπλύπαξμε: γεζ ~ ιζα θίθδ ηδξ.  

2. ηξόπν: ηα πμνημηάθζα πςθμφκηαζ ~ ημ ηζθυ ηζ υπζ ~ ημ ημιιάηζ || ιε αμήεδζε ~ 

πνμεοιία || πίλσ ηνλ θαθέ ~ γάπανδ ηαζ βάθα || αβαίκμκηαξ απυ ημ δζαιένζζια ημο ήνεε 

πνυζςπμ ~ πνυζςπμ ιε ηδ Μανία || βίκεηαζ ιάπδ ζχια - ζχια | ζηήεμξ - ζηήζνο || 

πενπαημφζακ πένζ (~) πένζ! || ζα ένεεζ - πανά ζηδ ζοβηέκηνςζδ || ~ ιίγα θυβζα (ζύληνκα), 

πεξ ιμο πμζμ είκαζ ημ πνυαθδια ζμο || κηιάεη πάκηα ~ ημοπέ (αιαδνληθά) || αθέπς ή 

παίνκς ηάπμζμκ ~ ηαθυ ή ηαηυ ιάηζ (δηαηίζεκαη επλντθά ή δπζκελώο απέλαληη ηνπ) || ~ 

ρίιηα αάζακα (πνιύ δύζθνια) ηαηάθενε κα ιεβαθχζεζ ηα παζδζά ηδξ || αβάγς ημ ρςιί  

ιμο ~ ημκ ζδνχηα ημφ πνμζχπμο ιμο (δνπιεύνληαο πνιύ ζθιεξά, θνπηάδνληαο πνιύ) || 

ηίπνηα δε γίλεηαη ~ ην γυνζ (κε πίεζε), πνέπεζ κα ημκ πάνεζξ ~ ημ ηαθυ (λα ηνλ 

θαινπηάζεηο, λα ηνπ κηιήζεηο γιπθά) βζα κα βίκεζ δ δμοθεζά ζμο || ζήηςζε ημ ~ ημ ιαθαηυ 

(πξνζεθηηθά, ρσξίο βίαηεο θηλήζεηο) || δέρηεθε ~ ΣΟ ζηακζυ (πηεδόκελνο, ρσξίο λα ζέιεη) 

|| ~ ηα πμθθά (κε πνιιέο πξνζπάζεηεο, ύζηεξα από πνιύ θόπν) ηαηάθενα κα ηδκ πείζς 

κα δχζεζ ελεηάζεζξ.  

3. κέζν κεηαθνξάο ή όξγαλν: πήβα - ηνέκμ | ηα πυδζα || έημρα ημ ηανπμφγζ ~ ην 

ιαπαίνζ || δζααάγεζ ~ ημ θςξ ηήξ θάιπαξ || (επρεη.) ~ ηε αμήεεζα ημφ Θεμφ, εα ηα 

ηαηαθένμοιε!  

4. ζρέζε | αλαθνξά: έπεζ ιακία ~ ημ ράνεια || ι ' εηείκμ ημ πνυαθδια πμο είπαιε 

πεεξ, δεκ ιπυνεζα κα ανς θφζδ.  

5. ηζόηεηα, νκνηόηεηα, ζπκθσλία, επηθνηλσλία θηιηθή ή ερζξηθή: ημ αοημηίκδημ 

ζμο είκαζ ίδζα ιάνηα -ημ δζηυ ιμο. || ε =ακάδ ιμζάγεζ ~ ημκ παηένα ηδξ || έπεζ ηζαηςεεί ~ 

ημοξ δζημφξ ηδξ || μζ Ιζναδθζκμί άνπζζακ δζαπναβιαηεφζεζξ - ημοξ Παθαζζηζκίμοξ || είκαζ 

ζφιθςκμξ -ηζξ απυρεζξ ιαξ.  

6. (α) ζπλζήθεο: δελ ηαμηδεύσ ~ ηέημζα ανμπή || ~ ηυζμ ευνοαμ ιμο είκαζ 

αδφκαημκ κα ημζιδεχ (β) ςπρηθή θαηάζηαζε: βέθαζα ~ ηελ ηανδζά ιμο (πνιύ) || έθαβα - 

ηδκ ροπή ιμο (όζν ήζεια, πνιύ) || δμφθερε ~ ππιιή υνελδ.  

7. αηηία: ζοβηζκήεδηα ~ ηε ζοιπενζθμνά ημο.   

8. θπξηόηεηα, θηήζε, θαηνρή (αθόκα θαη γηα είδε έλδπζεο): λύθε ~ πνμίηα 

9. ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ή ηδηόηεηα, πεξηερόκελν: ζπίηζ - ςναία επίπθςζδ || 

ιπμηίθζα ~ θάδζ || ε δαζηάθα ~ ηα βαθάγζα ιάηζα || ην ημνίηζζ ~ ηα ιαφνα (ελλ. ξνύρα). 

ΦΡ. ρξήκα κε νπξά πνιύ ρξήκα: ε λύθε ιπμνεί κα ιδκ είκαζ υιμνθδ, υιςξ έπεζ.  

10. ρξόλν: (α) ρξνληθό πξνζδηνξηζκό: ζα λεηζκήζμοιε ημ πνςί ~ ηελ αλαηνιή ηνύ 

ήιηνπ || πνςί-πνςί ~ ηε δνμ-ζμφθα- ΦΡ. θνηκάκαη | πάσ γηα ύπλν κε ηηο θόηεο θνηκάκαη 

πνιύ λσξίο (β) όξην | ηέινο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο: δέηα ~ έκηεηα έπμοια ιάεδια.  

11. πνζό ή αληάιιαγκα | αληηζηάζκηζκα: άθθαλα ηα νμφαθζα ~ δμθθάνζα || ηνλ 

αμήεδζε - ημ αγδιίςημ || δεκ πμοθχ ~ ηένδμξ, αθθά ~ γδιία  

12. αληίζεζε, ελαληίσζε (παξά): ~ ηόζεο οπμπνεχζεζξ, ηα ηαηάθενε ιζα πανά || ~ 

υθμ ημ ζεααζιυ πμο ζμο 'πς, εα δζαθςκήζς ιαγί ζμο || ι' υθεξ ηδξ ηζξ παναλεκζέξ, είκαζ 

πανζηςιέκδ  

13. σο πεξη-θξαζη. πξόζεζε (+αηη.) ή πεξηθξαζη. ζύλδ. (+λα...): (α) κε βάζε: ~ 

ηα δζεεκή πνυηοπα, ημ κέμ αενμδνυιζμ είκαζ απυ ηα ηαθφηενα ζημκ ηυζιμ (β) κε 

                                                                                                                                                        

 
ηφνζςκ μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ μνςκ, αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνύ αξρείνπ; Αζελώλ, 

2002, që është një nga fjalorët më të plotë dhe më të mirë të hartuara vitet e fundit në leksikografi në greke. 
131

 Ne jemi mbështetur te Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, 1980, i cili është i tipit të mesëm për numrin e 

fjalëve, por i tipit të madh për ndërtimin e shpjegimet e strukturave kuptimore.  
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απνηέιεζκα (+λα...): άνβδζε κα λεηζκήζεζ, ~ κα θηάζεζ ηαεοζηενδιέκμξ || δελ δζάααζε 

ζηζξ ελεηάζεζξ ~ ηδκ απμηοπία (γ) κε ζθνπό | ζηόρν (+λα...): έηακε ηα πάκηα ~ λα ακέαεζ 

ζηδκ ζενανπία ηήξ επζπείνδζδξ- ΦΡ. κε ηίπνηα ζηνλ θόζκν | νύηε κε ζθαίξεο γηα λα 

δεισζεί θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε γηα θάηη: Δβχ, κα θάς ηνέαξ, εκχ είιαζ πμνημθάβμξ; 

~! (Βι. ι. πνυεεζδ, ΠΗΝ.). 

[ΔΣΤΜ, κεζλ. < αξρ. κεηά (βι.ι.), κε αλνκνησηηθή απνβνιή ηήο β' ζπιιαβήο, 

θπξ. όηαλ αθνινπζνύζε άξζξν (π.ρ. κεηά ηα...)]. κε
2
 αλησλ. αηηηαηηθή εληθνύ ηνύ ά 

πξνζ. ηήο πξνζσπηθήο αλησλ. εβχ. - ΥΟΛΗΟ πνμζςπζηέξ ακηςκοιίεξ, θ. πνμζςπζηυξ. 

[ΔΣΤΜ κεζλ. < αξρ. έκέ (βι. ι. εβχ)]. κέα →τα ςέα και τα μέα mea culpa ιαη. 

(πξνθέξεηαη ιέα ημφθπα) ειιελ. δζηυ ιμο θάεμξ- δηθό κνπ η θηαίμηκν, θξάζε κε ηελ 

νπνία παξαδέρεηαη θαλείο ην ιάζνο ηνπ δεκόζηα. [ΔΣΤΜ < ιαη. mea culpa ―ιάζνο κνπ‖ 

< mea (< αλησλ. meus ―εκόο, δηθόο κνπ‖) + culpa ―ιάζνο‖].  

 

ME. I. parafj. Përdoret me një emër ose me një përemër në rasën kallëzore  për të 

treguar: 1. Praninë e dy a me shumë vetave a sendeve së bashku në një vend, qenien e 

tyre së bashku në një gjendje të caktuar ose pjesëmarrjen e tyre të përbashkët në një 

veprim; shoqërimin e dikujt a të diçkaje nga dikush a diçka tjetër kur ndodhet në një 

gjendje të caktuar ose kur kryen një veprim. Motra me vëllanë janë në një klasë. Rri 

gjithnjë me të. Jetonte me fëmijët. Është i një mendjeje me shokët. Luan me shokët e 

klasës. Shkon mirë me të gjithë. Foli (bisedoi) me miqtë. U takua me miqtë. U  zu (u 

pajtua) me të tjerët. Marrin e japin me njëri-tjetrin. E mori me vete. Doli shëtitje me 

prindërit. Eja me mua! E shoqërojnë misrin me fa-sule. Ra me zhurmë të madhe. 

2. Afrinë a takimin në hapësirë ose lidhjen e di kujt a të diçkaje me dike a me 

diçka tjetër. Kufizohet me det. Janë fqinjë me Agronin. Është i rrethuar me male të 

larta. Të gjitha fshatrat janë lidhur (me telefon) me qytetet. E shkrijnë bakrin me 

kallajin. Populli është i lidhur ngushtë me Partinë. U fejua (u martua) me një djalë (me 

një vajzë) të mirë. U përqafua me të. 

3. Praninë e një pjese a të një shtese ose qenien e një tipari të jashtëm a të 

brendshëm, e një vetie a cilësie te dikush a te diçka. Opinga me xhufka. Këpucë me 

qafa. Drapër me dhëmbëza. Shtëpi me oborr (me ballkon). Fletore me vija (me katrorë). 

Yll me bisht. Plak me flokë të thinjur. Vajzë me gërsheta. Lopë me bale në ballë. Djalë 

me vullnet (me talent). Burrë me mend. Punëtor me duar të arta. Njeri me zemër të 

gjerë. Kalë me huqe. Dokument me vlerë. Punë me rëndësi.  

4. Lëndën a diçka tjetër, me të cilën është bërë, është mbushur a është lyer diçka 

ose është mbështjellë, veshur a mbuluar dikush a diçka. Mur me tulla. Tavan me 

dërrasa. Akullore me qumësht (me lëng pemësh). Tufë me lule. Gjellë me mish. Byrek 

me djathë. Lakror me lëpjetë. Çaj me limon. Dyshek me pambuk (me lesh). Shportë me 

fiq. Qyp me mjaltë. Grope me ujë. Ara me misër (me grurë). Një koshere me bletë. Bukë 

me gjalpë. E mbështolli me letër. E mbuloi me tjegulla (me kashtë). E shtroi me dërrasa 

(me qilima). E leu me bojë (me baltë). U mbulua me bore. V zu qielli me re. U vesh mali 

me gjelbërim. 

5. Një dukuri, gjendje a tipar, që shoqëron një veprim dhe përcakton mënyrën si 

bëhet ose si shfaqet diçka, si vepron dikush etj. E priti me kënaqësi (me gëzim, me 

padurim, me dyshim, me gjakftohtësi, me mirënjohje). E merrte me të mirë. E donte me 

gjithë shpirt. Bërtiti me sa kishte në kokë bërtiti me të gjitha forcat. / merr punët me 

gjithë mend (me të qeshur). Punon me kujdes (me mend në kokë). Lexon me vëmendje. 

Doli me kokë jashtë. Iku me të \katra (me zemër të thyer). Hyri me vrap (me të shpejtë). 

Vijnë me radhë. E gjetën me shumë vështirësi. E \arritën me përpjekje të mëdha. E 
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ngriti me force. E pa me inat. Erdhi me kohë erdhi në kohën e duhur e shpejt. Shkruhet 

me shkronjë të madhe. Mbledhja u bë me dyer të mbyllura. 

6. Mjetin me të cilin a nëpërmjet të cilit kryhet një veprim a një punë. E preu me 

thikë. E çau me sëpatë. Korrin me drapër. E punoi me shut (me traktor). Ha me luge. E 

piu me gotë. Shkruan me laps. Iku me biçikletë. Udhëtuan me tren (me avion). E 

mbartën me kalë. E nisi letrën me postë (me një shok). Dërgoi lajm me djalin. E bleu me 

para. Rronte me punën (me djersën) e vet. 

7. Njeriun, sendin a dukurinë, që i nënshtrohet një veprimi a gjendjeje; qenien, 

gjënë a çështjen me të cilën kemi të bëjmë. Ngjau një fatkeqësi (një e papritur) me të. 

Ç'ndodhi më tej me djalin? Si sillet me ju? Sillet shumë mirë me nxënësit. Ç'u bë me 

perimet? E ka keq me zemrën (me mëlçinë e zezë). S'i ka punët mirë me mësimet . Me 

planin jemi mirë. U vonuan pak me të mbjellat (me korrjet). Luftojmë me vështirësitë 

(me thatësirën, me ngricën, me shfaqjet e huaja). Do t‟ia dalim mbanë edhe me zotimet 

e reja. U mësua me punën e re (me të ftohtët, me vapën).  

8. Kufizim për dike a për diçka, përcaktimin se nga ç'anë e shohim a e 

vlerësojmë atë etj. I vogël me trup, por i madh me zemër. Sheh vetëm me njërin sy. 

Shitej me peshë (me cope). Me shtëpi (me banesë) është në Shkodër. Me sa thuhet 

(dihet)... Me sa me kujtohet... 

9. Gjendjen në të cilën ndodhet ose vihet dikush a diçka. Është me leje (me 

pushime). Është me barrë. Ishte me ethe (me grip). U mbulua me lavdi. E bëri me turp. 

E vuri me shpatulla në mur. E la me gisht në gojë. Ishte me kokë në torbë. Qëndroi me 

shpirt ndër dhëmbë. 

10. Shkakun ose arsyen e një veprimi a të një gjendjeje ose llojin e veprimeve që 

kryejmë për t'ia arritur një qëllimi. Me atë shi që ra s'ka se si të mos rritet bari. Me ato 

pengesa që u dolën s'kishin si të mos vonoheshin. Me atë mendje që ka do ta pësojë keq. 

Me shpenzimet që bënte do të shkatërrohej një ditë. Me atë sëmundje që kishte do të 

vdiste shpejt. Me atë vullnet që ka (me ato përpjekje që bën) do t'ia dale mbanë pa 

tjetër. 

11. Qëllimin a synimin e një veprimi. Erdhi me qëllime të mira (të këqija). V 

paraqit me kërkesa të reja. E bëri (u nis) me shpresë se do të fitonte.  

12. Kohën a diçka tjetër, nga e cila nis një veprim ose së bashku me të cilën 

zhvillohet një veprim, shfaqet një dukuri etj. Që me ditët e para (me fëmijërinë). Vajti e 

u kthye me diell. U zgjua me natë. Fjeti me pulat ra për të fjetur shumë herët. E zgjati (e 

shtyu) me sot me nesër. Me dimrin vjen të ftohtët. Me\ pranverën kthehen dallëndyshet. 

Me çlirimin e Shqipërisë filloi një epokë e re. Shkoi vapa me gushtin. fj. u. Me pleqër inë 

i erdhën edhe sëmundjet. Me kohë do të kalojë. Është me moshë çdo gjë. Puna është me 

ditë (me orë). 

13. (edhe me numërorë) Sasi ose masë të caktuar a të pacaktuar, të përafërt, të 

madhe etj. Klasë me tridhjetë nxënës. Dhomë me dy dritare. Ndërtesë  me shtatë kate. 

Shtëpi me tri ndarje. Familje me pesë veta. Punonin me qindra të rinj. Erdhën me 

dhjetëra punëtorë. Kafe me shumë sheqer. Ka atje me okë (me thasë, me kuintalë, me 

qerre) ka shumë. 

14. Krahasimin e një numërori themelor, që vihet në një marrëdhënie të caktuar 

me një tjetër. Në përpjesëtimin dy me tre. E shumëzojmë (e pjesëtojmë) me shtatë.  

15. Kohë, mënyrë etj., në togje që formohen nga përsëritja e një fjale ose nga dy 

fjalë të afërta. E prisnin dita me ditë (me sot me nesër). V ndeshën trup me  trup. 

II. pj. 1. Përdoret me një emër foljor asnjanës për të formuar një trajtë të 

pashtjellë, me kuptimin kohor, «sapo, sa». Me të dëgjuar thirrjen, u ngrit. Me t'u kthyer 

nga puna, u la. Me t'u gdhirë, nisën zhurmat. 
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2. Përdoret zakonisht në të folmet e Veriut me pjesoren për të formuar një nga 

trajtat e paskajores. Me qenë. Me marrë. Me dale. 

Me anën e... shih tek AN/Ë,~A. Me kusht që... shih te KUSHT,~I. Me 

përjashtim të... shih te PËRJASHTIM, ~I. 

 

* * * 

 

Kur duam të shqyrtojmë lëvizjen kuptimore të brendshme (si dukuri e 

polisemisë), por edhe atë të jashtme (si proces i fjalëformimit dhe i motivimit 

semantik), duhet të kemi parasysh se zhvillimi semantik ka shumë shkallë, kurse 

formimi i kuptimit leksikor ka dy caqe, - një cak të fillimit, kur ky nis ―të buthtojë‖ dhe 

një cak të fundit, kur është kristalizuar plotësisht. Brenda këtyre caqeve, që përfshijnë 

lindjen e një numri të caktuar përbërësish semantikë të kuptimit, që nënkuptojnë edhe 

―një copë kohe‖ të përfshirë ndërmjet tyre, bëhet formimi i plotë i kuptimit leksikor, 

kristalizimi i tij si i tillë. Për ta marrë vesh kuptimin e ri, atëherë, nuk ka më nevojë t‘i 

drejtohesh kuptimit prej nga ka ardhur. Para cakut të fillimit mund të kemi nuancë, një 

përdorim të figurshëm të fjalës ose vetëm një përbërës semantik shtesë, për të cilët 

duhet t‘i drejtohemi kuptimit të mëparshëm. 

Lëvizja kuptimore del si dukuri që lidhet me emërtimin, si lëvizje e realieve nën 

të njëjtën fjalë emërtuese dhe përgjithësisht lëvizjet kuptimore bëhen sipas disa figurave 

gjuhësore, që në gjuhësi e në stilistikën letrare janë quajtur  trope. Figurat gjuhësore në 

vetvete nuk janë të veçanta për çdo gjuhë, as për shqipen, porse shfaqja e tyre konkrete, 

në fjalë të ndryshme, ka veçanti për secilën gjuhë. Si trope më kryesore, më të  

zakonshme, do të përmendim metaforën, metoniminë, sinekdokën.  

Metafora është mjeti më i shpeshtë dhe më kryesori në këtë proces. Metaforë 

kemi kur emërtimi i një realie, kalon si emërtim edhe në një realje tjetër në bazë të 

ngjashmërisë. V. Memisha vëren se nga lënda leksikore që kemi në dorë në këta 

dhjetëvjeçarët e fundit, vërejmë, gjithashtu, se shqipja është në një fazë metaforizimi 

shumë të fuqishëm, prirje kjo e gjuhëve me stile funksionale shumë të përpunuara. 

Strukturat minimale ku ndodh ky metaforizim (jo metaforizim në kuptimin e ngushtë, 

por si lëvizje kuptimore përfshirëse) sendërtojnë bashkëlidhje të shumta fjalësh dhe 

pasurojnë me valenca të reja semantike strukturat e tyre.  Por ky proces metaforizimi ka 

karakterizuar gjithë zhvillimin semantik të fjalëve të shqipes, ashtu si edhe të greqishtes 

në rrjedhën e shekujve. 

Por në një koncept më të gjerë metafora është nocion përfshirës, ajo nënkupton 

vetë lëvizjen kuptimore dhe të gjitha tropet e tjera gjuhësore interpretohen dhe ftillohen 

brenda saj. Kjo nënkupton që edhe vetë metafora, metonimia, sinekdoka, si dhe 

antonomazia të jenë bashkëhiponime të hiperonimit metaforë.  

Siç kemi theksuar në vazhdimësi, ne për të gjitha analizat semantike jemi 

mbështetur në strukturat kuptimore të fjalëve të pasqyruara në fjalorë fjalorë shpjegues 

të shqipes dhe të greqishtes. P.sh., në realizimin e strukturën kuptimore të fjalës 

greminë (në shqipe)  mund të zbulojmë dy procese kryesore: kuptimi 2 është krijuar me 

metonimizim (që është proces semantik i realizuar me tropin gjuhësor të metonimisë
132

), 

                                                 

 
132

 Metonimia është një figurë e rëndësishme e tipit semantik, e cila përdor një detaj ose një koncept për të 

dhënë një ide ose një objekt me të cilët ka lidhje kuptimore, logjike, dhe kuptimi transferohet nga një 

fjalë tek një fjalë tjetër në bazë të një lidhjeje shkaku, hapësire ose kohe.  Kështu përdoret lënda për enën 

dhe anasjelltas; shkaku pë pasojën dhe anasjelltas; abstraktja për konkreten dhe anasjelltas; autori për 

veprën; simboli për atë që simbolizohet (nderoj flamurin për nderoj atdheun) etj. Kemi lëvizje kuptimore 
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kurse kuptimi 3 është realizuar me metaforizim (që është proces semantik i realizuar me 

tropin gjuhësor të metaforës). 

GREMÍN/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT. 1. Vend (grope, përrua etj.) i thellë me anë të 

thepisura, zakonisht në mal, në mes shkëmbinjve etj.; humnerë, hon. Greminë e thellë. 

Greminat e maleve. Në fund të gre-mines. Ra në greminë. 

2. fig. Shkatërrim i plotë, humbje, zhdukje. Shkoi në greminë. Ecën drejt 

greminës. 

3. fig. Hendek i thellë që ndan forcat a grupet e ndryshme shoqërore, dallim i 

madh. Greminë klasore. I ndan një greminë. 

 

Kurse te struktura kuptimore e fjalës Gomar zbulojmë vetëm procesin e 

metonimizimit, qoftë në formimin e kuptimit të dytë, qoftë në atë të kuptimit të tretë: 

GOMÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. 1. Kafshë një-thundrake, që mbahet në shtëpi për 

ngarkesë, me trup me të vogël se kali, me kokë të madhe, me veshë të gjatë dhe me 

qime zakonisht në ngjyrë të hirtë. Veshët e gomarit. Kërriç gomari. Ngarkoj gomarin. 

Palli gomari. I bie gomarit. Punon si gomar punon shumë. Duron si gomar duron 

shumë. Këndon si gomar këndon keq. 

 2. Sasia e barrës a ngarkesa që mban kjo kafshë. Një gomar dru. 3. fig. 

thjeshtligj., shar. Njeri i trashë nga mendja,budalla; hajvan. Gomar i madh. Mori 

mendjen e atij gomari. Ç‟gomar qenka! Gomar me veshë. thjeshtligj., keq. 

 

Po kështu tek fjala shkop, huazim nga greqishtja e vjetër, kemi procese të 

ndryshme të lëvizjes kuptimore që shfaqet si zgjerim i aftësisë shënuese të fjalës që ka 

hyrë me kuptimin e parë nga kjo gjuhë: Kuptimi 2, 3, 4, 7 dhe 9 kanë lindur përmes 

metaforizimit (me tropin metaforë, kemi ngjashmëri fizike), kurse kuptimi 5, 6 dhe 8 

kanë lindur përmes metonimizimit (me tropin metonimi, kemi mjetin për pasojën). 

SHKOP,~I m. sh. ~INJ, ~ÍNJTË. 1. Një cope dru i hollë e i gjatë, që shërben 

për t'u mbështetur kur ecim, për të goditur a për punë të tjera, Shkop i gjatë. Shkop 

thane. Shkopi i bariut. Kërcim me shkop. sport. Shkop e cingël lojë fëmijësh, cingëlthi. I 

rrëfeu shkopin. E zuri (e rrahu, i ra) me shkop. Kullot dhentë me shkop e shfrytëzoj 

kullotën ngastra-ngastra, nuk i lëshoj dhentë të kullotin nga të duan. Kullot dhentë pa 

shkop i lëshoj dhentë të kullotin nga të duan. Kur s'ke shokun, pyet shkopin. fj. u. 

2. Mjet a send i hollë, i gjatë e i rrumbullakët prej druri , prej gome etj., që 

përdoret për qëllime të ndrysh-më. Shkopi i stafetës. sport. Shkop gome mjet prejgome 

të forte, i gjatë e i rrumbullakët, që e përdorin policët në vendet kapitaliste për t ë 

shpërndarë demonstratat e masave punonjëse.  

3. Bastun. Ecën me shkop.  

4. Kunj i drunjtë që bashkon shtizën e parmendës me veshët. U thye shkopi.  

5. fig. bised. Një e qëlluar me dajak a me dru, goditje. I tregoj (i rrëfej) shkopin. 

Ai do një shkop të mirë. I dhanë (hëngri) tridhjetë shkopinj.  

6. fig. bised. Qortim i rëndë; detyrim me force, dhunë; kërcënim. Me shkop me 

detyrim, me dajak.Disiplina e shkopit. Bien shkopinjtë mb i dike. 

                                                                                                                                                        

 
me metonimi kur një fjalë përdoret për një fjalë tjetër me të cilën ajo është e lidhur, kur një person, një 

objekt ose një fakt nuk emërtohet drejtpërdrejt me emrin e vërtetë, por me anë të një emri tjetër me të cilin 

ka lidhje kuptimore të logjikshme varësie. Sipas J. Thomait, metonimia është në përgjithësi një rrugë e 

zgjerimit të kuptimit, si një lëvizje nga shkaku te pasoja dhe anasjelltas: për shkak të enës quhet ashtu edhe 

përmbajtja, për shkak të tiparit quhet ashtu edhe sendi që e ka atë tipar, për shkak të veprimit quhet ashtu 

edhe rezultati i tij etj.
 
 Shih më gjerë J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2009, f. 120 
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7. vet. sh. Dy thupra të vogla që përdoren zakonisht në vendet e Azisë Lindore e 

Juglindore për të ngrënë gjellë të ndryshme. Hani oriz me shkopinj. 

8. fig. keq. Njeri i trashë nga mendja, hu. Është shkop ai. 

9. përd. mb. Shumë i dobët (nga trupi). Ishte bërë shkop! 

 

* * * 

 

Një fjalor shpjegues ndërtohet duke u mbështetur në disa parime kryesore
133

. 

Nisur nga synimi i punimit dhe nga problematika e tij ne po veçojmë disa nga këto 

parime, ndër të tjera: mënjanimi i ambiguitetit (këtu do të theksonim zbulimin dhe 

përcaktimin e saktë të kufirit të kuptimeve në një fjalë polisemike dhe të homonimisë 

me prejardhje etimologjike, si shpërbërje e polisemisë
134

), përcaktimi i saktë i 

sinonimisë (në një fjalor shpjegues sinonimet dalin si mjet i mirëfilltë shpjegues, ose si 

mjet shpjegues plotësues), vendosjen e saktë të lidhjeve kuptimore të fjalëve  (sidomos si 

lidhje të kushtëzuara, por edhe të pakushtëzuara, si ato të barazisë, të afrisë, të 

kundërvënies etj.), si dhe nxjerrja e vlerave të fjalëve duke dhënë brenda strukturës 

kuptimore të fjalës edhe një sintagmatikë të domosdoshme përmes ilustrimeve me 

thënie a me shembuj.  

 

 

Vendosja e saktë e lidhjeve kuptimore të fjalëve shpërfaqet drejtpërdrejt në 

strukturën hierarkike të një fjalori shpjegues.  Vetë kjo strukturë shihet si një nga 

relacionet leksiko-semantike më të njohura dhe më të rëndësishmet në gjuhë. Relacionet 

semantiko-leksikore janë elemente qendrore në organizimin e sistemit të njohurive 

leksikore e semantike dhe luajnë rol thelbësor në semantikën leksikore, duke pasur 

peshë përcaktuese në ndërtimin, në krijimin dhe në të kuptuarit e komunikimit gjuhësor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbiemri i pastër në gjuhën shqipe ka këta skemë derivimi: 

                                                 

 
133

 Shih më gjerë: A. Kostallari, Parimet themelore për hartimin e ―Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe‖ në 

―Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe‖, II, Tiranë, 1972; J. Thomai, 

Leksikologjia...  2009 etj. 
134

 J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009 
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Por zhvillime të brendshme semantike mund të ndodhin edhe te pjesët e 

pandryshueshme të ligjëratës, si p.sh., te parafjalët. Edhe këtu duket sikur kemi huazim 

të strukutrave kuptimore, por më shumë kemi zhvillime të pavaruara, të brendshme në 

secilën gjuhë. Afëritë semantike duhen kërkuar te afritë në mendesinë dhe në 

veprimtarinë e dy popujve.  
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Parafjala me, grafikisht mund të paraqitet në skemën e një tufe kuptimore, sepse 

në fjalët shërbyese struktura kuptimore është e errësuar dhe nuk mund të ndiqet lëvizja 

kuptimore dhe të zbulohen semantemat apo llojet e ndryshimeve kuptimore:  

 

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Skemat e mësipërme të derivimit a të lidhjeve të kuptimeve me njëri tjetrin janë 

mbështetur dhe ndryshimet që ndodhin gjatë lëvizjes kuptimore, e cila lidhet me 

ndryshime në katër llojet e përbërësve të kuptimit: të ruajtur, të zhdukur, të ndryshuar e 

të lindur. Dihet që çdo fjalë e huazuar nga greqishtja në shqipe apo e kundërta, ka një 

kuptim fillestar, me të cilin ka hyrë në përdorim që me lindjen e saj. Prej këtij kuptimi, 

mund të ketë dalë një kuptim tjetër, i cili ndaj kuptimit fillestar është i prejardhur. Ky 

proces mund të vështrohet edhe si tipologji lëvizjeje, por duke parë edhe mjetet e 

realizimit të kësaj lëvizjeje semantike. 

 Nëse te parafjala me kemi në gjendje të sotme të ftillimit të lëvizjes kuptimore, 

vetëm një temë motivuese, kuptimin e parë (madje edhe ky nuk del si semantemë e 

mirëfilltë), mund të themi se te mbiemri i pastër (në shqipe) kemi një strukturë të 

ndërlikuar, me lëvizje horizontale, vertikale dhe të përziera. Te kjo strukturë dallojmë 

katër semantema që motivojnë ose një kuptim, ose tufa kuptimore: kuptimi 1 (motivon 

kuptimin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), kuptimi 3 (motivon kuptimin 11, 15) kuptimi 7 (motivon 

kuptimin 9, 10, 12, 13, 14), kuptimi 15 (motivon kuptimin 16). 
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Nëse do të mbështeteshim tek të tri rrugët e lëvizjes së brendshme kuptimore, që 

njohen edhe në shqipe e në greqishte (por edhe në gjuhë të tjera), ne i ndeshim ato që të 

gjitha në strukturat kuptimore të huazimeve nga greqishtja: zgjerim kuptimi, ndërrim 

kuptim, ngushtim kuptimi.  

Po japim për ilustrim dy shembuj ku kemi ngushtim dhe zgjerim kuptimi, kur në 

të dy rastet kemi procesin e metaforizimit:  

MURGÉSH/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT. Fem. e MURG,~U. Murgeshë e re (plakë). 

Kuvend (shkollë) murgeshash. E zbehtë si murgeshë. 

* Ka zemër murgeshë ka mëshirë e keqardhje kristiane për këdo pa përjashtim, 

nuk e ndan të mirin nga i ligu. 

MURGÉSH/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT zool 1. Flutur e madhe me shirita të zinj e 

njolla të zeza në krahë dhe në bark, vemja e së cilës njihet si dëmtues i drurëve e 

sidomos i pishave.  

2. Kandërr fluturuese që e ndryshon ngjyrën sipas mjedisit, me trup shumë të 

gjatë, me kokën trekëndëshe e shumë të lëvizshme, me sy të dale, me dy pale krahë të 

hollë, me të cilët, duke i fërkuar bën një zhurmë. 

MÚRG/Ë,~A I f. sh. ~A, ~AT. 1. fet. Murgeshë. U bë murgë. 

2. bised. Vajzë a grua që ka mbetur e shkretë, e vetme, pa njeri; vajzë a grua e 

mjerë, që bën një jetë të rëndë. Murga e shkretë (e mjerë)!  Ç'e gjeti, murgën! Hoqi të 

zitë e ullirit, murga! 

* Rrinte si murga në linjë rrinte pa folur asnjë fjalë, rrinte e heshtur dhe e  

shushatur. 

MÚRG/Ë,~AII f. Llumi i vajit që bie në fund të enës, fundërri vaji; lëngu i errët 

që del kur shtypin ullinjtë.I heqin murgën (vajit). Murgën e përdorin për sapun. 

 

Në huazimet nga greqishtja, siç jemi shprehur nuk është i panjohur edhe dukuria 

e ndryshimit të kuptimit. Fjala ζθύινο (ν) / qen,-i në shqipe emërton dhelprën si gjitar i 

egër mishngrënës a njeriun dinak. 

SKÍL/E,~JA /. sh. ~E, ~ET. 1. zool. Dhelpër. Lëkurë skileje. Strofka e skiles. 

Këlyshët e skiles.  

2. fig. Njeri dinak, dhelpër. Skile e vjetër. 

ζθύινο (ν) (πβ. ι. ζθπιί") 1. θαηνηθίδην ζαξθνθάγν ζειαζηηθό δών, πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξνπο ηύπνπο θαη έρεη πνιιαπιή ρξεζηκόηεηα (θπλήγη, θύιαμε 

αλζξώπσλ ή πνηκλίσλ, θαηαδίσμε θαθνπνηώλ, εληνπηζκό βνκβώλ ή λαξθσηηθώλ, 

ζπλνδία ηπθιώλ θ.ά.): - ηοκδβεηζηυξ | ζαθμκζμφ | ζοκμδίαξ- ΦΡ. (α) ζαλ ηνλ ζθύιν κε ηε 

γάηα γηα ηε ζρέζε αλζξώπσλ πνπ θαβγαδίδνπλ ζπλερώο: ηνχβμκηαζ ~ (β) ζθύινο πνπ 

γαβγίδεη δελ δαγθώλεη βι. ι. βααβίγς (γ) θαη ηελ πίηα νιόθιεξε θαη ηνλ ζθύιν 

ρνξηάην βι. ι. πίηα (δ) εγώ ην ιέσ ηνύ ζθύινπ κνπ θαη ν ζθύινο ζηελ νπξά ηνπ γηα 

πξάμεηο ή θαζήθνληα πνπ κεηαβηβάδνληαη από ηνλ έλαλ ζηνλ άιινλ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ εθηεινύληαη πνηέ (ε) κπάηε, ζθύινη, αιέζηε θη αιεζηηθά κε δώζεηε βι. ι. αθέες 

(ζη) ην θηελό ην θξέαο ην ηξσλ' νη ζθύινη βι. ι. ηνέαξ  

2. (εηδηθόη.) ην αξζεληθό απηνύ ηνύ δώνπ (ζει. ζθύια)  

3. (κηθ.) άλζξσπνο ζθιεξόο θαη άγξηνο πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη  

4. (κηθ.) απηόο πνπ είλαη αθνύξαζηνο: δμοθεφεζ ζακ ~  

 5. ην ζθπιόςαξν, κηθξόο θαξραξίαο. 

[ΔΣΤΜ < κηγλ. ζηφθ(θ)μξ (υπςξ παξαδίδεηαη ζηε ―γιώζζα‖ ηνύ Ζζπρίνπ 

ζηφθθμκ ηδκ ηφκα θέβμοζζκ) < αξρ. ζηφθαλ, -αημξ ―κηθξόο ζθύινο, θνπηάβη‖ (κε 
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κεηαπιαζκό θαηά ηα νπζ. ζε -όο), εθθξαζη. ι., κε επίζεκα -αλ (πα.αεΐν-αλ, δέθθ-αλ), 

πνπ πηζ. ζπλδ. κε ιηζ. skalikas ―θπλεγόζθπιν‖, kale ―ζθύια‖. ύκθσλα κε άιιε 

πξόηαζε, ε ι. Αλάγεηαη ζε ζ. *skul-, κεδεληζκ. βαζκ. ηνύ 1.E *(s)kyel-, αιιά ηα 

παξάγσγα απηήο ηήο ξίδαο (ι.ρ. αξρ. ηζι. skval ―απεξαληνινγία‖, skvala ―θσλάδσ 

δπλαηά‖) απέρνπλ ζεκαζηνινγηθώο. Καη' άιιε άπνςε, ε ι. ζα κπνξνύζε λα αλαρζεί ζην 

ζ. ζηο- ηνύ αξρ. ζηφγς | -μιαζ (βι. ι. ζημφγς) κε εζθαικ. κνξθνι. ρσξηζκό ηνύ ξ. 

(δει. ζηφ-γς αληί *ζηφδ^ς). Σέινο, έρεη πξνηαζεί ε ζύλδεζε κε αξκ-cul ―κηθξόο 

ηαύξνο‖, άπνςε πνπ παξνπζηάδεη ζεκαζηνι. δπζρέξεηεο]. 

 

Nga sa pamë në këtë syth, lëvizja kuptimore del si kondensim semantik dhe ai 

tregon se shqipja dhe greqishtja kanë prirje të forta sintetizimi si në strukturë, ashtu 

edhe në brendi. Kondensim semantik kemi edhe çdoherë që kalohet nga kuptimi 

konkret (lëndor) në kuptim abstrakt (të figurshëm), pasi rritet shkalla e përgjithësimit, 

thellohet abstraktimi. Meqë prejardhja semantike shkon zakonisht nga kuptime konkrete 

në abstrakte, nga të drejtpërdrejta në të figurshme, atëherë mund të themi se rruga e 

prejardhjes semantike është edhe rruga e kondensimit semantik.  Kjo nuk mohon 

plotësisht të kundërtën, pasi ka edhe raste kur prejardhja semantike kalon nga kuptime 

abstrakte në kuptime konkrete (fjala vjen, tek emrat e veprimit në kuptimin e parë, të 

veprimit sipas foljes, prej nga rrjedh kuptimi i dytë, i rezultatit të veprimit).  

Kondensim të madh kuptimor fjalët arrijnë sa më shumë t‘i zgjerojnë lidhjet 

sintagmatike, ato fitojnë kështu një kuptim shumë të përgjithshëm, me dendësi të 

madhe, por, si të thuash, ―pa ngjyra të theksuara‖, pra, shumë herë të papërcaktueshëm 

qartë. Kondensimi semantik shfaqet kështu edhe përmes një përgjithësimi e abstraktimi 

më të lartë; përmbajtja leksikore e fjalës në këtë rast zgjerohet: sasia e përbërësve 

semantikë vërtet ulet, kurse vëllimi i realieve që mbulon ky kuptim rritet.
135
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2. RELACIONET SEMANTIKE TEK HUAZIMET GREKE NË SHQIPE 

 

Në studimet për semantikën leksikore të shqipes, J. Thomai pranon dy ndarje të 

mëdha të lidhjeve semantike ndërmjet fjalëve: lidhje semantike të kushtëzuara dhe 

lidhje semantike të pakushtëzuara. Sipas këtij studiuesi, të kushtëzuara janë lidhjet 

semantike që zbulohen gjatë prejardhjes kuptimore në formimin i njësive kuptimore, si 

dhe lidhjet kuptimore ndërmjet fjalëve të parme e fjalëve jo të parme brenda një 

çerdheje fjalëformuese etj. Kurse si lidhje semantike të pakushtëzuara njeh lidhjet 

semantike ndërmjet fjalëve që nuk vijnë nga njëra-tjetra, as si formim e as si kuptim, 

pra, ndërmjet fjalëve të ndryshme pa lidhje prejardhjeje, por që kanë një bosht kuptimor 

të përbashkët e mund të grupohen për këtë arsye në një klasë leksikore. Lidhjet 

semantike të pakushtëzuara janë dyfarëshe: lidhje barazie dhe lidhje ngjashmërie.  

Tipat e ndryshme të marrëdhënieve semantike mund të identifikohen në më lehtë 

në leksemat e një fjalori shpjegues. Ato zbulojnë ―marrëdhënie barazie, marrëdhënie 

hierarkike dhe marrëdhënie shoqërimi” Këtu menjëherë kuptohet se jemi në një 

hapësirë psikolinguistike: marrëdhënie shoqërimi njihen ato që vendosen ndërmjet 

marrëdhënieve të tilla si shkak dhe pasojë (aksident / plagosje), veprim dhe produkt 

(shkrim / botim), lëndë e parë dhe produkt (rrush / verë) etj. 

Në një këndvështrim më të gjerë, relacionet leksiko-semantike kryesore mund të 

jenë:  

A: Relacionet paradigmatike, ku do të përfshiheshin 

1. Relacioni leksikor sinonimik që është marrëdhënie (lidhje) horizontale 

ndërmjet dy a më shumë njësive leksikore që i kanë të njëjtë përbërësit më të 

rëndësishëm (thelbësorë) dhe ndryshojnë vetëm në përbërësit plotësues apo dytësorë 

(anësorë). Relacione të tilla ndërmjet dy a më shumë njësive leksikore shihen si lidhje 

semantike të pakushtëzuara të barazisë ose të afrisë. Ndaj, nëse do ta paraqitim në 

mënyrë algjebrike këtë relacion, do të kishim X = / ~ Y, ekuacion ku shenja e barazimit 

(=) na shpie te sinonimia e plotë (te sinonimia absolute), kurse tilda (~) na shpie te 

sinonimia e përafërt.  

STOLÍS kal. 1. Zbukuroj me stoli (nusen etj.). Nis. E bëjnë nuse, e nisin me tel, 

i vënë xhevahiret dhe e shpien te burri. (Folk.). Ndreq bised. Rregulloj bised. Teletis 

stolis nuse me tela. Telis stolis nusen me tela. Ujdis bised. - Çupën e ujdisin gratë. Mirë 

është t‘i japësh diçka gruas që e bën nuse çupën. (Ligj. fol.).  Godit krahin. Stis bised. 

Ormis krahin. 2. edhe fig. → Zbukuroj1 jokal. 

STOLÍSEM. Vetv. e Stolis. 1. Nisem. Ndreqem bised. Rregullohem bised. 

Teletisem. Telisem. Ujdisem bised. Goditem bised. Stisem bised. Ajo nuk e duron dot 

diellin dhe mban syze të mëdha, të errëta, stisur me brilante falso. (Let. art. përkth.). 

Ormisem krahin. 2. edhe fig. → Zbukurohem1 vetv. 

STOLÍSJ/E,-A f. Veprimi sipas Stolis, Stolisem. 1. Ujdisje. Nisje. Ndreqje 

bised. Rregullim bised. Goditje bised. Stisje bised. Ormisje krahin. 2. → Zbukurim,-

i1 m. 

STOLÍSUR (i) mb. Që është stolisur. 1. Nisur (i). Teletisur (i). Ujdisur (i) 

bised. Stisur (i) bised. 2. → Zbukuruar (i)1 mb. 
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SKELÉT,-I m. 1. anat., zool. Tërësia e eshtrave të trupit të njeriut dhe të 

kurrizorëve të tjerë; eshtrat e një pjese të trupit. Eshtëri. U zbulua në Kinë eshtëria e 

një dinozauri. (Pub.). Ashtëri. Ashtërim. Ngrehë. - Thonë se te ngreha e njeriut ka një 

pjesë, te shtylla e kurrizit që nuk kalbet asnjiherë. (Ligj. fol.). Zgorre. - Mishi kalbet, 

zgorreja mbetet. (Ligj. fol.). Skurrjalë eshtrat që mbeten nga trupi pasi kalbet mishi. 2. 

Shtyllat, harqet dhe pjesët e tjera më të forta e më të qëndrueshme, në të cilat mbahen a 

mbështeten pjesët e tjera të një ndërtese, të një mjeti etj.  Ngrehë. Trup. Predhat 

shkatërruan kompasin, rrëzuan antenën, prishën një varkë shpëtimi dhe dëmtuan 

tubacionet e trupit të anijes. (Pub.). Pandë. - Tani që e bëra pandën, kasollja quhet e 

mbaruar. (Let. art.). 3. → Korniz/ë,-a1 f. 4. si mb. fig. → Dobët (i)1 mb. 

 

ζθειεηόο (ν) {θ. ιατθ. πιεζ. ζθειεηά (ηα) (ζεκ. 4)}  

1. ην ζύλνιν ησλ νζηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ εζσηεξηθή ζηεξεή δνκή ηνύ 

ζώκαηνο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ ζπνλδπισηώλ δώσλ  

2. ην ζύλνιν ησλ νζηώλ αλζξώπσλ ή δώσλ πνπ έρνπλ πεζάλεη θαη βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε πξνρσξεκέλεο ή νιηθήο απνζύλζεζεο: ~ πνμσζημνζηχκ γχςκ ηαζ ακενχπςκ  

3. (κηθ.) άλζξσπνο παξά πνιύ αδύλαηνο, ώζηε λα δηαγξάθνληαη ηα θόθθαιά ηνπ: 

βίκμιαζ | ιέκς ~ || ηαηακηχ ~ απυ ηδκ αζζηία | ημ άβπμξ | ηδ ζηεκμπχνζα ΤΝ. 

θάηηζρλνο, πεηζί θαη θόθθαιν ・  

4. ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ελόο ηερληθνύ έξγνπ, πνπ ζηεξίδεη θαη θαζνξίδεη ην 

ζρήκα ηήο θαηαζθεπήο: μ ~ ελόο ηηδνίμο | ιζαξ βέθοναξ || ιυκμ μ ~ ημφ ενβμζηαζίμο 

έιεζκε ιεηά ηδκ πονηαβζά  

5. (εηδηθόη.) ην πιαίζην από κέηαιιν ή θόθθαιν ησλ γπαιηώλ ειίνπ ή νξάζεσο, 

ζην νπνίν πξνζαξκόδνληαη νη θαθνί: γπαιηά ιε ιεηαθθζηυ | πνοζυ | ημηηάθζκμ ~  

6. (κηθ.) ην βαζηθό ζρέδην, ηα θύξηα ζεκεία ελόο ζέκαηνο, ηα  νπνία 

αλαπηύζζνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζε πξνθνξηθό ή γξαπηό ιόγν: ν ~ ελόο ιοεζζημνήιαημξ 

| ηήξ ζζημνίαξ | ηήξ μιζθίαξ ΤΝ. ζρεδηάγξακκα, βάζε. ΥΟΛΗΟ ι. ειεηυξ. 

[ΔΣΤΜ < αξρ. επίζ. ζηεθεηυξ ―απνμεξακκέλνο, θαηάμεξνο‖ (ε ζεκεξηλή ζεκ. 

είλαη κηγλ.) < ζ. ζηεθε- (ηνύ ξ. ζηέθθμιαζ ―μεξαίλσ - γίλνκαη ηζρλόο‖) + -ηόο (πβ. 

ζονθε-ηυξ). Σν αξρ. ζηέθθμιαζ < *ζηέθ-ίμιαζ < ζ. *skel-3-, δηζύιι. ζ., πνπ αλάγεηαη 

πηζ. ζε I.E. *(s)kel- ―ζηεγλόο, μεξόο‖, πβ. ζνπεδ. skall ―κπαγηάηηθνο, ιεπηόο‖, αγγι. 

shalloë ―ξερόο‖, κέζ. άλσ γεξκ. hei ―αζζελήο, αδύλακνο‖, γεξκ. hellig ―θνπξαζκέλνο, 

ζηεγλόο από δίςα‖ θ.ά Οκόξξ. ζηθδ-νυξ (βι.ι.)]. 

Sinonimia mund të vendoset e dhe ndërmjet njësive frazeologjike që motivohen 

nga një huazim grek në shqipe, si  

(Erdhi) si kofini pas së vjeli (pas të vjelave) (dikush a diçka) erdhi tepër vonë, 

pasi ka mbaruar puna, kur s'duhet më, kur s'hyn më në punë; (erdhi) si koshi pas së 

vjeli (pas të vjelave); (erdhi) si shirku pas së vjeli (pas të vjelave) krahin.; (erdhi) si 

shiu pas së vjeli; (erdhi) pas pilafit. Nxitohesha për të mos u dhënë shkas atyre që të 

më thonë: "Ja, dhe ky, një herë që e ftuam, na vjen si kofini pas së vjeli". (Let. art.).  

 

2. Relacioni leksikor antonimik, që është marrëdhënie (lidhje) horizontale 

zakonisht ndërmjet dy njësive leksikore që i kanë të kundërt përbërësit më të 

rëndësishëm (thelbësorë). Relacionet leksikoro-semantike antonimike shihen si lidhje 

semantike të pakushtëzuara. Nëse do ta paraqitim në mënyrë algjebrike këtë relacion, do 

të kishim X ↔ Y, ekuacion ku shigjeta dykahëshe na shpie tek antonimia e mirëfilltë. 

PLEKS kal., ~A, ~UR. 1. Thur; gërshctoj; kund. shpleks. Pleks gërshetin. Pleks 

gardkin. Pleks një cigare. 
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2. fig. keq. Thur; ngatërroj. Pleksin plane djallëzore. 

PLÉKSEM Vetv. 1. vet. veta III. Lidhet keq diçka me një tjetër sa nuk zgjidhet 

dot, ngatërrohet; kund. shplekset. U pleksën fijet. 

2. vet. veto III fig. Gërshetohet; ndërthuret. Lufta per çlirim u pleks me luftën për 

drejtësi shoqërore. 

3. Lidhem ngushtë e shoqërohem me dike dhe nuk mund të shkëputem me prej 

tij; hyj në një çështje që nuk me takon a në një punë jo të mirë;  ngatërrohem. U pleks me 

një rrugaç. Mos u pleks me të! 

4. Pës. e PLEKS. 

PLÉKSJ/E,~A f. sh. ~E, ~ET. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PLEKS, 

PLEKSEM. Pleks]e rrethanash (kushtesh). 

PLÉKSUR (i,e) mb. Që është i lidhur me diçka tjetër sa nuk zgjidhet dot, i 

ngatërruar; i thurur; kund. i shpleksur. Fije e pleksur. Me gërsheta të pleksura. 

 

3. Relacioni leksikoro-semantik i shkallëzueshmërisë, që nënkupton lidhjen 

(marrëdhënien) ndërmjet njësive leksikore, që, duke u mbështetur në disa tipare 

semantike të nënvendosjes / mbivendosjes, kanë vlera të ndryshme shënuese. Shembujt 

këtu mund të jenë të shumtë, sidomos kur jemi në hierarkinë e një institucioni. Psh., në 

hierakinë e emërtimeve që lidhen me bësimin ortodoks kemi disa shkallë që lidhen, me 

emërtimet për institucionet, për klerikët që lidhen me altarin apo me ata që janë jashtë 

altarit:  

PATRIÁRK,~U m. sh. ~Ë, ~ËT. fet. Titulli i kryetarit të kishës ortodokse të një 

vendi; ai që mban këtë titull, patrik (në disa vende ku vepron kisha e krishterë).  

PATRÍK,~U m. sh. ~Ë, ~ËT. Titulli i kryetarit të kishës ortodokse të disa 

vendeve; ai që mban këtë titull (në disa vende ku vepron kisha ortodokse). Patriku i 

Stambollit. 

 ARKIMANDRÍT,~I m. sh. ~Ë, ~ËT fet. Titulli më i lartë për murgjit dhe 

kryetarët e manastireve; titull më i ulët se i dhespotit për priftin që nuk martohet e që 

është murg (në vendet ku vepron kisha ortodokse). 

KRYEPESHKOP,~I m. sh. ~Ë, ~ËT fet. Titull me i lartë se ai i peshkopit në 

hierarkinë kishtare; i pari i peshkopëve që mban këtë titull dhe që ka nën drejtimin e vet 

disa peshkopë (në vendet ku vepron kisha e krishterë); kryetari i kishës ortodokse.  

PESHKÓP,~I m.sh. ~Ë, ~ËT. 1. fet. Kryetari i një dioqeze ortodokse, dhespot 

(në vendet ku vepron kisha ortodokse). 

DHESPÓT,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. Titull fetar në kishën ortodokse ndërmjet priftit 

dhe mitropolitit, peshkop; ai që mban këtë titull, kryetar i një dioqeze ortodokse (në 

vendet ku vepron feja ortodokse; në të kaluarën edhe në Shqipëri).  

*E bën dhespotin (priftin, hoxhën) me barrë tall, shih te BARR/Ë,~A. 

MITROPOLÍT,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. Peshkop ortodoks, që ushtron pushtetin fetar 

në një mitropoli; titulli me i lartë i peshkopit në kishën ortodokse; titullari i mitropolisë 

(në vendet ku vepron kisha ortodokse). 

IGUMÉN,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. Kryetar i një ma-nastiri të murgjve ortodoksë (në 

vendet ku vepron kisha ortodokse). Igumeni i manastirit. 

KALLOGJÉR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. 1. Murg ortodoks (në vendet ku vepron kisha 

ortodokse). U bë kallogjer. 

OSHËNÁR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT. 1. fet. Murg ose besimtar, që rron i vetmuar e me 

mundime trupore dhe përpiqet të jetë gjoja i papërlyer për të fituar, sipas paragjykimeve 
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fetare, hirin e zotit; murg ose besimtar i tillë që është shpallur nga kisha si shenjt (në 

vendet ku vepron kisha ortodokse). Jetë oshënari. Rron si oshënar. 

DHJAK,~U m. sh. ~Ë, ~ËT. Titull fetar në kishën ortodokse, gradë e ulët fetare 

në këtë kishë; ai që mbante këtë grade a këtë titull, ndihmës i priftit në kryerjen e 

shërbesave fetare (në vendet ku vepron feja ortodokse 

IKONÓM,~I m. sh. ~Ë, ~ËT fet., vjet. Titulli me i ulët në hierarkinë fetare 

ortodokse, prift i thjeshtë. 

PSALT,~I m. sh. ~Ë, ~ËT fet. Ai që këndon psalme në kishë, ai që psal (në 

vendet ku vepron kisha e krishterë). Zëri i psaltit. Ishte psalt. 

PSÁLTËS,~I m. sh. ~, ~IT fet. Psalt. 

 

παηξηάξρεο (ν) {παηξηαξρώλ} 1. απηόο ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε θαηαγσγή κηαο 

πάηξηαο (βι.ι.), ν αξρεγόο γέλνπο, θπιήο  

2. Π.E. θαζέλαο από ηνπο γελάξρεο, ηνπο αξρεγνύο ησλ θπιώλ ηνύ ηζξαειηηηθνύ 

ιανύ, ι.ρ. ν Αβξαάκ  

3. Παηξηάξρεο (ν) ν ηίηινο ηνύ αλώηαηνπ επηζθόπνπ θαη αξρεγνύ κηαο 

Οξζόδνμεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο・ (εηδηθόη.) Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο μ 

Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη πξνθαζήκελνο ηήο Αλαηνιηθήο  Οξζνδόμνπ 

Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο 4. (κηθ.) πξόζσπν ζην νπνίν απνδίδεηαη  ε παηξόηεηα ηδέαο, 

πξαθηηθήο, κεζόδνπ θ.ιπ.: μ Άκηαι ιζo είκαζ μ – ημφ θζθεθεοεενζζιμφ ΤΝ. παηέξαο. 

[ΔΣΤΜ. κηγλ. < πάηνζα + -άνπδξ < άνπς. Ζ ρξήζε ηήο ι. σο ηίηινπ ζηελ Κσλ/πνιε θαη 

ζηηο ππόινηπεο απηνθέθαιεο Δθθιεζίεο είλαη κεζλ.]. 

αξρηκαλδξίηεο (ν) {αξρηκαλδξηηώλ} ΔΚΚΛΖ. 1. ν εγνύκελνο κνλήο (= 

κάλδξαο) ή ν επόπηεο νκάδαο κνλαζηεξηώλ κηαο πεξηθέξεηαο 2.  άγακνο ή ρήξνο 

πξεζβύηεξνο. ✈ ΥΟΛΗΟ ι. ηθδνζηυξ. [ETYM. κηγλ. < άνπζ- (< άξρσ) + ιάκδνα 

≪μονή≫, o όροσ αυτόσ χρηςιμοποιήθηκε αξρηθά σο ηίηινο ηνύ επόπηε κνλαζηεξηώλ. 

Ζ ζεκεξηλή ζεκ. Δίλαη κεζλ.]. 

δεζπόηεο (ν) {-ε θ. (ιόγ.) -νπ (θιεη. δέζπνηα) | -εο (θ. ιατθ. -άδεο), -ώλ (ιατθ. -

άδσλ)}  

1. (θαζεκ.) ν επίζθνπνο: ηελ εοθμβία ζμο, δέζπμηα ΤΝ. κεηξνπνιίηεο, 

αξρηεξέαο- ΦΡ. (α) (παξνηκ.) θαιά είλαη ηα θαξδνκάληθα, κα είλ' γηα δεζπνηάδεο  γηα 

όζνπο έρνπλ θηινδνμίεο αλώηεξεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (β) ιέσ ηνλ δεζπόηε 

Παλαγηώηε γηα πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηνο ζαζηίδεη, ηα ράλεη ή παζαίλεη θάηη θαη 

ππνθέξεη: Σμ ηζ ηνάαδλα ι ' αοηή ηδκ οπυεεζδ δεκ θέβεηαζ! Δίπα ημκ  δεζπυηδ Πακαβζχηδ!  

2. απηόο πνπ έρεη απόιπηε εμνπζία, άξρνληαο πνπ θπβεξλά απζαίξεηα θαη 

απνιπηαξρηθά: αιείθζηημξ | ηονακκζηυξ | ζηοβκυξ ~ ΤΝ. δπλάζηεο, άξρνληαο, απζέληεο, 

εμνπζηαζηήο, εγεκόλαο, βαζηιηάο, θπβεξλήηεο, θπξίαξρνο.  

3. (σο πξνζθώλεζε) ν Θεόο: εοθυβδζμκ, δέζπμηα! ΤΝ. Κύξηνο . 

 4. ΗΣ. (ζην Βπδάληην) (α) ν απηνθξάηνξαο (β) κέινο ηήο απηνθξαηνξηθήο 

νηθνγέλεηαο (πξώηνο ζηελ ηεξαξρία ηνύ παιαηηνύ) (γ) (θαηά ηνλ 13ν αη.) θαζέλαο από 

ηνπο αλεμάξηεηνπο εγεκόλεο ηήο Ζπείξνπ θαη ηνύ Μπζηξά (βι. θ. ι. δεζπμηάημ). 

5. ν αξρεγόο ηήο νηθνγέλεηαο θαη θύξηνο ηνύ νίθνπ θαη (θαη' επέθη.) απηόο πνπ 

θαηέρεη απόιπηα, πνπ έρεη ηελ πιήξε θπξηόηεηα πξάγκαηνο ΤΝ. νηθνδεζπόηεο, 

λνηθνθύξεο, ζπηηνλνηθνθύξεο, αθεληηθό. Δπίζεο (ιατθ.) δέζπνηαο (ζεκ. 1).  ΥΟΛΗΟ 

ι. δμφθμξ, ηφνζμξ. 
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[ΔΣΤΜ. αξρ. < *δει-ζ-πυηδξ, ζπλζ. ι. πνπ ηαπηίδεηαη κε ην ζαλζθξ. dampati 

―νηθνδεζπόηεο‖. Δίλαη αβέβαην αλ ην α' ζπλζ. (*δεκ-ζ-) πξνέξρεηαη από I.E. *dem- 

(από όπνπ θαη *dema- ―ρηίδσ - θαηνηθία‖, βι. ι. δέιαξ, δυιμξ) κε ξηδηθή παξέθηαζε -s- 

ή αλ πξόθεηηαη γηα γεληθή πηώζε αξρ. ι. κε ηε ζεκ. ―ζπίηη‖. Σν β' ζπλζ. είλαη ε ι. πυζζξ 

―ν ζύδπγνο, ν θύξηνο (ηνύ ζπηηηνύ)‖, πνπ πξνέξρεηαη από I.E. *poti -s, πβ. ζαλζθξ. patii? 

―θύξηνο, ν ζύδπγνο‖, ιαη. potis, γαιι. pouvoir ―ηζρύο‖, αγγι. poëer θ.ά. Από ηε ζεκ. 

ηνύ νηθνδεζπόηε ε ι. ραξαθηήξηζε αξγόηεξα ηνλ απηνθξάηνξα ηνύ Βπδαληίνπ θαη, επί 

Σνπξθνθξαηίαο, ηνλ ρξηζηηαλό δηνηθεηή ελόο δεζπνηάηνπ. Ζ εθθιεζ. ρξήζε ηήο ι. σο 

πξνζθσλήζεσο ηνύ επηζθόπνπ είλαη κεζλ. Από ηελ θιεη. δέζπμηα ζπδιαηίζηδηε θαη η. 

νλνκαζηηθήο ό δέζπνηαο, πβ. παηήν - θιεη. πάηεν, νλνκαζηηθή ό πάηεν]. 

επίζθνπνο (ν) {επηζθόπ-νπ | -σλ, -νπο} ΔΚΚΛΖ. Ο θιεξηθόο πνπ θέξεη ηνλ 

πςειόηεξν βαζκό ηήο ηεξνζύλεο (νη άιινη δύν: δηάθνλνο, πξεζβύηεξνο) ΤΝ. 

δεζπόηεο, κεηξνπνιίηεο- ΦΡ. ζρνιάδσλ επίζθνπνο βι. ι. ζπμθάγς (βι. ι. ηθδνζηυξ, 

ΥΟΛΗΟ).  [ΔΣΤΜ.αξρ., αξρηθή ζεκ. ―θξνπξόο, επηβιέπσλ, επηηεξεηήο‖, ζπλζ. εθ 

ζπλαξπαγήο από ηε θξ. επί ζημπυκ. Ζ ζεκεξηλή ζεκ. αλάγεηαη ζηελ Κ.E., όπνπ ην επίζ. 

επίζημπμξ απνδίδεηαη ζηνπο πξεζβπηέξνπο θάζε ηνπηθήο εθθιεζίαο,  ελαιιαζζόκελν 

ζηε ρξήζε κε ηε ι. πνεζαφηενμξ (βι.ι.)]. 

θαιόγεξνο θ. (ιόγ.) θαιόγεξνο (ν) {-νπ θ. -έξνπ | -σλ θ. -έξσλ θ. -ήξσλ, -νπο θ. 

έξνπο θ. -ήξνπο) (θαζεκ.)  

1. ν άλδξαο πνπ, επηζπκώληαο λα αθνζησζεί ζηνλ Θεό, παξακέλεη άγακνο θαη 

δηάγεη αζθεηηθό βίν εθηόο ησλ πιαηζίσλ ηήο θνηλσλίαο, ζε εηδηθή ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα 

(κνλαζηήξη) ή θαη εληειώο κόλνο ΤΝ. κνλαρόο, αζθεηήο ΑΝΣ. θνζκηθόο, ιατθόο . 

2. (κηθ.-ζθσπη.) ν άλδξαο πνπ δεη κνλήξε θαη αζθεηηθή δσή, πνπ δελ έρεη 

ζπλάςεη γάκν. ΦΡ. (α) (παξνηκ.) ην κνλαζηήξη λα 'λ' θαιά (θη από θαινγήξνπο 

βξίζθεηο) βι. ι. ιμκαζηήνζ (β) (ιατθ.) κπή- θε ν θαιόγεξνο ζην θαί θάεθε ην θαγεηό, 

ηζίθληζε .  

3. καθξόζηελν, θνξεηό έπηπιν κε εηδηθέο εγθνπέο ή ππνδνρέο γηα ην θξέκαζκα 

ελδπκάησλ, θαπέισλ θ.ιπ. ΤΝ. Κξεκάζηξα.  

4. απόζηεκα κέζα ζε ηδξσηνπνηό ζπιάθην, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε εμνγθσκέλν, 

θνθθηλσπό θαη νδπλεξό νίδεκα ζην δέξκα θαη εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνύ ηεξνύ  

oζηνύ.  

5. ΝΑΤΣ. κηθξόο βξάρνο πνπ πξνεμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηήο  ζάιαζζαο, είηε 

κεκνλσκέλνο είηε κε άιινπο παξόκνηνπο βξάρνπο 

ΤΝ. ζθόπεινο ・ ΦΡ. (αηλίγκαηα) (α) ρίιηνη-κύξηνη θαιόγεξνη ζ' έλα ξάζν 

ηπιηγκέλνη νη θόθθνη ηνύ ξνδηνύ (β) καθξπο-καθξύο | ςειόο - ςειόο θαιόγεξνο θαη 

θόθθαια δελ έρεη ν θαπλόο (γ) καθξπο-καθξπο θαιόγεξνο θαη πίηα ε θεθαιή ηνπ ην 

θηπάξη ηνύ θνύξλνπ (δ) ςειόο-ςειόο θαιόγεξνο θαη πέξα ε θσλή ηνπ ημ θακπαλαξηό 

ηήο εθθιεζίαο. - (ππνθ.) θαινγεξάθη (ην) [κεζλ.], θαινγεξίζηηθνο, -ε, -ν, θαινγεξίζηηθα 

επίξξ. [ΔΣΤΜ. κεζλ. < κηγλ. ηαθυβδνμξ < ηάθμ- + -βδνμξ < βήναξ]. 

 

δηάθνο (ν) ν δηάθνλνο (βι.ι., ζεκ. 1). [ΔΣΤΜ. κεζλ. < κηγλ. δζάηςκ (θαηά ην 

ζρήκα δνάηςκ - δνάημξ, βένςκ - βένμξ θ.η.ό.), κεηαπιαζκ. η. ηνύ αξρ. δηαθπλνο θαηά ηα 

ηξηηόθιηηα ζε -σλ]. 

δηάθνλνο (ν) {δηαθόλ-νπ | -σλ, -νπο}  1. ΔΚΚΛΖ. ηεξσκέλνο ηήο Οξζόδνμεο 

Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο πνπ θαηέρεη ηνλ θαηώηεξν από ηνπο ηξεηο  βαζκνύο ηήο 

ηεξνζύλεο (νη άιινη δύν είλαη ν πξεζβύηεξνο θαη ν επίζθνπνο) ΤΝ.  (ιατθ.) δηάθνο  

2. (κηθ.) απηόο πνπ έρεη αθνζησζεί ζε έλα έξγν, πνπ ππεξεηεί  έλαλ ζθνπό: ~ ηήο 

εζνήκδξ ηαζ ηήξ αβάπδξ. ✈ ΥΟΛΗΟ ι. ηθδνζηυξ. 
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[ΔΣΤΜ. αξρ., αβεβ. εηύκνπ, πηζ. < δηαθνλώ (ππνρσξεη.). Αλ ην δζα- ζεσξεζεί ά 

ζπλζ., ηόηε ίζσο ε ι. ζπλδ. κε ην ξ. εβημκχ ―ππεξεηώ κε πξνζπκία‖, γηα ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη όηη < ελ + -ημκχ < ζ. θνλ-, πνπ ζπλδ. κε ιαη. conor ―επηρεηξώ, 

πξνζπαζώ‖. Οη παξαδνζηαθέο απόςεηο πνπ ζπλδένπλ εηπκνινγηθά ηε ι. δζάημκμξ κε ην 

νπζ. ηυκζξ ―ζθόλε‖ ή κε ην ξ. δζήης ―θζάλσ‖ δελ ζηεξίδνληαη επαξθώο. Ζ ι. γλώξηζε 

ηδηαίηεξε δηάδνζε ζηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αηώλεο, αθνύ ζηελ Κ.E. πξνζδηνξίδεη 

ηόζν ηνλ εθθιεζηαζηηθό βαζκό ππεξεζίαο (πβ. Α' Σζιυε. 3, 8-10, όπνπ θαζνξίδνληαη 

ζαθώο ηα πξνζόληα ηνπο) όζν θαη γεληθόηεξα θάζε πηζηό (π.ρ. Μάξθ. 10, 43: άιιόο αλ 

ζέιε ιέβαξ βεκέζεαζ έκ φιΐκ εζηαζ οιχκ δζάημκμξ). Ζ ι. πέξαζε θαη ζε μέλ. γιώζζεο, 

π.ρ. αγγι. deacon, γαιι. diacre, γεξκ. Diakonus θ.ά.].  

 

PATRIKAN/Ë,~A f. fet. 1. Selia e patrikut; sistem i drejtimit të kishës ortodokse 

me një patrik në krye. 

2. Zona ku shtrihet pushteti i patrikut. Patrikana e Stambollit. 

MITROPOLÍ,~A f. sh. ~, ~TË fet. Qendra kishtare e një zone ku shtrihet 

pushteti fetar i peshkopit ortodoks (në vendet ku vepron kisha ortodokse). Kishat e 

mitropolisë. 

KRYEPESHKOPÁT/Ë,~A f.. sh. ~A, ~AT fet. Dioqeza që drejtohet nga një 

kryepeshkop; selia e kryepeshkopit (në vendet ku vepron kisha e krishterë).  

PESHKOPÁT/Ë,~A f. sh. ~A,~AT fet. Dioqeza ortodokse që ka në krye një 

peshkop; ndërtesa ku rri peshkopi (në vendet ku vepron kisha ortodokse). Peshkopata e 

Ohrit. Peshkopatat e Shqipërisë së Jugut. 

MANASTÍR,~I m. sh. ~E, ~ET. Institution fetar, me prona e ndërtesa banimi 

rreth një kishe e zakonisht larg qytetit, ku jetojnë, sipas disa rregullash të caktuara, 

murgj a murgesha; kuvend (në vendet ku vepron kisha). Pasuria (të ardhurat, tokat) e 

manastirit. U mbyll në manastir. Sa me afër fshatit të jetë manastiri, aq me të varfër 

jartë fshatarët. fj. u. 

PSALTÍR,~I m. sh. ~Ë, ~ËT fet. 1. Pjesë e «Dhiatës së vjetër» që përmban 150 

psalme, libri i psalmeve. 

2. Vend i caktuar në kishë, ka rri psalti kur psal. U ngjit në psaltir. 
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KREU VI 

PASQYRIMI LEKSIKOGRAFIK I HUAZIMEVE GREKE NË 
FJALORËT E GJUHËS SHQIPE 

 

Një nga rrugët e hyrjes së huazimeve greke në shqipe është dhe ajo përmes 

gjuhës së shkruar. Shumë fjalë kanë hyrë nëpërmejt përdorimit të gramatikave dhe të 

fjalorëve të greqishtes, si vepra themelore, nga qindra e mijëra shqiptarë nëpër shekuj, 

por veçanërisht 2-3 shekujt e fundit. Këto vepra kanë ndihmuar në zotërimin e 

greqishtes nga shqiptarët dhe të shqipes nga grekët. Veçanërisht fjalorët janë vepra që 

pasqyrojnë gjendjen e pasurisë leksikore, semantike, frazeologjike etj. të njërës apo 

tjetrës gjuhë, si edhe bëhen njëherazi dhe regjistrues historikë të huazimeve, duke u bërë 

kështu një burim i patjetërsueshëm për studime gjuhësore te shumta, të ndryshme, të 

pjesshme a të plota.  

Greqishtja e shkruar ka një traditë leksikografike rreth 30-shekullore, që është e 

lidhur ngushtë me vetë historia  e saj. Grekёt u morёn me hartimin e fjalorёve qё nё 

lashtësi. Sot në fondin e saj numërohen me mijëra e mijëra fjalorë njëgjuhësh dhe dy- a 

më shumëgjuhësh, që sjellin jo vetëm fjalë e shprehje, por edhe elemente të kulturës 

grake në mijëvjeçarë.  

Për të parë burimin dhe kohën e hyrjes së fjalës greke në shqipe duhet të 

mbahen parasysh disa faktorë si kontaktet e drejtpërdrejta të shqiptarëve me grekët dhe 

anasjelltas, kontaktet me veprat historike, letrare kulturore etj. të shkruara në greqishte, 

por të paktën edhe dy lloj fjalorësh: fjalorët shpjegues e fjalorët etimologjikë të 

greqishtes. Vetëm duke u mbështetur në vepra të tilla ne mund të përcaktojmë se fjalët, 

për të cilat jemi ndalur disa herë në këtë punim janë apo nuk janë huazime.  

Në shekullin XX e në fillim të këtij shekulli në leksikografinë greke janë hartuar 

vepra shumë të vëllimshme dhe shumë cilësore, nga të cilat mund të  veçohen  të tilla, 

si: Δηοιμθμλζηυ Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ  (Fjalori Etimologjik i Gjuhës së Re 

Greke), i hartuar nga N. Andriotis
136

; Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ (Fjalor i 

Greqishtes së Re)
137

, botim i Institutit të Studimeve Helenistike të Universitetit të 

Selanikut dhe Λελζηυ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ (Fjalor i Gjuhës së Re Greke), Athinë më 

2001, i hartuar nga J.Babiniotis
138

. Si vepra të arrira janë vlerësuar edhe fjalorët 

shpjegues: Λελζηυκ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζδξ (Fjalor i gjuhës greke) i hartuar nga 

Akademia e Athinës; Fjalor i madh i gjuhës greke (me 9 vëllime) i hartuar nga Dh. 

                                                 

 
136

 N. Andriotis Δηοιμθμλζηυ Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ, Selanik, 1951 
137

 Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ, Selanik 1998 
138

 Γ. Μπακπηληώηε, Λελζηυ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ, Αζελώλ, 2001 
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Dhimitrakos; Λελζηυκ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ (Fjalor i gjuhës së Re Greke), 1971, 

i hartuar nga I. Stamatakos; Λελζηυκ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζδξ, μνεμβναθζηυκ ηαζ 

ενιδκεοηζηυκ (Fjalor i gjuhës së re greke, ortogragik dhe etimologjik) , i hartuar nga 

Πξσία;  Νέμ Δθθδκζηυ Λελζηυ (Fjalor i greqishtes së re), i hartuar nga E. Kriara, në 

Athinë, 1995 etj.
139

  

Greqishtja, si një nga gjuhët me dokumentimin më të vjetër në botë, spikat edhe 

për një pasuri të madhe fjalorësh etimologjikë. Në punimin tonë, sidomos për të parë 

edhe huazimet shqipe në greqishte ne u jemi referuar veprave të tilla si : Δηοιμθμβζηυκ 

Λελζηυκ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζδξ (Fjalor etimologjik i gjuhës greke), i hartuar dhe i botuar 

nga P. K. Dhorbaraqis, Athinë 1963; Δηοιμθμβζηυ θελζηυ (Fjalor etimologjik), i hartuar 

dhe i botuar nga Κ. Dhangjitsis; Νεμεθθδκζηυ εηοιμθμβζηυ ηαζ ενιδκεοηζηυ θελζηυ 

(Fjalor i gjuhës së re greke  etimologjik dhe shpjegues), i hartuar dhe i botuar nga A. 

Flloros; To Μεβάθμ Δηοιμθμβζηυ Λελζηυ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ  (Fjalori i madh 

etimologjik i gjuhës së re greke), i hartuar dhe i botuar nga J. Kullaqis, në Athinë në 

vitin 1993 si dhe Γ. Μπακπηληώηε
140

. Ne jemi mbështetur te një nga veprat 

leksikografike më të mira të fondit leksikografik të greqishtes, në Λελζηυ ηδξ κέαξ 

εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ θέλεςκ ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, 

μνεμβναθζηυ, ζοκχκοιςκ - ακηζεέηςκ, ηφνζςκ μκμιάηςκ, επζζηδιμκζηχκ μνςκ, 

αηνςκοιζχκ; κε αμηνπνίεζε ηνύ γισζζηθνύ αξρείνπ; Αζελώλ, 2002, të hartuar nga Γ. 

Μπακπηληώηε etj. 

Shumë fjalë e njësi frazeologjike që lidhen sidomos me botën shpirtërore, me 

kulturën dhe letërsinë e pasur greke, besojmë se kanë hyrë në gjuhën shqipe edhe nga 

puna me fjalorëte greqishtes.  

Njësitë leksikore, semantike dhe frazeologjia që kanë hyrë nga greqishtja në 

gjuhën shqipe, i gjen të pasqyruara dhe në fjalorët e ndryshëm të shqipes, qofshin në 

fjalorët dygjuhësh qofshin në ata njëgjuhësh (shpjegues). Leksikografia shqipe ka një 

histori 400-vjeçare dhe rreth 500 fjalorë dygjuhësh dhe njëgjuhësh.  

Për të gjykuar rreth vlerave të një fjalori së pari duhet të kemi parasysh 

ndërtimin e tyre të brendshëm, makrostrukturën dhe te mikrostrukturën
141

, qoftë te një 

fjalor njëgjuhësh apo fjalor dygjuhësh, qoftë shpjegues apo terminologjik, qoftë i 

shtypur apo formës elektronike
142

. 

 

 

 

Në fjalorët e shqipes të botuar këta 60-70 vjetët e fundit gjejmë huazime që janë 

zgjedhur sipas parimeve të hartimit të vetë veprës.  

                                                 

 
139

 Shih më gjerë për këtë syth Bibliografinë shkencore, në fund të punimit.  
140

 Shih më gjerë për këtë syth Bibliografinë shkencore, në fund të punimit.  
141

 Makrostruktura në një fjalor dygjuhësh nënkupton ndërtimin i fjalorit në tërësi: fjalësin ose listën e 

fjalëve a të njësive frazeologjike gjuhës së parë, strukturën kuptimore të fjalëve a të njësive frazeologjike 

(të rrudhosura në krahasim me një fjalor shpjegues), trajtat plotësuese të fjalëve, shënimet gramatikore, 

stilistike e për fushën e përdorimit, thëniet e shembujt etj. si dhe fjalët e njësitë frazeologjike gjegjëse te 

gjuhës së dytë. Makrostruktura është ―ndërtesa‖ në tërësi e  fjalorit, kurse mikrostruktura e fjalorit është 

ndërtimi i çdo njësie leksikografike veças, ç‘përmban ai që quhet “zë leksikografik”. Si makrostruktura, 

edhe mikrostruktura varen nga tipi e nga synimi kryesor i fjalorit. Shih më gjerë J. Thomai, Leksikologjia e 

gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, f. 308 
142

 Për tipet dhe llojet e fjalorëve, shih edhe V. Memisha, Rreth një fjalori shkurtesash në gjuhën shqipe , në 

―Seminari I Ndërkombëtar i Albanologjisë‖, Ohër, 2007, f.  
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Së pari në një fjalor kombëtar do të gjejmë fjalë huazime nga greqishtja, që i 

tashmë takojnë leksikut të përgjithshëm, që kanë karakter mbarëkombëtar dhe që 

përfshihen në leksikun normativ të shqipes standarde. Ne kemi dhënë me dhjetëra e 

dhjetëra shembuj të marra nga Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, 1980. Fjalët mund të 

jenë të veçanta, por edhe si elemente përbërëse të fushave paradigmatike fjalëformuese. 

Shembujt në vijim e tregojnë këtë. 

AKÓMA ndajf. 1. Deri në kohën kur flasim, ende. Punon (rron) aicoma. Akoma 

s'është gati (nuk ka ardhur). Është akoma fëmijë. Është akoma dimër. Akoma s'është 

gdhirë. 

2. Edhe më, edhe ca, më tepër. Ha (merr) akoma. Ka akoma. Do akoma? 

3. Edhe më shumë, më tepër (me shkallën krahasore të mbiemrave e të 

ndajfoljeve). Akoma më shumë (më tepër, më pak). Akoma më i madh (më i mirë, më 

iftohtë). 

4. bised., iron. Përdoret me një mohim për të treguar se nuk shqetësohemi për të 

keqen që mund të ndodhë ose për të dëshiruar një të keqe. Akoma s'është thyer! Akoma 

s'ka thyer qafën! 

*Akoma ti?! a) përdoret për të treguar se puna për të cilën na pyesin ka mbaruar 

prej kohësh; b) përdoret për të treguar se kërcënimi që na bëhet nuk na tremb. Është 

akoma (ende, hala) tek ura iron. shih tek UR/Ë,~A i. 

 

MOLÉPS kal., ~A, ~UR. 1. I ngjit dikujt një sëmundje; përhap mikrobe tek të 

tjerët a në një mjedis të caktuar; ndyj me fëlliqësira, me gjëra që kanë mikrobe etj.; 

infektoj. Ia mplepsi plagën. Molepsi ajrin (token, mjedisin, ujin, lumin). E molepsi 

rëndë (keq). 

2. fig. Bëj që dikush të marrë vese, të ketë të meta e shfaqje të dëmshme etj.; 

infektoj. Ua molepsi mendjen. Dhia e zgjebosur moleps gjithë kopenë. fj. u. 

MOLÉPSEM vetv. 1. Marr nga një tjetër një sëmundje ngjitëse; marr mikrobe, 

infektohem; vet. veto III ndyhet me fëlliqësira, me gjëra që kanë mikrobe etj. I larguan 

fëmijët që të mos molepseshin. U moleps i gjithë vendi. U molepsën rëndë. 

2. fig. Marr nga një tjetër vese, të meta a diçka të dëmshme; ndikohem a prekem 

nga ideologjia e huaj; infektohem. Iu moleps ndërgjegjja. 

3. Pës. e MOLEPS. 

MOLÉPSËS,~E mb. Që të moleps, ngjitës (per sëmundje etj.). 

MOLÉPSJ/E,~A f. sh. ~E, ~ET. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve 

MOLEPS, MOLEPSEM. Molepsja e njerëzve (e bimëve, e kafshëve, e vendit, e 

mjedisit). Molepsje sojesh përzierja e fares së një soji me fare të sojeve të tjera.  

MOLÉPSUR (i,e) mb. I. Që ka marrë një sëmundje nga një tjetër, që ka marrë 

mikrobe, që është molepsur. Kafshë e ntolepsur. Ujëra të molepsura. Ajër i molepsur.  

2. fig. Qe ka marrë vese, të meta a diçka të dëmshme; që është ndikuar a është 

prekur nga ideologjia e huaj; i keq, i fëlliqur (në sjellje, në të folur etj.); i jnfektuar. 

Shoqëri e molepsur. Njeri i molepsur. 

 

Ka fjalë të huazuara nga greqishtja që i përkasin  leksikut të përgjithshëm, 

mbarëkombëtar dhe që përfshihen në leksikun normativ të shqipes standarde, por që në 

fjalorët shpjegues shenjohen me elemente plotësuese, të tilla si bised. (që i përkasin 

ligjërimit bisedor), krahin. (që i përkasin leksikut krahinor apo dialektor) etj. Këto fjalë 

në pamje të parë, përmes këtyre markimeve, i përkasin leksikut pasiv, por derisa janë 

futur në fjalorët kombëtarë normativë ato tregojnë edhe prirjen për të dalë nga ky leksik 

apo nga të folmet krahinore e dialektore dhe të kthehen në njësi që i përkasin leksikut të 
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përgjithshëm, leksikut aktiv. Poe ilustrojmë këtë me disa shembuj nga Fjalori i gjuhës 

së sotme shqipe (FGjSSh), 1980: 

PSONlS kal., ~A, ~UR bised. 1. edhe jokal. Blej diçka në treg; bëj pazarin. Doli 

për të psonisur. 

2. Gjej diçka dhe e sjell me vete, gjej. Se ku i kishte psonisur! 

PSONlSJ/E,~A f. sh. ~E, ~ET bised. Veprimi sipas kuptimeve të foljes PSONIS. 

 

Në ndonjë fjalor të fundit mund të kemi edhe një proces “prapavajtës”, kur 

elementet plotësuese janë vendosur për fjalë që kanë në ditët e sotme zënë vend 

gjerësiht në leksikun e përgjithshëm. P.sh., moleps (dhe çerdhja e fjalëve që lidhen me 

të ), në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980), nuk ka asnjë elemente plotësues, kurse 

në Fjalorin e gjuhës shqipe, 2006, pra gati 30 vjet më prapa, kjo fjalë dhe ato që lidhen 

mormetaikisht me të, janë shenjuar me elementin plotësues bised. , pra ka kaluar në 

leksikin pasiv. 

moléps kal., -a, -ur bised. 1. i ngjit dikujt një sëmundje; fëlliq, ndyj. 2.  fig. keq. 

bëj që dikush të marrë një ves të keq; e korruptoj; infektoj. • molépsem vetv. e moleps. / 

pës. molépsem. • molépsj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi dhe gjendja sipas foljeve. • molépsur 

(i, e) mb. që është molepsur.      

molépsës,-e mb. që të moleps; ngjitës. 

 

Ndonjëherë dy fjalë sinonime që kanë hyrë nga greqishtja (si dhe fjalët e 

çerdheve paradigmatike fjalëformuese që lidhen me to), janë të dallueshme në fjalor, 

njëra prej tyre shoqërohet me elementin plotësues bised. (p. sh., te folja zileps), kurse 

tjetra nuk shoqërohet me elementin e tillë ( te folja zilis). 

ZILÉPS kal., ~A, ~UR bised. I shtie zilinë; e kam zili, zilis. 

ZILÉPSEM vetv. bised. Me hyn zilia, zilisem. 

ZILÍ,~A f. Dëshirë e madhe për të pasur a për të arritur atë që ka a që ka arritur 

dikush tjetër; ndjenjë lakmie a keqdashjeje që na ngjallet kur shohim dike tjetër me mirë 

se veten; smirë, resë, ndezë. E ka zili. I shtiu zilinë. E sheh me zili. E mposhti zilinë. 

Plasi nga zilia. la brente zemrën zilia. Është për ta pasur zili.  

ZILIQÁR,~E mb. 1. Që i ka zili të tjerët, që ndien zili për të tjerët; që shpreh 

zili; smirëzi. Njeri ziliqar. Vështrim ziliqar. Mos u bëj ziliqar!  

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Është ziliqar i madh. 

ZILlS kal., ~A, ~UR. E kam zili, zileps. ZILÍSEM vetv. Më hyn zilia, zilepsem. 

APÓSTU/LL,~LLI m. sh. ~J, ~JT. 1. fet. Secili nga dymbëdhjetë nxënësit e 

Krishtit, që predikuan dogmat e tij sipas mitologjisë së krishterë; libër fetar, ku tregohet 

veprimtaria e tyre. Veprat e apostujve. 

2. fig. libr. Mbrojtës dhe përhapës i zjatrtë i një ideje, i një doktrine etj. Apostull 

i lirisë (i së vërtetës). Aposlull i idesë kombëtare. 

 

Në fjalorët shpjegues të shqipes fjalët e huazuara nga greqishtja jepen jo vetëm 

sipas ligjërimeve, por edhe sipas stileve, duke na dhënë shumë fjalë terma, por edhe 

kuptime terminologjike me shpjegime të plota. Kur këto fjalë gjenden në të shumë 
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fjalorë, ato kthehen nga terma në fjalë që njihen nga një rreth i gjerë përdoruesish, 

ndodh i ashtuquajturi proces i shterminologjizimit.
143

 

 

ÁLFA f.. palak. 1. spec. Emri i shfcronjës së parë jtë alfabetit grek; përdoret si 

simbol (a) në matematikëj jnë astronomi e në fizikë për të shënuar të parin kënd, !të 

parin yll a të parën pikë, r.jë lloj rrezesh e grim-icash etj. në vargun s emërtimit të tyre. 

Rrezet alfa. fiz. Thërrmija (grimca.) alfaa. fiz. Këndi alfa. mat.  

2. si em. f. ALF/Ë,~A fig. libr. Fillimi i diçkaje, Igjëja e parë që duhet bërë. pika 

ngaduhet nisur; a-ja, jabëcëja. 

*Alfa dhe omega fillimi dhe fundi i diçkaje; gjëja kryesore, themelore. Nga alfa 

tek omega nga fillimi deri në fund, nga a-ja te zh-ja. 

 

ETIMOLOGJI,~A f.sh. ~, ~TË gjuh. 1. Degë e gjuhësisë që studion prejardhjen 

e fjalëve të një gjuhe, duke u mbështetur në historinë e saj e në lidh-jet me gjuhët e 

tjera. Etimologjia shkencore. Etimologji popullore etimologji që e përcakton në mënyrë 

të gabuar prejardhjen e fjalëve, duke u mbështetur zakonisht te ngjashmëria e tyre e 

jashtme, tingullore me fjalë të tjera të njohura dhe pa marrë parasysh ligjet e zhvillimit 

historik të gjuhëve. Etimologjia e gjuhës shqipe. Merrem me etimologji. 

2. Prejardhja e një fjale. Etimologji e qartë (e panjohur). Etimologji e një fjale. 

Përcaktoj etimologjinë e fjalës. 

ETIMOLOGJlK,~E mb. gjuh. Që ka të bëjë me etimologjinë, që i përket 

etimologjisë, i etimologjisë; që mbështetet në etimologji, sipas etimologjisë. Kërkime 

(studime) etimologjike. Fjalor etimologjik, Drejtshkrim etimologjik. 

BIOLOGJl,~A f. 1. Shkencë natyrore, që studion dukuritë e ligjet e përbashkëta 

të jetës e të zhvillimit të të gjitha qenieve  të gjalla. Biologjia e përgjithshme. Biologjia 

e bimëve (e kafshëve). Kabineti (këndi) i biologjisë. Instituti (fakulte ti) i biologjisë. 

2. Veçoritë e ndërtimit dhe të zhvillimit të një qenieje të gjallë, që përcaktojnë 

natyrën e saj. Biologjia e një kafshe (e një kandrre). Biologjia e një bime. 

3. Lëndë mësimore që jep njohuritë e kësaj shkencë në shkollë; bised. teksti që 

përmban këto njohuri. Mësuesi i biologjisë. Ora e biologjisë. Mori dhjetë në biologji. 

BIOLOGJÍK,~E mb. 1. Që ka të bëjë me biologjinë, i biologjisë; që ka të bëjë 

me jetën e gjallë ose me qeniet e gjalla. Proces biologjik. Ligj biologjik. Veti (veçori) 

biologjike. Analizë biologjike. Stacion biologjik. Vdekje biologjike. Nevojë biologjike. 

Kusht biologjik. Teori  biologjike. Kabineti biologjik.  

2. Që ka të bëjë me përdorimin e biologjisë ose me shfrytëzimin e mundësive dhe 

të mjeteve që jep ajo për qëllime praktike. Pastrim biologjik. Metodat bio-logjike. Armë 

biologjike. Lufta biologjike. 

 

* * * 

 

Gjuha standarde shqipe, e kodifikuar në nënsistemet e saj kryesore në Kongresin 

e Drejtshkrimit në vitin 1972 ka në përdormi disa fjalorë shpjegues, që të gjithë të tipit 

të mesëm: Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980;  Fjalor i shqipes së sotme, 

Tiranë, 1984 / 2002; Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006. Megjithatë ata kanë dallime 

ndërmjet tyre, sepse janë hartuar sipas parimeve të dhe teknikave të ndryshme 

leksikografike. Këto dallime dhe ndryshime përfshinë edhe paraqitjen e strukturave 
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 H. Pasho, Një vështrim mbi dukuritë kuptimore në terminoligjinë e ekonomisë, SF, 3, 1986 



SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

135 

 

kuptimore të huazimeve greke. Po japim vetëm dy gjendje leksikografike, njërën nga 

Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980, që është një fjalor me struktura të gjera 

kuptimore dhe kuptimet ilustrohen me shumë shembuj në formën e thënieve togfjalësha 

apo fjali të thjeshta. Kurse gjendja tjetër është marrë nga Fjalori i gjuhës shqipe, Tiranë, 

2006. Ky fjalor ka rreth 8-10.000 fjalë më shumë se ai Fjalori i 1980-s, por strukturat 

kuptimore i ka më të ngjeshura, më sintetike dhe thëniet ilustruese më të reduktuara. 

a. Fjala lakër dhe çerdhja me fjalët që krijon ajo te FGJSSH,  1980:  

LÁK/ËR,~RA f.  sh. ~RA, ~RAT. 1. bot. Një nga perimet kryesore të vjeshtës e 

të dimrit që mbillet në kopshte e rritet si kokërr e madhe me gjethe të gjera, të 

mbledhura e të ngjeshura rtjëra mbi tjetrën. Laker e bardhë (e kuqe). Lakër turshi. Një 

kokë lakër. Koçani (kërcelli) i lakrës. Fletët (gjethet) e lakrës. Supë (sallatë) me lakër. 

Japrak me lakër. Mish me lakër. 

2. Përdoret si pjesë e dytë e disa emërtimeve të pathjeshta që shënojnë dëmtues 

ose sëmundje të kësaj bime. Çimka (tartabiqja) e lakrës. zool. Flutura e lakrës. zool. 

Miza e lakrës. zool. Morri i lakrës. zool. Pleshti i lakrës. zool. Tenja e lakrës. zool.  

Turigjati i lakrës. zool. Vemja e lakrës. zool. Vrugu i lakrës.  

3. bot. zakon. sh. Barishte të ndryshme të egra e të buta (si lëpjetët, laboti, nenët, 

hithra, spinaqi etj.)që përdoren si ushqim për njerëzit e për kafshët. Lakra të egra (të 

buta). Lakra dimri (behari). Lakra mali. Byrek (lakror) me lakra. Gjellë me lakra. 

Mbledh lakra. Grij lakrat.  

4. vet. sh. fig. bised. Mendime të gabuara të turbullta e prapanike ose mendime të 

kundërta me botëkuptimin tonë socialist, që ka dikush në kokë e që duhet t'i heqë. Njeri 

me lakra. Ka lakra në kokë. La hoqën (ia shkulën) lakrat nga koka.  

E bëri lakër a) diçka e bëri copë-copë, e co-pëtoi, e griu; b) dike e rrahu fort, e 

bëri fërtele, e lakanisi. U bë lakër u këput e u zdërlaq nga lodhja, nga vapa e madhe ose 

nga një sëmundje. Grin lakër (sallatë) shih te GRIJ. Hyri nëpër lakra u përzie kot në 

një punë të ngatërruar a në diçka që nuk i takon. Lëng ndër lakra shih te LËNG,~U. I 

ndau (i qëroi) lakrat (llogaritë, hesapet) me dikë shih te NDAJ. E zuri (e kapi, e gjeti) 

ndër lakra e zuri dikë duke- bërë një punë të keqe, e zuri me presh në duar. U be si 

lakër e bujtur nuk ka me lezet, u be i mërzitshëm; i ra rëndësia, s'ia var me njeri. I ka 

rënë shiu në lakra i shkon puna shumë mirë. I dolën (iu zbuluan) lakrat lakrorit iu 

zbuluan dikujt të fshehtat që kërkonte të mbante (per diçka të keqe); i dolën në shesh të 

pa-larat. Është hapur si vaji në lakra (në ujë) shih te VAJ, ~I i. E kam (jemi) lakra 

(presh) në kopsht dikë (me dikë) iron, s'e kam gjë fare dike, nuk kam ndonjë lidhje 

farefisnie me të; jemi shumë të largët njeri me tjetrin. Ia nxori (ia qiti) lakrat në shesh 

ia zbuloi punët e këqi ja që kishte bërë; ia nxori fajet a gabimet në shesh. Rronte me një 

shoshë lakra ishte i varfër e i këputur. Vaji në lakra bie shih te BIE i. U derdh lëngu e 

ra në lakra shih te LËNG,~U. L u 1 e 1 a k r e bot. lulelakër; 

LAKËR DETI bot. Lloj alge e ujërave të kripura që bëhet e rrumbullakët si kokë 

lakre. 

LAKËR PATE bot. Bimë barishtore e egër, me gjethe si të dejëzës, por me të 

vogla, me lule të verdha e me fara të grumbulluara në vile, që rritet në toka me lagështi 

dhe e hanë shumë patat e rosat. 

LAKËR QENI bot. Bimë barishtore e egër, që rritet në kullota e në vende me 

shkurre dhe që ka lëng të hidhur e mund të helmojë kafshët që e  hanë. 

LAKËR E VERDHË bot. Bimë barishtore e egër, me lule të verdha e të 

rrumbullakëta, me gjethe të vogla e me push në anën e poshtme, që rritet në vende pa 

ujë ose pa lagështirë të tepërt. 
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LAKËR ZOGU bot. Bimë barishtore njëvjeçare, me gjethe të holla, me lule të 

grumbulluara dhe me fara të mbledhura si xhufkë, të cilat i hanë shumë zogj -të dhe që 

rritet në lëndina e fusha. 

LAKËRARMÉ,~JA f.  Lakër e vënë turshi, lakër turshi, turshi lakre, arme.  

LAKËRÍSHT/Ë,~AI f. sh. ~A, ~AT. i. Kopsht a are që është mbjellë me lakra. 2. 

vet. sh. Lakrat, lakrurinat. 

LAKËRÍSHT/Ë,~AII f.  sh. ~A, ~AT bot. bimë barishtore ujëse, me kërcell të 

gjatë, me lule te bardha dhe me gjethe të gjera gjithë push, të cilat rrinë të zhytura në 

ujë. 

LAKËRÓHEM vetv. 1. Bëhem copë-copë nga q-obat; pritem shumë vende-

vende, lakanisem, grihem, bghem fërtele. M'u lakëruan rrobat. Iu lakëruan duart. 

2. Pës. e LAKËROJ. 

LAKËR/ÓJ kal, ~ÓVA, ~ÚAR. E bëj diçka copë-copë, e gris shumë; e pres 

diçka copa-copa a thela-thela të vogla, e grij; e lakanis, e bëj fërtele. / lakëroi rrobat 

(petkat) në ferra. la lakëruan trupin me shpatë. 

 

b. Fjala lakër dhe çerdhja me fjalët që krijon ajo te FGJSH,  2002: 

lák/ër,-ra f. sh. -ra(t) 1. bot. perime me gjethe të gjera, të mbledhura e të 

ngjeshura në një kokë të madhe; kryes. sh. barishte të ndryshme të egra e të buta, si 

lëpjeta, laboti, spinaqi etj., që përdoren si perime: lakra të egra (të buta); supë (mish) 

me lakër. 2. bot. gjymtyrë e parë e emërtimeve të pathjeshta për disa bimë:  lakër deti 

algë e ujërave të kripura, sallatë deti; lakër pate bimë me gjethe si të dejëzës, me lule të 

verdha e me fara në vile, që e hanë shumë patat e rosat; lakër qeni bimë me lëng të 

hidhur e helmues, që rritet në kullota e në vende me shkurre; lakër e verdhë bimë e 

vendeve të thata, me lule të verdha e të rrumbullakëta, me gjethe të vogla e me push në 

anën e poshtme; lakër zogu bimë e livadheve, me gjethe të holla, me lule dhe me fara të 

mbledhura si xhufkë, të cilat i hanë shumë zogjtë.  3. zool. gjymtyrë e dytë e disa 

emërtimeve të pathjeshta që shënojnë dëmtues ose sëmundje të kësaj bime:  çimka 

(tartabiqja) e lakrës; flutura e lakrës; miza e lakrës; morri i lakrës; pleshti i lakrës; 

tenja e lakrës; turigjati i lakrës; vemja e lakrës; vrugu i lakrës (bot.).  4. sh. fig. bised. 

mendime të gabuara që ka dikush: ka lakra në kokë. (u bë) si lakër e bujtur nuk ka 

më lezet, u bë i mërzitshëm; i ra rëndësia, s‘ia var më njeri;  (u bë) si lakër e mërdhirë 

(dikush) është zbehur e dobësuar shumë; e bëri lakër (diçka) e bëri copë-copë, e griu; / 

(dikë) e rrahu fort, e bëri fërtele, e lakanisi; i dolën (iu zbuluan) lakrat lakrorit iu 

zbuluan dikujt të fshehtat që kërkonte të mbante (për diçka të keqe); i dolën në shesh të 

palarat; hyri nëpër lakra u përzie kot në një punë të ngatërruar a në diçka që nuk i 

takon; e kam lakra (presh) në kopsht (dikë) iron. s‘e kam gjë fare, nuk kam ndonjë 

lidhje farefisnie me të; jemi shumë të largët njëri me tjetrin; i ndau (i qëroi) lakrat 

(llogaritë) (me dikë) përcaktoi qartë qëndrimin e vet ndaj dikujt; u shkëput 

përfundimisht prej tij; ia nxori (ia qiti) lakrat në shesh ia zbuloi punët e këqija që 

kishte bërë, ia nxori fajet a gabimet në shesh; e zuri (e kapi, e gjeti) ndër lakra e zuri 

dikë duke bërë një punë të keqe, e zuri me presh në duar . 

lakërarmé,-ja f. lakër e vënë turshi; arme. 

lakërísht/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. kopsht a arë e mbjellë me lakra. 2. sh. lakra, 

lakrurina. 

lakërísht/ë,-aII f. sh. -a(t) bot. barishte ujëse, me kërcell të gjatë, me lule të 

bardha dhe me gjethe të gjera. 

lakër/ój kal., -óva, -úar e bëj diçka copë-copë, e gris shumë; e pres në pjesë të 

vogla, e grij: i lakëroi rrobat në ferra. • lakëróhem vetv. e lakëroj: m‟u lakëruan 
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pantallonat; iu lakëruan duart. / pës. lakëróhem. • lakërím,-i m. veprimi dhe gjendja 

sipas foljeve. • lakërúar (i, e) mb. që është lakëruar: me petka të lakëruara. 

  

Siç shihet dallimet bien në sy. Megjithatë në të dy fjalorët fjala lakër, jepet 

akoma si term që lidhet me fushën e biologjisë, kur nuk ka shqiptar që të mos e përdor 

këtë fjalë. Ndaj jem e mendimit që kjo duhej të mos shoqërohej me shkurtimet 

terminologjike (bot. etj.). 

 

* * * 

 

Një hapësirë e rëndësishme leksikografike, për të parë kohën e hyrjes së 

huazimeve greke në shqipe si dhe shtrirjen e tyre në shtresa të ndryshme të leksikut, 

është dhe leksikografia që lidhet me botën e arbëreshëve të Italisë.  Procesi i emigrimit 

të shqiptarëve drejt Italisë shpaloset në disa valë. Pas vdekjes së Gjergj Kastrioti - 

Skënderbeut numri i banorëve shkoi në 250. 000 vetë. 

Profesor E. Çabej shkruan se shqiptarët janë shpërndarë gjithandej Italisë, por 

vendosja kryesore dhe më e përqendruar është në jug të saj. Sipas këti j studiuesi, valët e 

lëvizjeve të shqiptarëve drejt Italisë kanë ndodhur: në vitin 1437, kohë gjatë së cilës 

shqiptarët u vendosën në Ankona; në vitin 1448, kohë gjatë së cilës shqiptarët u 

vendosën në Kalabri e Sicili; në vitin 1484, kohë gjatë së cilës shqiptarët u vendosën në 

Abrucatë; në vitin 1774, e cila e konsiderohet edhe vala e fundit, gjatë së cilës 

shqiptarët u vendosën në Brindizi dhe Apulja. Edhe pse me shumë vështirësi, për arsye 

se kanë qenë gjithmonë nën ndikimin e një gjuhe e kulture të huaj ―... arbëreshët kanë 

ruajtur gjuhën traditat, folklorin, doket, zakonet, flamurin e kohës së Skënderbeut, i cili 

përfaqëson simbolin e heroizmit shqiptar ndër shekuj me fushën e kuqe, shqiponjën e 

zezë dhe yllin prej gjashtë cepash‖
144

.  

Për mbijetesë arbëreshëve u është dashur të bëjnë të tyren edhe italishten, apo 

sikundër thonë ata gjuhën e bukës, e cila më pas ka ndikuar në mënyrë të dukshme në të 

gjitha sistemet e këtyre të folmeve. Por, për të shprehur ndjenjat e tyre me fanatizëm 

ruajnë dhe përdorin gjuhën e zemrës. Komunitetit i arbëreshëve në Itali i ka ruajtur të 

paprekura format kulturore dhe karakteri arkaik i arbërishtes vihet re në krijimtarinë  

popullore apo ndryshe në folklorin e tij. E ndeshim atë në përralla, rrëfime e legjenda, 

në proverba e frazeologji, në këngë e melodi, në enigma e gjëegjëza, rite e ceremoni, 

besime, supersticione etj., ―...e gjitha kjo është një botë e dukshme dhe e padukshme e 

realitetit dhe e imagjinatës, e cila lëviz dhe zemërohet, buzëqesh e rënkon për atë që di 

t‟i afrohet dhe ta kuptojë‖ . 

Për vetë karakterin konservues të arbërishtes si gjuhë e zemrës, në fjalorët që 

lidhen me këtë të folme (apo me të folmet e arbëreshëve) mund të shohësh se shumë 

huazime leksikore kanë hyrë në mbarë shqipen dhe një pjesë nga shqiptarët që u larguan 

nga Moreja (Peleponez, Greqi).  

Vepra më e plotë që lidhet me leksikun e të folmeve arbëreshe është Fjalor i 

arbëreshëvet të Italisë, të hartuar prej Emanuele Giordanos.
145

 Më poshtë po renditim 

disa fjalë nga greqishtja që gjenden në këtë fjalor. Ato i takojnë jo vetëm leksikut 

dialektor, por edhe atij të përgjithshëm. Një pjesë e tyre janë edhe terma ndërkombëtarë, 

ashtu si një pjesë e madhe i përkasin leksikut aktiv dhe janë pjesë e pandshme e të 
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 E. Giordano, Fjalor i arbëreshëvet të Italisë, Bari, 1963/2000  
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folurit të përditshëm në mjediset arbëreshe. Duhet të theksojmë se shumë huazime kanë 

hyrë si emra dhe në procesin e zhvillimit historike ato kanë krijuar çerdhe 

paradigmatike fjalëformuese sipas ligjeve të shqipes dhe me mjetet fjalëformuese 

(ndajshtesat e shqipes): adham, adhazmu, adhjasënj, adhjasia, i adhjastë, i adhjasur, 

aguridhe, agutiksënj, agutiksje, ahjimia, ajazëm, alisidhe, anagllosia, anahoria, 

anahorisënj, anakatosënj, anangasia, anangasënj, andirisënj, angosënj, angosia, 

apathia, argalia, argomë, arhjimandrit, arisënj, armuridhe, askondrepës, avlaq, 

cimbaria, cmbarisënj, cimbidhe, cimbjasënj, cimbjosënj, dharakopsënj, dramidhe, 

dhafën, dhakonj, dhaskal, dhaskalia, dheksem, dhespotia,  dhiks, dhiksënj, dhilpë, 

dhokondrea, dhokar, dhokasënj, dhrimon, dhomatiqia, dhrom, dhrosia, egoizëm, 

epakurisënj, evangjelizonj, fanadksem, fallopjasënj, faneksënj, faraksem, firasem, 

psonisënj, farmak, farmakosem, fasodhe, feksënj, gremia, greminë, gremisënj, harepsor, 

horë, horjotë, idhca, idheall, igumen, jatrua, jatrepsënj, kakamaqia, kakamaqasënj, 

kalimera, kallogre, kallogjer, kallojer, karamele, katalimoth, katallivënj, katamilosënj,  

katamiqosënj,  katamitosënj, kondrepsia, ksenëtuar, kses, ksevalënj, ksomollia, lefteria, 

lefteronj, lefterosënj, lipidhjasënj, lloizmoja, qerjorinë, votariqe, zilepsënj, zilisënj 

etj.
146

 

 

 

* * * 

 

Siç jemi shprehur, huazimet greke kanë hyrë në gjuhën shqipe në kohë të 

ndryshme. Kjo mund të vërehet edhe në një fjalor etimologjik. Shqipja nuk ka akoma 

një vepër të tillë.  Ne shpesh i jemi referuar Fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe” të 

Gustav Majerit (Etymologisches Ëörterbuch der albanesischen Sprache, 1891)
147

. Ky 

fjalor u hartua kur ―nuk kishin dalë ende fjalorët më të mirë të shqipes, si fjalori i 

Kostandin Kristoforidhit, i Shoqërisë ―Bashkimi‖ etj., kështu që autori nuk pati mundësi 

të njihte leksikun e mbarë gjuhës shqipe. Kjo do ta ndihmonte për të shpëtuar nga 

përfundimi i gabuar dhe nga pasqyra etimologjike jo e drejtë që dha. Siç dihet, nga 5140 

fjalë që shqyrtoi Gustav Majeri në fjalor, 400 i cilësoi si të shtresës indoevropiane, 730 i 

la pa etimologji, 1420 i nxori të burimit latino-roman, 1180 të burimit turk, 840 të 

burimit grek dhe 540 të burimit sllav. Tashti fjalori i Gustav Majerit është tejkaluar dhe 

pasqyra etimologjike e shqipes ka ndryshuar në dobi të shqipes. Megjithatë, fjalori 

etimologjik i Gustav Majerit ka vlera të mëdha, si vepra e parë e këtij lloji, e botuar kur 

edhe gjuhë më të studiuara se shqipja nuk e kishin atëherë fjalorin e tyre etimologjik.‖ 
148
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               2. HUAZIMET GREKE NË FJALORËT DYGJUHËSH (ME 
SHQIPEN GJUHË TË PARË) 

 

   Gjeografia e leksikografisë dygjuhëshe e shqipe është shumë e gjerë. J. Thomai 

thekson se ―Fjalorët dygjuhësh të shqipes rrokin thuajse të gjitha gjuhët indoevropiane: 

anglisht, bullgarisht, çekisht, danisht, frëngjisht, greqisht, gjermanisht, holandisht, 

italisht, kroatisht, maqedonisht, norvegjisht, polonisht, rumanisht, rusisht, serbisht, 

sllovenisht, spanjisht, suedisht dhe gjuhë joindoevropiane: arabisht, estonisht, 

hungarisht, kinezisht, romisht, turqisht etj.‖
 149

  

Në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XX dhe në këto vite të shekullit XXI, ka 

leksikografia shqipe njohur një hop sasior të jashtëzakonshëm. Me qindra janë fjalorët 

dygjuhësh që janë hartuar, nga leksikografë e jo leksikografë, nga grup hartuesish dhe 

nga individë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kërkesat e praktikës leksikografike, d.m.th. 

kërkesat për fjalorë dygjuhësh për të mësuar një gjuhë të huaj (anglisht, greqisht, 

frëngjisht, gjermanisht, italisht etj.), si edhe mundësitë që u krijuan me përvojën e 

fituar, me zhvillimin e teorisë leksikografike e të teknikave të përparuara  kompjuterike, 

nxitën shumë hartues fjalorësh dygjuhësh për nisma vetjake, që sollën edhe një numër të 

madh fjalorësh dygjuhësh në qarkullim.  

Huazimet greke, siç e kemi parë në kapitujt e mëparshëm, kanë hyrë në shqipe, 

në periudha kohore të ndryshme. Shqipja është gjuhë e shkruar relativisht vonë, 

megjithatë që në fjalorët e parë dygjuhësh i gjen huazimet greke. Kurse në fjalorët që 

janë hartuar 100 vjetët e fundit janë pasqyruar në mënyrë shkencore, sistematike dhe 

në përputhje vlerat gjuhësoreqë ato mbartin, me kriteret shkencore dhe teknikat 

leksikografike bashkëkohore. 

 

 

 

 

A. HUAZIMET GREKE NË FJALORËT SHQIP – GREQISHT 

 

Kontaktet e shumta dhe interesat e dyanshëm ndërmjet shqiptarëve kanë çuar, 

ndër të tjera, në zotërimin e gjuhëve respektive, çka nënkupton minimalisht zotërim të 

leksikut dhe të gramatikës së tyre. Veç kësaj në Shqipëri ka një minoritet që arsimohet 

në të gjitha nivelet dhe në Greqi ka me qindra mijë shqiptarë, shumica e të cilëve janë 

emigrantë ekonomikë. Ky proces ka kërkuar detyrimisht hartimin e fjalorëve dygjuhësh. 

Ne vërejmë se për një periudhë disashekullore kemi disa fjalorë, 
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Në ditët e sotme gjenden në dorën e përdoruesve fjalorë greqisht – shqip dhe 

shqip - greqisht të hartuar nga profesionistë, por edhe shumë fjalorë të tjerë të botuar 

nga dashamirë të njërës apo të tjetrës gjuhë, sidomos fjalorë me një numër të vogël 

fjalësh, fjalorë shprehjesh të etnokulturës (përshëndetje, formula komunikimi në 

mjedise të ndryshme bilingue etj). Shumë prej tyre  kanë mangësi të theksuara 

leksikografike dhe përdorimi i tyre sjell më shumë pasoja negative sesa ndihmojnë në 

zotërimin e gjuhës së huaj (sidomos të greqishtes).  

Është fakt i padiskutueshëm se sot gjendemi përballë një kontradikte: nevojat e 

shoqërisë, të shkollës, të jetës shkencore, kulturore etj. për këtë lloj fjalorësh kanë qenë 

dhe mbeten shumë të mprehta e imperative. Fakt është se fjalorët greqisht-shqip dhe 

shqip – greqisht numërohen me gishta. Gjendja e sotme e marrëdhënieve ndërmjet 

popullit grek dhe atij shqiptar si dhe ndërmjet dy kulturave respektive, bën të 

domosdoshme që hartimi i fjalorëve, qofshin të vegjël dhe praktikë në përdorim, 

qofshin fjalorë shkollorë apo fjalorë të tipit të mesëm (me 50.000 fjalë) të organizohet 

dhe të institucionalizohet. Përvoja është, qarqet akademike dhe universitare duhet ta 

kenë përparësi edhe këtë objektiv
150

. 

Më poshtë po japim shumë shkurt një skicim të pasqyrimit të huazimeve greke 

shqipe në disa fjalorë dygjuhësh shqip-greqisht: 

Fjalori i parë ku shqipja shfaqet si gjuhë e dytë, përballë greqishtes si gjuhë e 

parë, i takon viteve 1762-1764. Ai është hartuar nga P. Haxhi Daniili dhe titullohet 

Lexikon tetraglosson, çetiri jaziçen reçnik (greqisht - shqip - maqedonisht - turqisht)
151

. 

Botimi është bërë në shtypshkronjën e Akademisë së Voskopojës.   

Në vitin 1770 Teodor Kavalioti boton Protopeirian
152

 dhe përfshin në të edhe një 

Fjalor greqisht – arumanisht – shqip, me 1.070 fjalë. Vepra është një libër fillestar për 

ata që, midis shqiptarëve dhe vllehve, do të duan të mësojnë gjuhën greke.‖
153

  

Në shekullin XVIII gjejmë dhe botimin e fjalorthëve të vegjël dygjuhësh, që 

zakonisht shoqërojnë pjesë ungjijsh e gjithë veprën (të cilët shpesh mbeteshin edhe në 

dorëshkrim). Kështu në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës gjendet një kodik beratas, me 

përkthime të ndryshme kishtare dhe me fjalorë greqisht - shqip, dhe mendohet se autori 

është Kostandin Berati ose Ikonom Kostandini dhe i përkasin vitit 1764
154

. Vepra ka 

rreth 44 faqe me lutje të ndryshme fetare me një radhë shqip dhe tjetra shqip të shkruara 

me alfabet grek. Brenda kodikut kemi dy Fjalorthë greqisht – shqip, njëri me 110 fjalë 

dhe  tjetri me rreth 1.600 fjalë. 

Fjalësi i fjalorëve të kësaj periudhe përgjithësisht i përket pak a shumë botës 

kishtare, ndaj kemi shumë huazime greke që lidhen me këtë fushë. Kjo dukuri është e 

pranueshme, sepse literatura kishtare ndihmonte në ruajtjen e besimit ortodoks në kohën 

kur kemi ndeshje kulturash, qytetërimesh, gjuhësh, besimesh me pushtuesit turq. 

Gjithashtu shkrimet e kodikëve dhe fjalorët që ata përmbanin, shërbenin edhe për 
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përhapjen e arsimimit dhe ndihmonin në shkollimin e popullsisë. Ndaj ata kanë qenë një 

nga mjetet edhe të përhapjes së huazimeve greke në shqipe.
155

 

Në shekulli XIX u botua vepra Λελζηυκ ηήξ Ρμιασηήξ ηαί Αναακήηζηδξ Απθήξ (i 

njohur si Fjalor greqisht - arvanitshe e thjeshtë)
156

, i hartuar nga Marko Boçari. Vepra 

ka rreth 1.800 fjalë dhe u botua në Tiranë më 1926 nga Lumo Skëndoja, duke ruajtur 

alfabetiin grek dhe ortografinë e origjinalit, kurse në vitin 2008, ribotohet nga Shtëpia 

botuese ―Arbëria‖.  Fjalori i M. Boçarit, edhe pse nuk është vepër e një gjuhëtari e 

leksikografi dygjuhësh, ka meritën se me lëndën që pasqyron, shënon për herë të parë 

shkëputjen nga fjalorët dygjuhësh dhe shumëgjuhësh me lëndë leksikore vetëm nga bota 

kishtare dhe e besimit. Aty ndër të tjera gjejmë shumë fjalë të huazuara nga greqishtja 

(anakatosurë, allimonon, aguridhë, cukunidhë, kerdhes, hinopor, hinotoni, vromë, 

liturgji, dhidhaskali, dhipllo, dhiavas etj.). Fjalësi jep lëndë të drejtpërdrejtë nga e 

folmja e krahinës së Sulit dhe jep mundësi për të parë edhe veçoritë dialektore të folmes 

dhe ka rëndësi për studimet historike, sepse pasqyron një gjendje gjuhësore, gati të 

papërpunuar, të fillimit të shekullit XIX. 

 

Më 1904 botohet Leksikon tis allvaniqis gllossis “Fjalori i gjuhës shqipe” i K. 

Kristoforidhit
157

, i cili u ripunua dhe transkriptua në alfabet shqip nga A. Xhuvani më 

1961 dhe botohet me titullin “Fjalor shqip-greqisht”.
158

 Është pranuar se Fjalori i  K. 

Kristoforidhit është në përgjithësi dygjuhësh, shqip-greqisht, ku greqishten e përdori si 

mjet shpjegues. K. Kristoforidhi përfshiu në fjalorin e tij fjalë e frazeologji nga goja e 

popullit, si pasuri të përbashkët e shqipes. Gjithashtu, ai përfshiu edhe disa neologjizma 

të formuara prej atij vetë. Vepra zakonisht ka fjalën shqipe dhe përkrah saj fjalën 

gjegjëse të greqishtes. Në të gjejmë shumë fjalë nga greqishtja, që i përkasin leksikut të 

përgjithshëm si apostull, dafinë, delfin, buzuk, kanistër etj., por edhe shumë fjalë që i 

futen në leksikun pasiv, që kanë mbetur në leksikun dialektor ose si barabrizma, si 

avysë, dhipllar, dhiafor, dhiqel, dhromë, pras, cinxur, varielë, vigël, cimbis, dhimisqi, 

haliç etj.  

K. Papafili shkrimtar, por jo leksikograf, boton në vitin 1997 në Athinë fjalorin 

Λελζηυ ΄Δθθδκμ - Αθαακζηυ (Fjalor greqisht - shqip).
159

 . Kjo ndodhi bëhet tregues 

kuptimplotë, sepse dëshmon që në leksikogafinë e re greke hartimi i fjalorëve dygjuhësh 

greqisht-shqip dhe shqip-greqisht fillon të bëhet dhe nga autorë grekë. Po në vitin 

1997, K. Papafili boton Fjalorin Shqip- Greqisht [Κ. Παπαθηιε, Λελζηυ Άθαακμ - 

Δθθδκζηυ (Fjalor shqip – greqisht)
160

, me 30.000 fjalë në shqipe dhe me barasvlerësit e 

tyre në greqishte. Por vepra si në rrafshin makrostrukturor ashtu dhe në atë 

mikrostrukturor ka mangësi. Edhe ky fjalori ka karakter të theksuar pragmatist, duke 

synuar ta çojë përdoruesin e tij lehtësisht te fjala shqipe dhe te gjegjësja në greqishte. 

Megjithatë ai ka meritën e padiskutueshme se pasqyron në një vëllim të vogël, shumë të 

përdorshëm, një numër relativisht të madh fjalësh.  

Edhe në këtë fjalor huazimet greke në fjalësin e shqipes, mbështeten sidomos në 

ato të pasqyruara dhe që kanë zënë vend në Fjalorin e shqipes së sotme, 1984.  
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Në vitin 1998, Niko Gjini boton në Universitetin e Janinës, Άθαακμ-Δθθδκζηυ 

Λελζηυ (Fjalor shqip – greqisht)
161

, nën kujdesin e drejtpërdrejtë të filologut J. Kapsalis. 

Fjalori jep lëndë të bollshme për të ndërmarrë studime shkencore në fusha të ndryshme, 

në ato gjuhësore a jashtëgjuhësore. Autori, në hartimin e Fjalorit, është mbështetur në 

një literaturë shkencore teorike dhe në botimet më të mira leksikografike njëgjuhëshe e 

dygjuhëshe në greqishte dhe në shqipe. Fjalori i N. Gjinit shkon në duart e përdoruesit 

me një fjalës me 50. 000 njësi. Ky korpus kaq i madh fjalësh vetvetiu nënkupton që aty 

përfaqësohet denjësisht dhe gati e tëra bota materiale, shpirtërore e intelektuale e 

popullsisë shqiptare, sepse fjalët na çojnë te historia dhe tek e sotmja e popullit tonë, te 

kultura dhe psikologjia e tij, që shpesh vërtiten në një nënshtrat të përbashkët. Në këtë 

mënyrë, përdoruesi i fjalorit jo vetëm rrit kompetencën gjuhësore me fjalë, me kuptime, 

me frazeologji shqipe, por ai përfshihet dhe bëhet padashur pjesë e botës shqiptare. 

Ndaj vepra Άθαακμ – Δθθδκζηυ Λελζηυ (Fjalor shqip – greqisht), ka lëndë të bollshme 

për studiuesit grekë të fushave të ndryshme. Fjalori ka meritën tjetër të padiskutueshme, 

sepse e gjithë lënda leksikore, semantike, thëniet ilustruese etj. i përkasin shqipes 

standarde, dhe jep në mënyrë të zgjeruar strukturat kuptimore të fjalëve, duke e bërë 

fjalorin gati - gati shpjegues, ashtu si kishte bërë më Fjalorin greqisht - shqip, të botuar 

në vitin 1993. 

Dihet që shqipja është gjuhë polisemike (përkundrejt greqishtes që është një 

gjuhë sinonimike), dhe N. Gjini ka ditur me mjeshtëri jo vetëm të japë pasurinë e saj 

leksikore në përballje me atë të greqishtes, por të japë edhe pasurinë semantike, një 

çështje kjo e vështirë për leksikografinë dygjuhëshe. janë me mijëra fjalët që janë dhënë 

me struktura kuptimore me më shumë se një kuptim, madje kemi shumë fjalë me mbi 5 

kuptime që janë në përgjithësi fjalë emërtuese (kuptimplota).  

Huazimet nga greqishtja e të pasqyruara në Fjalor, tregojnë edhe zhvillimet 

semantike që kanë pësuar në shqipe. Mjafton të krahasojmë fjalën fis të shqipes, me 

burim nga greqishtja e vjetër, me fjalën fis të greqishtes së sotme në fjalorët e këtij 

autori, për të parë ndryshimet e zhvillimet e brendshme në secilën gjuhë. 

fis, -i, m., sh. -e, -et, μοζ. Ανζ. 1. ε θπιή, ην θύιν, ―për fiset ilire‖  γηα ηα 

Ηιιπξηθά θύια, 2. ην γέλνο, ε θαηαγσγή, ε ζπγγέληα εμ αίκαηνο, ―jemi  fis me ata‖ 

είκαζηε ζπγγελείο κε απηνύο, ―fisi i gruas‖ ην γέλνο ηεο ζπδύγνπ,  ―është një fisi im‖ 

είλαη έλαο ζπγγελήο κνπ, 3. εζληθόηεηα, έζλνο,  ―fisi shqiptar‖ ε αιβαληθή θπιή, ην 

αιβαληθό έζλνο,  θν. ―e ka për fis‖ ην έρεη θιεξνλνκηθό,  ―do të vejë në fis‖ ζα ην δείμεη 

ηη είλαη θαη πόζν αμίδεη.  

θύζε, ε Γ., θύζηο, (-εσο), ε Α. Κ., f. 1. natyr/ë, -a f.  nga natyra, ε αλζξνώπηλε 

θύζε natyrë njerëzore, 2. temperament, -i m., sh. -e, -et, natyra e vet, karakter, -i m., 

αγαζή θύζε natyrë e mirë, natyrë e patëkeq, e padjallëzuar, 3. natyr/ë, -a f., bota 

organike dhe joorganike, ε νκνξθηά ηεο θύζεο bukuria e natyrës, 4. ε θύζε θαη ηέρλε  

natyra dhe  arti, 5. organet  gjinore  mashkullore.  

Fjalori ka meritë tjetër, të padiskutueshme, se pasqyron me mijëra njësi 

frazeologjike, në të cilat jo vetëm duken veçoritë dalluese të secilës gjuhë, por për së 

shumti bëhen treguese edhe të pasurisë etno-linguistike të greqishtes dhe të shqipes etj. 

Do të mjaftonin vetëm këto njësi për të argumentuar e për të treguar përbashkësitë, por 

edhe dallimet ndërmjet gjuhëve. 
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Një vepër pak e veçantë është dhe Fjalori frazeologjik ballkanik
162

 i hartuar nga 

J. Thomai, Xh. Lloshi, R. Hristova, K. Qiriazati e A. Melonashi, dhe i botuar më 1999. 

Vepra ka rreth 5.000 njësi frazeologjike në pesë gjuhë: shqip – bullgarisht – greqisht – 

rumanisht – serbokroatisht. Ky fjalor është i pari në llojin e vet jo vetëm në gjuhësinë 

ballkanike, por edhe në atë evropiane, vlerat e tij janë të rrafshit shkencor -teorik dhe të 

rrafshit praktik. Fjalori nuk ka fjalës me leksema, megjithatë ai ka rëndësi të madhe, 

sepse së pari u shërben drejtpërdrejt studiuesve në fushën e gjuhësisë ba llkanike, por 

edhe gjithë atyre që duan të mësojnë në rastin tonë shqipen (kur janë grekë) dhe 

greqishten (kur janë shqiptarë). Por me lëndën e veçantë që ai përmban, u shërben edhe 

përkthyesve, edhe shkrimtarëve, edhe publicistëve etj. si dhe të tjerëve që ndiejnë 

nevojën e studimeve krahasuese ndërgjuhësore në frazeologji.  

Ne kemi folur jo pak për vlerat e veprës, kur kemi huazime të frazeologjisë greke 

në shqipe apo paralele frazeologjike në të dy gjuhët.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. HUAZIMET NË FJALORË TË TJERË DYGJUHËSH (SHQIPJA 
GJUHË E PARË) 

 

Pas viteve ‗40 të shekullit XX në përputhje me rrethanat dhe me kërkesat e 

praktikës, leksikografia shqipe pati si një drejtim kryesor hartimin e fjalorëve 

dygjuhësh. Ndër fjalorët ku gjuha shqipe është gjuhë e parë po përmendim:“Fjalor 

shqip-frëngjisht” (1977, me rreth 25000 fjalë) dhe “Fjalor shqip-frëngjisht” (1998, me 

rreth 35.000 fjalë), të hartuar nga Vedat Kokona; “Fjalor shqip-anglisht i Oksfordit” 

(Oxford Albanian-English Dictionary, 2000, rreth 70.000 njësi), i hartuar nga Leonard 

Niumarku; “Fjalor shqip-anglisht” (1999, me rreth 45.500 fjalë), i hartuar nga Pavli 

Qesku; “Fjalor shqip-gjermanisht” (Wörterbuch Albanisch-Deutsch, 1992, 739 faqe), i 

hartuar nga Oda Buchhölz, Wilfried Fiedler, Gerda Uhlisch dhe “Fjalor shqip – 

gjermanisht” (2005, me 1765 faqe dhe me rreth 50.000 fjalë i hartuar nga Ali 

Dhrimo;“Fjalor shqip-italisht” (2003, me rreth 40.000 fjalë), i hartuar nga Ferdinand 

Leka e Zef Simoni; “Fjalor shqip-italisht” (1999, me rreth 40.000 fjalë), i hartuar nga 

Abedin Preza; “Fjalor shqip-serbokroatisht” (1976, me rreth 30.000 fjalë e fraza), i 

hartuar nga Mikel Ndreca;“Fjalor shqip-serbokroatisht” (1982), i hartuar nga Abdulla 

Zajmi, Mehdi Bardhi, Sulejman Drini, Latif Mulaku, Gani Luboteni e Sitki Imami ; 

“Fjalor historik shqip-anglisht” (An historical Albanian-English Dictionary, 1948, 600 

faqe) dhe “Fjalor anglisht-shqip” (An English-Albanian Dictionary, 1957, 434 faqe), të 

hartuar nga Stjuart Mani; “Fjalor shqip-maqedonisht” (1996, me rreth 40.000 fjalë), i 

hartuar nga Adnan Agai e Kimete Agai; “Fjalor shqip-maqedonisht” (1997, 782 faqe), i 
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hartuar nga Haki Ymeri, Petar Atanasov, Zihni Osmani; “Fjalor maqedonisht-shqip” 

(2000, me rreth 42000 fjalë), i hartuar nga Haki Ymeri e Zihni Osmani etj.  

Përgjithësisht këta fjalorë janë hartuar pas vitit 1972 dhe veçanërisht, pas vitit 

1980, vit kur u hartua Fjalori i gjuhës së sotme shqipe. Makrostrukturat e tyre, por 

edhe mikrostrukturat për fjalësin në shqip, janë mbështetur te ky fjalor. Kjo do të 

thotë se edhe huazimet greke që janë bërë pjesë e leksikut të shqipes së ditëve tona të 

pasqyruara në këtë fjalor, janë pasqyruar patjetër edhe në fjalorët dygjuhësh ku 

shqipja është gjuhë e parë. Këtë e tregojnë në mënyrë të tërthortë parathëniet e secilës 

vepër, në të cilat pohohet janë mbështetur së pari në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, 

Tiranë, 1980, i hartuar nga Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, në Akademinë e 

Shkencave të Shqipërisë.  

Në vitin 1908 u botua në Shkodër ―Fjalori i ri i shqipes” i Shoqërisë ―Bashkimi‖ 

(Fjaluer i Rii i Shcypes). Është një fjalor dygjuhësh, shqip-italisht. Ka rreth 11000 fjalë. 

Fjalori është mbështetur në dialektin e Veriut. Ky fjalor përfshin një lëndë deri diku të 

zgjedhur. Në fjalor fjalët jepen në çerdhen e tyre, domethënë emri, mbiemri, folja, 

ndajfolja, emrat foljorë etj. nga e njëjta rrënjë; p.sh., ashpër (i, e, t‟), ashprim-i, 

ashproj, ashpruem (i, e, t‟), ashpruemit (t‟), ashprueshim (i), ashprueshim  ... Edhe në 

pjesën shqipe jepen nën një fjalë sinonime shqipe e të huajtura: mersele-ia, prallë-a; 

meidan-i, shesh-i, patalog-u ... Fjalori i Shoqërisë ―Bashkimi‖ ka shërbyer gjithashtu si 

mbështetje për fjalorë të mëvonshëm.
163

 

Ne jemi ndalur vetëm tek ky Fjalor për të dhënë disa shembuj nga huazimet 

greke, meqenëse fjalori është mbështetur në dialektin verior të shqipes dhe ky është një 

tregues i shtrirjes dhe i ngulitjes së këtyre huazimeve në mbarë shqipen: akllagii 

(toskërisht oklagi, sot okllai / petës, mjet për të holluar petët); angarii, angllatisi, 

apostolik, bitis, dheksi, harakopisem, kallakatrum, kallam, kallamboq, llamburis, 

pocaqi, pocaqisem etj.
164
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KREU VII 

KONTAKTET BASHKËKOHORE TË SHQIPES ME 
GREQISHTEN 

 

A. GJENDJE BILINGUE NË GREQI DHE HAPËSIRAT E INTERESIMIT 
LEKSIKO-SEMANTIK 

 

Populli shqiptar dhe populli grek janë dy dhjetëvjeçarët e fundit i kanë rritur 

kontaktet ndërmjet tyre në mënyrë të jashtëzakonshme. Si ura lidhëse kanë shërbyer 

ndër të tjera dhe popullsia minoritare greke në Shqipëri dhe popullsia shqipfolëse në 

Greqi. Pas vitit 1990 drejt Greqisë u nisën valë të tëra emigrantësh shqiptarë, duke 

kapur një shifër që shpesh i kalon të 600.000 vetët. Ata jetojnë dhe punojnë në një 

mjedis greqishtfolës, por në shtëpi komunikojnë shqip. Situata bilingue, me greqishten 

si gjuhë të bukës dhe me shqipen si gjuhë të zemrës kërkon patjetër zotërimin e 

greqishtes.  

Kjo patjetër shton mundësitë për futjen në leksik të shumë fjalëve, të njësive 

frazeologjike dhe të shumë kuptimeve në ligjërimin e tyre shqip në shtëpi apo në 

kontaktet ndërmjet tyre në mjedise të ndryshme. Kjo dukuri interferuese, që del si 

dukuri komplementuese (plotësuese, dytësore, sepse ata i kanë fjalë në shqipe) mbartet 

dhe në mjediset ligjërimore kur vijnë në Shqipëri. Dhe mundësia dhe hapësira e 

interferimit kështu rritet.  

R. Hudson shprehet se ―Gjuhë të ndryshme, nuk parashikojnë thjesht mënyra të 

ndryshme për të shprehur të njëjtat ide, por ato dallohen për një kuptim më të 

përgjithshëm (dhe interesant): idetë që mund të shprehen mund të ndryshojnë nga gjuha 

në gjuhë. Ne mund ta quajmë këtë lloj ndryshueshmërie relativitet semantik... 

Relativiteti semantik është se ai zbatohet vetëm te leksiku... Sidoqoftë është e sigurt që 

variacioni semantik midis gjuhëve është shumë më i madh sesa shumë prej nesh janë të 

ndërgjegjshëm.‖
165

 

Ky variacion semantik, por edhe leksikor sepse greqishtja është gjuhë 

sinonimike, ushtron trysni të jashtëzakonshme, siç ndodh në të gjitha popullsitë apo 

komunitetet gjuhësore të huaja në një vend çfarëdo (në Amerikë, në Gjermani, në 

Francë, në Greqi, në Spanjë etj.)  

Kjo gjendje dygjuhësie te këta shqiptarë greqisht folës duhet të merret në 

konsideratë dhe duhet të bëhen përpjekje për arsimin në shqip të fëmijëve apo të 
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moshave të reja, që ata jo vetëm të shkruajnë në shqip, por edhe ta ruajnë shqipen, si 

gjuhë amtare,  nga huazimet e panevojshme nga greqishtja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. GJENDJA BILINGUE NË ZONAT MINORITARE NË SHQIPËRI 

 

Situata bilingue (dygjuhësie) i quajtur ndryshe Gjeobilinguizmi shqiptaro-

grek
166

, ka ekzistuar dhe ekziston edhe në zonat në jug të Shqipërisë, por në 20 vitet e 

fundit dhe më gjerë. Është i njohur ndikimi i shqipes në të folmet greke në këto zona. 

Ne jemi ndalur për këtë dukuri disa herë gjatë punimit.  

Studiuesi Shkurtaj, Gj. shkruan se ―Gjeobilinguizmi shqiptaro-grek rezulton të 

jetë nga më të hershmet takime të shqipes me një gjuhë të huaj, përderisa, siç dihet, 

iliro-shqiptarët dhe grekët janë dy popujt më të lashtë të Gadishullit të Ballkanit...‖ Dhe 

më poshtë vazhdon ―Në mënyrë të veçantë do të ishte me interes një studim i thelluar i 

leksikut të të folmeve të tilla si ajo e Bregdetit të Poshtëm, e Sarandës, e përgjithësisht e 

të folmet e skajit jugor të Shqipërisë, ku takimi i shqipes me greqishten ka qenë dhe 

është pasojë, jo vetëm e afërsisë gjeografike të dy popujve, por edhe e fqinjësisë së një 

pjese të caktuar të toskërishtes jugore me greqishten e enklavave të diasporës greke në 

Dropull dhe gjetkë. Kjo fushë mjerisht, deri më sot ka mbetur pothuaj djerr.‖
167

  

Në shekullin e njëzet, pas përcaktimit të kufijve shtetërorë të Shqipërisë kuptohet 

që gjendja dygjuhësore në këto hapësira gjeografikë do të çonte në të folmet greke në 

hyrjen e shumë fjalëve nga të gjitha shtresat e leksikut të shqipes, sidomos nga ai i jetës 

së përditshme. 

Pasojat e gjendjes politike në gjysmën e dytë të shek. XX për minoritetin grek në 

Shqipëri, sidomos në vitet 60-80 të këtij shekulli u shfaqën edhe në gjuhën e tyre amtare 

në greqishtes. P. Barka shkruan se ―gjuha amtare, edhe në zonat me popullsi kompakte 

të etnisë greke tkurrej në fjalorin e gjuhës së rëndomtë. Ajo pësoi deformime në 

përdorim dhe filloi të ndiqte një proces të vetin idiomatik zhvillimi, nën ndikimin e 

imponuar të gjuhës shqipe. Këtë ndikim e hasim në leksikologji, por edhe në fonetikë, 

morfologji dhe sintaksë. Me qindra fjalë që lidheshin me strukturat e reja të organizimit 

të jetesës dhe të punës socialiste hynin në arsenalin e gjuhës së përditshme të minoritetit 

etnik grek, herë të plota, herë duke shtuar prapashtesa apo mbaresa të greqishtes. Kjo 

ndodhte se kanalet analoge të përdorimit të të njëjtave terma në Greqi ishin të bllokuara. 

Madje edhe fjalë që shqipja i huazonte nga greqishtja, si hibrid, futeshin në fjalorin e 

ditës nga shqipja.‖
168
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Pas viti 1991, për këtë autor, në Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri, kemi një 

ekuilibër të ri gjuhësor. Po sipas këtij autori te ky minoritet “ekziston një brez i ri tek i 

cili përdorimi i gjuhës amtare është perfekt dhe shumë autoritar ndaj gjuhës zyrtare. 

Kemi një brez të mesëm i cili në rast se nuk ka zhvilluar kontakte të ngushta me shtetin 

amë dhe ka ruajtur kontaktet tradicionale me shoqërinë shqiptare, gjuha amtare është 

inferiore ose në pozita të barabarta ndaj gjuhës zyrtare dhe një brez i tretë që i përket 

moshës së tretë ku gjuha amtare është zotëruese.  

Do të ishte me interes të ndërmerreshin studime për interesimet leksiko-

semantike dhe sociolinguistike tek përfaqësues të këtyre brezave, jo vetëm për të parë 

gjendjen, numrin e njësive shqipe, por edhe për të parë rrugët dhe mundësitë e hyrjes në 

ligjërimin e tyre të përditshëm.  

Ndryshim të raportit të elementeve të dygjuhësisë, në favor të gjuhës kemi edhe 

në familje me martesa të kryqëzuara. 

Gjithashtu raportet e reja ekonomike dhe lidhjet e shumëfishta shoqërore e 

kulturore me Greqinë, risollën si domosdoshmëri dygjuhësinë  në ambient më të gjerë 

në formën e dygjuhësisë tekniko-ekonomike, me një shtrirje më të gjerë si dygjuhësi 

emigrantësh përtej kufirit nga njëra anë dhe dygjuhësi e pastër tekniko-ekonomike 

këtej kufirit dhe shtrirje deri në veriun e Jugut të Shqipërisë.
169

 

 

Në shtojcën e punimit
170

 për doktoraturë ne kemi dhënë qindra njësi leksikore që 

kanë hyrë në të folmet greke dhe si kemi pohuar shpesh herë, pavarësisht shtresës 

mbizotëruese të interferimeve leksikore, semantike a frazeologjike etj., jo të gjitha 

njësitë janë të brumit të shqipes. Ato mund të jenë huazime brenda leksikut të shqipes. 

Ndaj nuk është aspak e rasti që në këto interferime gjejmë edhe sllavizma, turqizma, 

italianizma etj.   
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KREU VIII 

QËNDRIMI NDAJ HUAZIMEVE NË DITËT E SOTME 
 

Fjalët e huaja hyjnë në një gjuhë në kushte të caktuara gjuhësore e 

jashtëgjuhësore. Në gjuhën shqipe situata është krejt ndryshe nga ajo në gjuhën greke, 

për statusin e të cilave ne tashmë jemi ndalur shpesh herë në faqet e këtij punimi. 

Shqipja ka qenë e hapur ndaj greqishtes, dukuri që ajo e tregon edhe sot kur fjalët e 

huaja shumë shpesh futen në leksikun e saj pa asnjë kontroll. Sa për ilustrim po i 

përmendim disa fjalë që na bie shpesh t'i ndeshim në mediat tona: involvoj (involvim), 

prononcoj (prononcim), trajnoj (trajnim), relaksoj (relaksim), negocioj (negocim), 

menaxhoj (menaxhim), fashionoj (fashionim), suprimoj (suprimim), implementoj 

(implimentim), konspiroj (konspirim) konspiracion; pastaj logjistikë, kasko, balotazh, 

akses, ruletë, trojkë, konvejoj, staf, bodigard, fleksibil, okular  etj. Qëndrimi ndaj këtyre 

fjalëve duhet të jetë shkencor, nuk duhet të pranohen ose duhet të zëvendësohen me 

shpejtësi, sepse shqipja ka fjalën e vet për secilën.  

Huazimet greke që i përkasin sidomos historisë dhe jo ato të ditëve të sotme, 

kanë zënë vend në fjalorin e shqipes së sotme, sepse kanë hyrë në përdorim në bazë të 

vlerave që kanë sjellë vlera shënuese, semantike, fjalëformuese, shprehëse, stilistikore 

etj. Ato në ndërgjegjen e përdoruesit të ri, bashkëkohor, nuk trajtohen si huazime, 

prandaj ato duhet të trajtohen si pasuri e shqipes. Zhvillimet e shumanshme  

fjalëformuese, semantike, sintagmatike, paradigmatike, stilistikore etj.)  që kanë ndodhur 

tek ato e tregojnë vlefshmërinë e tyre. 

Sot kemi shumë huazimet leksikore, veçanërisht nga anglishtja, kryesisht në 

terminologji, por edhe në leksikun e përgjithshëm , huazime që e pasurojnë shqipen. Por 

nga huazimet e shqipes standarde po i vjen sot një valë e madhe fjalësh, forca e së cilës 

shumëfishohet nëpërmjet ndërthurjes së huazimit me neologjinë . Mund të thuhet 

gjithashtu se fjalët huazuara shpesh janë edhe më të paqëndrueshmet, për shkak  të 

mënjanimit të vetvetishëm a të vetëdijshëm të fjalës shqipe. 

Sipas disa studiuesve fjalët e huaja e pasurojnë gjuhën, sipas të tjerëve ato e 

prishin dhe prandaj duhen nxjerrë të gjitha nga përdorimi. Në këtë çështje duhet mbajtur 

një qëndrim i drejtë dhe i mbështetur shkencërisht. Por siç u shprehëm, shumë fjalë nga 

greqishtja janë bërë pronë e leksikut të shqipes, si lakër, mokër, i pastër, murg etj. dhe 

zëvendësimi i tyre me fjalë të tjera nuk mund të bëhet më.  

Po kështu kanë zënë vend në leksikun e gjuhës sonë edhe fjalët ndërkombëtare 

(ndërkombëtarizmat / internacionalizmat) dhe termat e fushave të ndryshme me burim 

grek që kanë hyrë në këta 100 vjetët e fundit, edhe pse mund të kenë hyrë në mënyrë të 

tërthortë në përdorim (nga anglishtja sidomos).  

Huazimi ka vlerën e vet pasuruese, por huazimi pa kufi, pa kontroll e pengese, 

kthehet në një dukuri të dëmshme për gjuhën tonë, sidomos kur mbushet me fjalë të 

huaja ligjërimi i folur ose shtresa leksikore e përdorimit të përgjithshëm. Prandaj duhet 

të bëhen përpjekje për të penguar huazimin e fjalëve nga gjuhë të tjera ose për të 

hedhur jashtë përdorimit fjalët e huaja, kur për ato kemi fjalë shqipe, plotësisht me të 

njëjtin kuptim, më të njohura, të përpikta e të qarta për folësit e shqipes. Veprimtaria 
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e gjerë e shkrimtarëve, e gazetarëve, e veprimtarëve politikë e shoqërorë, e njerëzve të 

kulturës e të artit etj. për pastrimin e pasurimin e gjuhës standarde, konkretizohet edhe 

me zëvendësimin e fjalëve të huaja me fjalë shqipe, një pjesë e të cilave janë botuar në 

librin ―Fjala shqipe në vend të fjalës së huaj‖ (1998). 

Çështja e pastërtisë së leksikut lidhet drejtpërdrejt me ruajtjen e gjuhës amtare, si 

tipar themelor i kombësisë, nga çdo përzierje e huaj, si edhe me kristalizimin e normave 

të gjuhës standarde në leksik. Në këtë sistem norma letrare, siç e kemi thënë më parë, 

është më e çlirët, sesa në fonetikë e në gramatikë. Kjo do të thotë që, përveç disa 

varianteve leksikore (siç janë sinonimet), gjuha standarde pranon edhe fjalë të huaja, të 

domosdoshme për përmbajtjen e tyre dhe për kërkesat e disa fushave, si terminologjia, 

ligjërimi shkencor etj. Por është krejt i papërligjur vërshimi pa kufizim i fjalëve të hua ja 

të panevojshme, siç ndodhi në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XX e siç po vijon 

edhe sot, sidomos në publicistikë e në ligjërimin politiko-shoqëror. Këtu duhet bërë një 

punë shumë e madhe pastruese e shqipëruese, sepse publicistika ka një peshë të 

pazëvendësueshme në edukimin e gjithanshëm dhe gjuhësor të popullit, sidomos të 

brezit të ri. 

Prof. E. Çabej shkruan se pastrimi i gjuhës nga mishi i huaj është një detyrë 

shkencore, njëkohësisht edhe kombëtare. Nuk është aspak shenjë shovinizmi, shqiptari  

nuk e ka traditë shovinizmin.  

Shembullin më klasik, për pasurimin dhe për mbrojtjen e fjalës së gjuhës amtare 

na e tregon vetë gjuha greke, e cila është shumë ngurruese ndaj fjalëve të panevojshme, 

edhe pse stile dhe ligjërime të ndryshme e përballin fjalën greke me fjalën e 

panevojshme angleze, franceze, gjermane, ruse etj. 

Rrugët dhe mjetet për ta bërë këtë pastrim ndaj huazimeve (por nuk duhet të 

luftojmë çdo fjalë të huaj në gjuhën shqipe) janë. Mundësitë dhe njerëzit gjithashtu, 

janë. Duhet vetëm punë e përgjegjësi shoqërore e kombëtare. Prof. Miço Samara 

thekson që ―Nga vëzhgimet tona del se rruga kryesore e pasurimit leksikut politiko -

shoqëror me njësi të reja ka qenë dhe është formimi i tyre sipas mënyrës morfologjike, 

që do të thotë formimi i fjalëve a i termave me brumin e shqipes sipas mënyrave e 

tipave të saj të fjalëformimit ose krijimi i tyre me anë të kalkimit (sidomos për disa 

terma), në përputhje edhe me kërkesat për pastrimin e tij nga huazimet e panevojshme. 

Formimet e reja të këtij leksiku sipas kësaj mënyre janë në përgjithësi fjalë diturore (të 

fushës së shkencave politike e shoqërore dhe të ligjërimit libror).
171

 

Po mjaftohemi me dhënien e disa interferimeve të leksikore dhe semantike, ndja 

të cilave duhet të mbajmë qëndrim, për t‘i zëvendësuar, por gjithnjë në mënyrë 

shkencore dhe asnjanëse, pa rënë në purizëm: 

cukunidhe (hithër), cukunis (më djeg hithri, më përcëllon, por edhe më 

shndërrime kuptimore të figurshme), psonis (bëj pazar, blej), llagar (i pastër, i kulluar), 

llagaros (pastroj, kulloj), dhokan (zdrukth), dhokanis (e lodh, e mërzit), patom (shputa e 

këmbës: Sa ma ka patomën!), potis (ujit), potistir (ujitëse lulesh etj.), foti (kandil, 

ndriçues me vajguri), kallafatis (ha, përpij), skordhan (tarator), kalistir (vegël me presë 

e me veshë për të prashitur), sufllaqe (pite etj. të mbushura me mish, qepë, domate, 

salcë etj.), proftas (arrij: nuk proftasa – nuk arrita...), palikar (trim), vromë (i pistë, 

grua e përdalë), skupje (fshesë), skupidhe (të fshirat, mbeturina), qinito (celu lar), 

merokamë (ditëpunë) etj. 
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KREU IX 

SHTOJCË 
 

1. LISTIME TË HUAZIMEVE GREKE NË SHQIPE TË NXJERRA NGA 
PUNIMET E STUDIUESVE TË NDRYSHËM 

 

a. Huazimet foljore prej greqishtes në shqipe të nxjerra nga  J. Kume
172

:  

 

a. 1. Foljet në shqipen standarde, nxjerrë prej “Studimeve gjuhësore” të 
E. Çabej173 

 

anangas (ngacmoj) krahin. 

arratisem (mërgoj, largoj) 

ciknoset (ziej tepër gjellën) 

cimbisem (pickoj) 

cimbidh (pickoj) 

cingarisem (fërkoj diçka deri sa të skuqet fort) 

cingërisem (ngacmoj me dorë ose me fjalë, shpoj me diçka) 

cuks (djeg, përcëllon) krahin. 

farmakos (helmoj) bised. 

feks (shkëlqen) 

gremisem (rrëzoj) bised. 

honepset  (pëlqej) bised. 

karfosem (ngul) 

kakaris 

katandis (çoj në pikë të hallit) 

kolis, kolisem (ngjis) 

kopanis (rrah rrobat me kopan kur i laj) bised. 

kuis 

kumbis, kumbisem (mbështes trupin ose kokën) 

lipsem (e flak tutje, e përzë, e shporr, e largoj) bised.  

lajthis (gaboj pa dashur, ngatërrohem për diçka) 
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llahtaris (friksoj shumë dikë) bised. 

llogaris (numëroj ose njehsoj diçka, kontrolloj me mend) 

mbodhisem (vonoj, pengoj) krahin. 

mirosem  (parfumoj, lyej me vaj të bekuar), mirosem (përmiërsohem) bised.  

molepsem (ndot, i ngjit dikujt një sëmundje)  

nanurisem (vë në gjumë foshnjen duke i kënduar) 

ormisem (nderq, gatit, rregulloj) krahin. 

pikasem (vë re, zbuloj dikë që kërkon të fshihet) 

pleksem (thur, gërshetoj, ngatërroj) 

piksem (mpiks, ngjiz) 

psonis (blej) bised. 

qendis (qëndis një çentro) 

qerasem (gostis dikë me pije dhe ëmbëlsira) 

qivernis, qeveris (drejtoj) 

skalis (gdhënd, punoj me daltë gurin) edhe krahin. në rastin e prashitjes p.sh.: Skalitën 

misrin 

sosem (i jap fund diçkaje) bised. 

stisem (ngre) bised. 

stolis (zbukuroj) 

tagjis (ushqej) fig.bised. 

taks, taksem (premtoj) bised. 

tendosem (shtrij) 

tromaks (frikësoj) bised. 

vithis, vithisem (fundost, humbet, shembet) 

zalis  (bëj që të bie të fikët) 

zilepsem (kam zili) bised. 

 

 

2. Folje nga Studimet etimologjike të E. Çabejt (që nuk përfshihen në 
Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, 1980) 

 

aparjas / heq mënjan, veçoj, heq dorë / nga aoristi απανίαζα i foljes απανζάγς 

apofasis / vendos / nga aoristi απμθάζζζα i foljes απμθαζίγς 

armenis / nga aoristi i foljes nga gr. e re ανιεκίγς, ανιέκζζα, kjo prej gr. së vjetër 

arnis / mohoj /nga gr. e re ανκμφιαζ 

arratis /mërgoj, largoj / nga aoristi αναηζζα  i foljes së gr. së re αναηίγς, αναηίγμιαζ 

aspos / zhduk / απμζχκς aoristi απυζςζα 

çunguris / përpjek dy sende njëri me tjetrin / etimologji dyfishe, fomë onomatopeike me 

mjete vendase, ku në formimin si folje ka ndikuar folja greke ηζμοβηνίγς 

çallapatis / zhubros, rrudh / gr. e re ηζαθαπαηχ, kjo prej aoristit ηζαθαπάηδζα. Fjalë e 

formuar prej ndaj.turke çala dhe gr. παηχ (shkel) 

cingëris / ηζζβηνίγς nga aoristi ηζίβηνζζα  

cuks/ më djeg lëkura, syri / ηζμφγς aoristi έηζμολα 

dheks / pranoj /  të gr.së re δέπμιαζ 

dhifis / ngul thellë shikimin, ngul thellë / nga aoristi αφεζζα i foljes αοείγς  

fanitet / më del si hije, e shoh si vegim / θακενχκς, θακένςζα 

feks / ndrit, shkëlqen /nga aoristiέεθελα i foljes θέββς 

gremis / rrëzoj / nga aoristi βηνέιζζα, i foljes βηνειίγς 
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harakos / heq viza, vizoj / nga aoristi πανάηςζα i foljes παναηχκς  

holas / helmoj, hidhëroj /nga aoristi πυθζαζα i foljes πμθζάγς  

naskiris / nderq, rregulloj / gr. e re ακαζηονάς, nga aoristi ακαζηφνδζα).  

ngos, ngosem / ngop, ngij / prej gr.së re αβηχκς (fryj), e cila nëpër dialekte përdoret 

për barkun e madh që vjen prej së ngrënit  

ormis / gatit, nderq, rregulloj / nga aoristi υνιδζα i foljes μνις, μνιίγς 

rufis / thith, surb / nga aoristi ενμφθδζα i fojes νμοθχ 

 

 

 

3. Folje, të nxjerra nga Fjalori etimologjik i Gustav Meyerit174 

 

adhëres (ngacmoj), ndoshta adhëris nga gr. e re ενεείγς 

adhjasënj (jam i lirë, i ngeshëm) nga gr.e re αδεζάγς 

aksafna ndaj.(papritur) nga gr.e re άλαθκα 

akoma ndaj. (tosk. ende) nga gr.e re αηυια, αηυιδ 

ambnis (qetësohem) nga gr.e re ακαπκές 

anamesa (mespërmes) nga gr.e re ακάιεζα 

anangas (detyroj, ngut) nga gr. e re ακαβηάγς 

angalas / përqafoj / nga gr.e re αβηαθζάγς 

angosinj / mbytem / nga gr.e re αβπχκς 

apofasis / vendos, caktoj / nga gr.e re απμθαζίγς 

armenis / zbarkoj / nga gr.e re ανιεκίγς 

arravonjas / fejoj / nga gr.e re αννααςκζάγς 

arrnis, arrnisem / mohoj, refuzoj / nga gr.e re ανκμφιαζ 

cëcëris / cicërij / nga gr.e re ηζζηζζνίγς 

cigaris / shkrij me gjalpë / nga gr.e re ηζζβανίγς  

cimbis / pickoj / nga gr.e re ηζζιπχ 

citos / mbush plot / nga gr.e re ηζζηχκς 

cpodhisem / pengohem / nga gr.e re ιπμδίγς 

currufiks / djeg në sipërfaqe / nga gr.e re ηζμονμοθθίγς 

çuçris / pëshpëris në vesh / nga gr.e re ηζμοηζμονίγς  

dheks / pranoj / nga gr.e re δέπμιαζ 

dhidhaks / mësoj (të tjerët) / nga gr. e re εδίδαλα 

dhjavas / lexoj / nga gr.e re δζααάγς 

dhjoris / caktoj / nga gr.e re δζμνίγς 

dhokimas / provoj, kontrolloj / nga gr.e re δμηζιάγς  

efharistis / kënaq / nga gr.e re εοπανζζηχ 

fandaks / kapardisem me diçka, krenari, mburrje, geg. shfaqje fantazmash  (gr. e re)  

fanepsem, fanarosem / fanitem / nga gr.e re ndoshta ka ndikuar έθελα nga θέββς  

farmakos / helmoj / nga gr. e re θανιαηχκς 

feks / ndriçoj / nga gr.e re θέββς, έθελα 

fileps / vë për të ngrënë, qiras / nga gr.e re θζθεφς 

filoniqis / grindem, zihem / nga gr.e re θζθμκεζηχ 

foveris / tremb, friksoj, kërcënoj / nga gr.e re θμαενίγς  

ftes / bëj faj / nga gr.e re θηαίς 
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fyteps / mbjell / nga gr.e re / θοηεφς, εθφηερα  

gamëlis / leh / nga gr. e re βαοβίγς 

gremis / rrëzoj, shkatërroj / nga gr.e re βηνεικίγς 

grunis / hungëron derrkuci / nga gr.e re βμονμοκίγς 

halas / kalb, prish, shkatërroj / nga gr.e re παθάκς 

harapsem / shfaqem, dukem / nga gr.e re πανάγεζ 

holas / trishtohem, mërzitem / nga gr.e re πμθή 

heretis / përshëndes / nga gr.e re, παζνεηχ  

kakaris / zëri që lëshon pula / nga gr.e re, ηαηανίγς 

kamburjas / përkul, bëj gungë /  nga gr.e re, ημοιπανζάγς  

karfos / godas, plagos / nga gr.e re, ηανθχκς 

katadhikas / dënoj me gjyq / nga gr.e re, ηαηαδζηάγς 

katafronis / përbuz / nga gr.e re, ηαηαθνυκδζδ 

katandis / ul poshtë / nga gr.e re, ηαηακηχ 

klloçis / shkel me këmbë, shkelmoj / nga gr.e re ,ηθςηζάς 

kolisem / ngjitem, nuk i ndahem dikujt / nga gr.e re, ηςθχ  

kopanis / rrah me shkop / nga gr. e re, ημπακχ  

kordhos / bëj krenar, kapardisem / nga gr. e re, ημνδχκς 

ksemollojis / pagëzoj / nga gr. e re, ελμιμθμβχ 

ksetaks / kërkoj, hulumtoj / nga gr.e re, ελεηάγς 

ksijis / shpjegoj, shtjelloj / nga gr.e re, ελδβχ 

kufis / shurdhoj / nga gr. e re,ημοθαίκς 

kuis / për zërin e derrit e të qenit / nga gr. e re  

kumbisem / mbështetem / nga gr.e re, αημοιπάς  

kupis / vozis me rema / nga gr. e re, ημοπί 

lajthis / gaboj, harroj / nga gr. e re θάεμξ  

lanis / coptoj / nga gr. e re, θζακίγς 

lavos / plagos / nga gr. e re, θααχκς  

lemonis / jam i mëshirshëm / nga gr. e re, εθεδιμζφκδ  

leprosem / më zë gërbula / nga gr. e re, θεπνυξ  

ligjis / përkul / nga gr. e re, θζβίγς  

lipisinj / mishëroj / nga gr. e re 

lipsem / nuk jam i pranishëm, mungoj / nga gr. e re θείπς 

los / tres, shkrij / nga gr. e re, θζχκς  

lufaks / qetësohem / nga gr. e re, θμοθάνς  

lurosem / lahem / nga gr. e re θμφγμιαζ 

llahtaris, lahtaris, laftaris / dridhem, trëmbem / nga gr. e re , θαπηανχ  

llogaris / njehsoj, vras mendjen / nga gr. e re, θμβανζάγς  

mbinj / ngurtësoj / nga gr. e re  

mbodhis / pengoj / nga gr. e re, ιπμδίγς  

mirjollojis / qaj duke kënduar një të vdekur / nga gr. e re ιμζνμθμβχ 

miros / lyej me vaj të bekuar / nga gr. e re ιφνμξ   

moleps / njollos, ngjis një sëmundje / nga gr. e re, ιμθφκς 

mollojis, mollois / pranoj, rrëfej, tregoj / nga gr. e re μιμθμβχ 

muhulon / zë myk, kalbet / nga gr. e re  ιμοπθάγς 

mungris / bulurin / nga gr. e re, ιμοβηνίγς  

nakatos / përziej, ngatërroj / nga gr. e re, ακαηαηχκς 

ngales / padis / nga gr. e re  

ngjeps / provoj, shijoj / nga gr. e re , βεφζδ 
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nomotis / emëroj, quaj / nga gr. e re  υκμια 

ormis / përgatis, stolis / nga gr. e re, μνιχ  

paflatis / llomotis, flas shumë / nga gr. e re, θαθθαηάξ  

papsem / prehem, çlodhem / nga gr. e re, παφς  

parakales / lutem / nga gr. e re, παναηαθχ  

parastenj / përjetoj një ngjarje / nga gr. e re,   

parigoris / ngushëlloj / nga gr. e re, πανδβμνχ  

pataks / shtang nga habia / nga gr. e re , πάηαλα 

pedheps / njoftoj / nga gr. e re, παζδεφς  

petasem / i hidhem dikujt / nga gr. e re, πεηάγς 

piks, pikem / fortësoj, ngurtësoj / nga gr. e re πήγς 

piraks / ngacmoj / nga gr. e re, πεζνάγς 

plakos / sulmoj, i bie përsipër / nga gr. e re, πθαηχκς  

planeps /   mashtroj / nga gr. e re, πθακεφς  

plasmonj / bëj, ndërtoj, formoj / nga gr. e re πθάες 

pleks / gërshetoj, thur / nga gr. e re, πθέης 

pohtis / arrij, fitoj / nga gr. e re, απμηηχ  

pondis / zhys, fundos / nga gr. e re πυκημξ 

porneps / kurvëroj / nga gr. e re, πμνκεία  

porseks / dalloj, shquaj, vrej / nga gr. e re, πνμζέπς  

potis / i jap ujë bagëtisë / nga gr. e re, πμηίγς  

preps / duhet / nga gr. e re, πνέπεζ  

prodhos / tradhtoj / nga gr. e re, πνμδίδς 

prokops / lulëzoj, përparoj / nga gr. e re, πνμηυας  

proskonis / pranoj / nga gr. e re ,  

provodhonj / dërgoj / nga gr. e re πνμαμδίγς 

psalonj / këndoj në meshë / nga gr. e re, ρέθκς 

psarinj / lyej me vaj të shenjtë / nga gr. e re,   

qendis, qindis / qëndis / nga gr. e re, ηεκηχ    

qeras, qiras / jap dhurata, bakshish / nga gr. e re, ηενκχ  

qerdhes / fitoj / nga gr. e re, ηενδίγς  

qilis / lëroj tokën / nga gr. e re  

qiverris / drejtoj, udhëheq / nga gr. e re, ηοαενκάς  

rokanis / përtyp me zhurmë, zdrukthoj / nga gr. e re , νμηακίγς  

rufis / gjerb, surb / nga gr. e re , νμοθάς 

rrëmaks / shkretoj / nga gr. e re, νζιάγς 

rrohalis / gërhas / nga gr. e re, νμπαθίγς 

sevas / ngushëlloj, pajtoj / nga gr. e re, ζέαμιαζ  

sihenem / neveris / nga gr. e re, ζοπαίκμιαζ  

silloi, silloisem / mendim, kujdes / nga gr. e re, ζοθθμβίγμιαζ 

singris / krahasoj / nga gr. e re, ζοβηνίκς 

skalis / gdhend në dru / nga gr. e re , ζηαθίγς 

sklimuris / kujis, qaj / nga gr. e re  

skondaps / shqetësoj / nga gr. e re , ζημκηάθης 

skuri, skurisem / ndryshk, ndryshkem / nga gr. e re, ζημονζάγεζ  

sos / mbaroj, arrij / nga gr. e re ζχκς 

stenem / qëndroj drejt / nga gr. e re , ζηείκς 

stolis / vesh, zbukuroj / nga gr. e re , ζημθίγς 

streks, stereks / miratoj, pranoj / nga gr. e  re,  

tajis / ushqej / nga gr. e re, ηαίγς  
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taks / caktoj, premtoj / nga gr. e re, ηάγς  

tapinos / përul, poshtëroj / nga gr. e re,  ηαπεζκχκς 

taraksem / turbullohem, shqetësohem / nga gr. e re, ηανάγς  

trallisem / mpihem, më merren mend /  

trifis / ushqej / nga gr. e re ηνέθς 

triqimis / trondis, shkatërroj / nga gr. e re, ηνζηοιία  

tromaks / tremb / nga gr. e re , ηνμιάγς 

vares / mërzis / nga gr. e re αανζέιαζ 

vevjos / miratoj, premtoj, vërtetoj / nga gr. e re αεααζχκς 

vithis / zhys, mbys / nga gr. e re αοείγς 

vllasfimis / blasfemoj, mallkoj / nga gr. e re, αθαζθδιχ  

vromeps / qelbem / nga gr. e re, ανμιχ  

zalis / bëj t`i merren mend / nga gr. e re, γαθίγς  

zepsenj / shaloj, zbukuroj kalin / nga gr. e re γεφς  

 

 

 

 

Fjalorth i huazimeve greke të shqipes (Λεξικό των ελληνικών δανείων 
της αλβανικής) të nxjerra nga studimi i Dh. Q. Qiriazit175 

 

abdhelë / avdellë - αβδέιια një lloj insekti, shushunjë. 

adhiqi - αδηθία padrejtësi. 

adhjas - αδεηάδσ boshatis, zbraz, rregulloj. Përdoret në Konispol, Janjar (Sarandë) etj.  

afendiko / efendiko pronar, zot i diçkaje, titull që merrnin zakonisht ortodoksët e pasur, 

punëdhënës; njeri mendjemadh. 

aforizmë - αθόξηζκα aforizëm; shkishërim, ajo gjë që është e mallkuar.  

afratë - αθξάην lëng zhive që përdorin gratë për fytyrën; diçka e hidhur; përdoret dhe 

metaforikisht. Shprehje: Kjo ime kunatë është nga goja afratë.  

afrato - αθξάηνο i, e butë, i lehtë si shkuma. Shprehje: raki afrato. Përdoret në zonën 

Rrëzomë - Delvinë. 

aftë - άθζα ekzantemë ose prishje e gjuhës tek fëmijët e vegjël; temperaturë e lartë; 

sëmundje e lopëve që shoqërohet me shfaqjen e kisteve në gojë dhe në trup të tyre.  

agripni - αγξππλία të qenit vigjilent, syhapët; vigjilencë. 

aguridhe - άγνπξνο frut i papjekur mirë; në mënyrë të figurshme përdoret dhe për 

njerëzit. 

ajazmë / ajasmë - αγίαζκα ujë i bekuar dhe i shenjtëruar; ceremonia e bekimit të ujit 

ose spërkatja me ajasmë. 

ajovimë/ajodhimë - άγην βήκα hap i shenjtë, vendi i shenjtë nëpër të cilin ka kaluar një 

shenjtor; dhoma brenda kishës, në të cilën kryhet mesha nga prifti, hijerore.  

akatastasia - αθαηαζηαζία parregullsi, çrregullsi. Shprehje: Nuk është Perëndi e 

akatastasisë, por e paqes. 

akoma - αθόκα ende. Shprehje: Akoma nuk kuptuat? Akoma nuk është thyer? 

                                                 

 
175
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akumbis / kumbis - αθνπκπώ mbështetem diku, themeloj, prehem; Idiomë: Nuk 

kumbisin shpresën në trup. 

alfavitar - αιθαβεηάξη alfabet,; shembull: alfabetar shqip. 

alisivë / alsivë - αιηζίβα finjë. 

allo / alla - άιινο tjetër. 

allosua / allasua - άιιν ζόη i ndryshëm, i çuditshëm, i veçantë. 

amin - ακελ pasthirrmë, kur lutemi në kishë. Përdoret në dialektin toskë më shumë  

amnistia - ακλεζηία amnisti. 

Anakatos / nakatos – αλαθαηώλσ / λαθαηώλσ shkund, përziej, zë brumin, bëj rrëmujë; 

përzihem, më përzihet në stomak. Shprehje: nakatosur me gjak; verë anakatosur me 

zmirnë; brumë që një grua nakatosi me miell; mos e nakatos shtëpinë, ngjan me tallaz 

deti kur nakatoset etj. 

anangas / nangas - αλαγθάδσ shtyj, nxis, detyroj. Shprehje: u anangasnë nga Shenjti 

Shpirt; atë çast anangasi Isui nxënësit e tij të hyjnë në varkë.  

Anapodha / anapolla - αλάπνδα së prapthi, mbrapsht. Përdoret në Korçë, në 

Gjirokastër, Konispol, Kavajë, Tiranë. Shprehje: Është anapodha me mua.  

anapodhjar - αλαπνδηάξεο i mbrapshtë, që fut hundët ngado dhe ngatërron. Përdoret 

në Gjirokastër, Korçë. 

anathema / anatemë - αλάζεκα shkishërim, mallkim. Shprehje: Kemi shtrënguar veten 

me anathema. 

anavas - αλεβάδσ rregulloj, vë një punë përpara. Shprehje: U, moj të ligat e mia / u 

navastë Perëndia. 

andis - αληίο / αληί në vend që të. Shprehje: Andis që të rëndojë…është e lehtë fare; 

andis t‟i jepte dorën, i dha të shtyrën; andis të merrtë pulat…mori langoin  

andrallis / andrallos / andrallosem - αληξαιίδνκαη i marr mendjen dikujt, e trullos. 

Shprehje: E andrallosën atë duke e pyetur për shumë punë. 

andrrallë / ndrellë - αληξάια marramendje, trullosje. Shprehje: E zuri andralla; më 

vjen andrrallë. 

anëmi / anem - αλέκε qerthull, shtjellës. 

angalias / angalas - αγγαιηάδσ përqafoj, shtrëngoj në krahë. Shprehje: Petroja e 

angalasi atë. 

angari - αγγαξεία punë e detyruar pa shpërblim, që nuk fal kënaqësi. Shprehje: Punoj 

angari, marr angari. 

angjinare - αγθηλάξα lloj bime e cila përdoret edhe për sallatë. 

angjistrë - αγθίζηξη grep, çengel. Shprehje: Shko në det dhe hidh angjistrën. 

angusë - αγθνύζα angështi, siklet, pengesë në frymëmarrje. Përdoret në zonën e 

Çamërisë, në Gjirokastër, në Kurvelesh etj. 

anicirë - αλαηζίξγηα rrënqethje, ndot, shpifje nga diçka. Shprehje: Të vinte anicirë t‟i 

hidhje sytë. 

apati - απάζεηα apati, limonti, indiferentizëm, shkujdesje. Shprehje: E shoh botën me 

dëshpërim, tërë apati. 

apikas / pikas / pikasje - απεηθάδσ vë re, vëzhgoj, mendoj, konsideroj, konsistoj, dalloj, 

veçoj. 

apistja - αςηζέα / απηζηεά lloj bime. Shkurre. Përdoret në zonat e Gjirokastrës, në 

Delvinë dhe në Çamëri gjithashtu dhe si toponim  

apokalips - απνθάιπςε zbulim, shfaqje, fetare: shfaqja e mistereve të fshehta të kishës 

dhe të vullnetit të shenjtë. Shprehje: sikundër më apokalipsi Perëndia; ja me apokalips, 

ja me të ditur, ja me profeci; sikundër ishte apokalipsi e të shfaqurit e të fshehurës  

apollogji - απνινγία apologji, shfajësim, përgjigje, ndërveprim 
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apostoll / apostull - απνζηνιή apostull, i dërguari, ai që përhap fjalën e Zotit. 

Shprehje: fjalët e apostollit / apostonjtë i thanë Zotit 

apuraq - απόξξαθν / απνξξάθη ekstrakti, nxjerrja e fundit të rakisë. Përdoret në zonën 

e Delvinës. 

araks / raks - αξάδσ ankorohem, vonohem, shastisem, ndaloj, frenoj. Shprehje: 

Araksën në liman; Shaniko moj tine, / turpërove Haxhinë,  / rakse Abedinë; raksi anijen. 

argas / argasje / argasem - αξγάδσ përpunoj lëkurë, lëmoj, bëj turshi. Në zonën e 

Korçës përdoret /argas/, kurse në atë të Gjirokastrës /ergas/  

argat / ergat / argjat - αξγάηεο / εξγάηεο punëtor krahu, shërbëtor, zbatues i një pune, 

punëtor për punë bujqësie. Shprehje: Argati është i zoti për pagë të tij; të marrë ergatë 

për të korrat e tij. 

argati - εξγαηία punë me mundim dhe angari. 

argjilë - αξγίιια deltinë, baltë me ngjyrë të hapur, ose të kuqe që përdoret në 

prodhimin e qeramikës. 

arhimandrit - αξρηκαλδξίηεο titull hierarkie në kishën ortodokse. 

arhipeshk - αξρηεπίζθνπνο kryepeshkopi, i pari i peshkopëve. 

arhond / arhondar / arhondeshë - άξρνληαο kryetar, udhëheqës, qeverisës, pasanik, 

pronar. 

arki / arqi - αξρί i parë, i pari që bëhet në fillim, kur ndodh për herë të parë, parashtesë 

që vendoset para emrave. 

arkondi - αξρνληία zona në të cilën qeveriste një arkond, pronat e tij.  

arkudhë - αξθνύδα ari. Shprehje: Është i fortë sa një ari. 

armate / armatë - αξκάηα stolitë prej floriri që vendosnin gratë, gjerdan i florinjtë. 

armatos - αξκαηώλσ armatos, pajis me armë, furnizoj me mjete, me instrumente / 

armatos me njohuri. Shprehje: Kur i forti i armatosur…; hodhëm në det e armatosën 

anijet. 

arme - αξκηά / αξκαηά shëllirë, që ruhet në kacek, gjithashtu edhe lakër arme. 

armoni - αξκνλία harmoni, melodi. 

aromë - άξσκα aromë, erë e këndshme. 

arqidhjak - αξρηδηάθνο i pari i dhjakëve, i atyre që shërbejnë në kishë. 

arqigo - αξρεγόο kryetar, udhëheqës. Shprehje: More Spiro arqigoi, s‟duron turpe 

Qeparoi. 

arratis - αξαηίδσ / αξαηόο zhdukem, largohem me shpejtësi nga diku, rrëzohem, etj. 

arravonjas / rovunjas - αξξαβσληάδσ / αξξαβσληάδνκαη fejoj; fejohem, premtoj për 

martesë. Shprehje: E kishte arravonjasur për grua; e rovunjasi vajzën atje. 

arrëti / arreti - αξεηή trimëri, forcë. Shprehje: Sa të mira e begati, e urtë, e ditur, e të 

dëgjuar na ka dhënë, sa mjeshtëri e arrëti, sa vyrtyt e forcë e trimëri.  

arsenik / αξζεληθό arsenic, lloj ilaçi. 

astrit / αζηξίηεο një lloj gjarpri; njeri i shpejtë dhe kurajoz. Shprehje: Astriti është me 

pika si larash, pak më i vogël dhe ka dhrongalea. 

astrolog - αζηξνιόγνο ai që parashikon të ardhmen duke studiuar yjet, magjistar.  

avellis - αβδειιίδσ përdoret për kafshët kur këlbazen. Shprehje: Në atë burim  mos u jep 

ujë ka avellë e i avellis. 

avgullon - αβγόιαδν një lloj përzierjeje me vezë, vaj ulliri, etj. Përdoret në fshatrat e 

malit Tomor, në Berat etj. 

avis / abis - άβπζζνο pafundësia e detit / humnerë, hon, greminë. Shprehje: Duke ecur 

nëpër rrugët e nevojshme të avisit…..në avis të dheut. 
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avli / avlli - απιή oborr, vend përpara shtëpisë i rrethuar zakonisht me mur; mur që 

rrethon shtëpinë; vend për të mbajtur bagëtinë. Shprehje: Në avlli të dhenve; vura 

shkallët në avlli / të shoh syzezën se ku rri. 

bucelë - βνπηζέιια / βνπηζέιη enë prej balte që përdoret për të mbushur ujë, ose lëngje 

të tjera. 

dekati / dhekati - δεθαηηά taksa e së dhjetës. Shprehje: Dhekati dhe xhelepe s‟ka / jemi 

botë fukara. Përdoret edhe si toponim: Lëmi i Dhekatisë.  

dhafnë / dafinë - δάθλε bima e dafinës. Përdoret dhe si toponim: Dhahnarea, Mali i 

Dhahnes, Dhafina, Dhafnareja. 

dhaskal - δάζθαινο mësues, gjithashtu dhe personi që predikon. Shprehje: Nuk është 

nxënësi më i madh se dhaskali i tij, as më i zgjuar se i zoti i tij; vjen  të paqësojë / “të 

kuqtë” me “të bardhë” / të heqë mësuesit / të vërë dhaskalë. Përdoret dhe si toponim, 

Bregu i Dhaskalit. 

dhaskaleps - δαζθαιεύσ jap mësim. 

dhaskalicë - δαζθαιίηζα emërtim që përdoret për mësueset e reja, të vogla në moshë 

ose trupvogla. Përdoret me kuptim thumbues. 

dhekare - δεθάξα dhjetëshe, monedhë me vlerë 10. Shprehje: Nuk ka një dhekare 

borxh. 

dheks / dheksem - δέρνκαη pranoj diçka, miratoj. Shprehje: Nuk ma dheks shpirti; most 

ë dhekstë varri; as më dhekset, as më trekset; nuk dheksen ata të dy. 

dhespot - δεζπόηεο titull hierarkie kishtar. Përdoret dhe si toponim: Dhespotia.  

dhiakoni - δηαθνλία vepër ose shërbim i dhjakut në kishë; ndihmë; shërbim.  

dhiatë - δηάηα dhiata, testament, shkrimi i shenjtë, secili libër i biblës. Shprehje: Sipas 

Dhiatës së re… 

dhidhaks - δηδάζθσ i mësoj dikujt, jap mësim, zotëroj diçka, këshilloj. Shprehje: Një 

nga ata që dhidhaksën ligjin; dhidhaks të madh dhe të vogël.  

dhipllomat - δηπισκάηεο diplomat, përfaqësues i një shteti i dërguar në një shtet tjetër  

dhipllomë - δίπισκα diplomë studimesh, dëftesë studimesh. 

dhiqel / diqel - δηθέιιη vegël punë që ndihmon për të gërmuar, për të punuar tokën.  

dhisk - δίζθνο pjatë e madhe, tabaka e shenjtë e kishës, tabaka me të cilën qerasim në 

shtëpi. 

dhivol - δηβόιη tokë bujqësore e punuar dy herë. Përdoret në Konispol.  

dhjak / dhiakë - δηάθνο shërbyes fetar në kishë. 

dhjakonar - δηαθνληάξεο lypës, i varfër, person që jeton në kurriz të të tjerëve; njeri 

dinak, i pabesë dhe shpirtkeq. 

dhjozmo - δπόζκνο dhjosmë, lloj bime aromatike që përdoret për gatim. 

dhogë / llogë - ζαλίδα dërrasë druri e thatë. Shprehje: Tek dhoga e pusit; mbeti në dhe 

dhogë, s‟lëvizte dot; t‟erdhi burri e kërkon bukë / në dhogë është ta ndukë! Bëhem 

dhogë; nuk shkel në dhogë të kalbur. Përdoret dhe si toponim: Lis i Dhogës. 

dhokan - δνθάλη / παγίδα çark, grackë. Shprehje: Të mos i vësh dhokan vëllait, është 

skandal; në dhokan të së paudhit. 

dhokar - δνθάξη tra. 

dhoksas - δνμάδσ çmoj, adhuroj.  

dhomë - δώκα korridor, dhomë, zyrë, dhomë tregtie. 

dhrahmi - δξαρκή lloj monedhe që ka pasur Greqia. Shprehje: Që të kishte dhjetë 

dhrahmi, duhet të humbte një. 

dhrakon / dragua - δξάθσλ / δξάθνο dragua, përbindësh i lashtë mitilogjik, që nxirrte 

flakë nga goja. 

dhrakonda - δξάθνληαο dragua, përbindësh mitik i trillimeve popullore, i cili përpin 

njerëz. 
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dhrimon / drimua - δξεκόλη / δξηκόλη lloj site me vrima të mëdha që shërben për të 

shoshitur drithërat. 

Dhrom / Dhromi - δξόκνο kuptimi i parë është fjala rrugë. Gjendet kryesisht si toponim 

në zonën e Çamërisë, p.sh. Dhromi i Rrëzanjit, Dhromi i Kotgjones, Dhromi i Agjisë.  

drapër / drapën - δξάπαλνλ / δξεπάλη vegël bujqësore që shërben për të kositur, për të 

prerë bimët. Përdoret dhe si toponim: Bisht i Dhrapanit.  

efharistis / haristisënj - επραξηζηώ falënderoj. Shembull: Si i efharistisi e u nda nga 

ata, tha që këtë do t‟jua thotë të gjithëve. 

eksusi - εμνπζία pushtet. 

eleimonis / leimonis - ειεεκνλώ mëshiroj. Shprehje: Do të eleimonis atë që për atë kam 

eleimoni. 

eleis - ειεώ jap mëshirë, mëshiroj. 

engrat / engrati - εγθξάηεηα vetëpërmbajtje, gjithashtu dhe njeri i ngathët, i plogësht.  

episkop / piskop - επίζθνπνο episkop, ofiq i lartë në hierarkinë kishtare. 

epitrop / pitrop - επίηξνπνο epitrop në kishat ortodokse, administrues i një pasurie, 

kujdestar. 

eremit - εξεκίηεο asket, njeri i vetmuar, eremit, njeri besimtar që jeton i vetmuar dhe i 

izoluar nga bota. 

eretik - αηξεηηθόο që nuk ndjek parimet e kishës, heretik 

esperino - εζπεξηλόο meshë, lutje fetare e pasdites. 

evangjelizoj - επαγγειίδνκαη këndoj, psal ungjillin tek të tjerët, përhap fjalën e shenjtë. 

Shprehje: Zoti na thirri neve që t‟i evanjelizojmë ata.  

evgjit - αηγύπηηνο jevg. 

fli / fuli / fërli - επινγία naforë, copë buke që hahet në fund të çdo meshe, kullure.  

gaforre - θαβνύξη gaforre 

gajas / gajasem / gajasur - γαληάδσ kam shumë etje, më thahet gjuha, torturohem, 

mundohem, lodhem, shkrihem së qeshuri. Shprehje: Gajasa së ecuri; gajasa së foluri; 

gajasa për ujë; gajasem së qeshuri. 

gargalis / argalisem - γαξγαιίδσ luaj dhe qesh, argëtohem në maksimum 

gargarë - γαξγάξα gargare, shpëlarje e fytit. 

gargaris / gargarisënj - γαξγαξίδσ bëj gargarë, bëj shpëlarjen e fytit 

gastër / ngastër - γάζηξα copë, pjesë, një pjesë e caktuar, një zonë, lloj byreku me 

djathë në zonën Janjar - Konispol, byrek me lakra në zonën e Zagorisë, copë lakrori. 

gavo / gavotë / gavat - γθάβνο në numrin shumës sytë, syçakër, ai që shikon vëngër. 

Shprehje: Hapi gavot; pse nuk i hap mirë gavot. Përdoret në Gjirokastër, në Rrëzomë.  

gërllosem - γξπιιώλσ mbytem me diçka, zgurdulloj sytë dhe i fiksoj diku, shtrembëroj 

fytyrën 

gërmadhë - γθξηκάδηα vende të shkreta, të braktisura, shtëpi e braktisur dhe e 

shkatërruar; gjë pa vlerë, e shkretë; njeri i shkretë. Përdoret në Dhrovjan - Delvinë. 

gërnjar / gërnjëtar - γθξηληάξεο njeri bezdisës, i prapë, që bezdis me të njëjtat gjëra 

vazhdimisht 

gërnjë / gërrnie / grinjë - γθξίληα bezdisje me fjalë vazhdimisht, duke murmuritur të 

njëjtat gjëra 

gjeraqinë / gjeraçinë / gjerakinë - γεξαθίλα fajkore, në mënyrë metaforike grua e 

shpejtë dhe e shkathët. Shprehje: Hapuni moj sorra / se vjen gjeraqina! Bëj konak moj 

gjeraqinë / për këta miq që po vijnë; e ka nusen gjeraqinë.  

gjimar / imar - γεκάξη rrip toke i ngushtë që mbjell / korr një punëtor ndërsa kalon. 

Përdoret në zonat Janjar - Konispol, Delvinë. P.sh. Kam korrur tre imare grurë. 

gjimnas / gjimnaz - γπκλάζην shkollë e edukimit të mesëm. 
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gjiri / gjini / gjeni - γελέα / γελία / γελεά fis, komb, grup njerëzish me lidhje farefisnore 

midis tyre, gjini nga ana gramatikore, lloj vepre letrare. Shprehje: Gjak e gjëri; e po 

lypin në gjenitë e në të njohurit e tyre. 

gjiton / jiton - γείηνλαο komshi. Shprehje: Jitoni që s‟do jitoninë; shkova poshtë tek 

gjitoni / gjitonia. 

gjitoni / jitoni - γεηηνλία / γεηηνληά lagje, komshillëku. Shprehje: Gjithë gjitoninë e zuri 

frika…; bënin gjitoni me njëri – tjetrin. 

gliko / liko - γιπθό ëmbëlsirë, reçel me të cilin qerasim. Shprehje: Merr glikonë, merr 

filxhanët; glikotë me qershi, me arrë, me kajsi, me vishnje.  

glistër / gëlistrë - γιίζηξα një lloj krimb toke. 

gomar / gomaricë - γνκάξη gomar. Shprehje: Nuk çalon gomari nga veshët; i kanë 

hedhur trutë e gomarit. 

gone - γσληά / γσλία mjet, vegël pune prej hekuri që përdoret nga muratorët; oxhak, 

cep. 

gramë / gërmë - γξάκκα shkronjë e alfabetit, arsimim, edukim, shkrim e lexim. 

Shprehje: Të shkruara anës me laps të gramës; di gramë, je me katër sy; di gramë, 

hesap ti Jorgo? Përdoret dhe si toponim: Shpella e Gramës.  

gravall / karravalle - γξάβαιν vegël bujqësore prej hekuri ose druri, me dhëmbë dhe 

me bisht të shkurtër, grabujë. Përdoret në zonën Delvinë - Janjar – Konispol. 

gremë - γθξεκλόο vend i pjerrët, që rrëshqet, hon. Përdoret në Berat – Përmet. 

gremis / gërmis / gremisem - γξεκίδσ rrëzoj / rrëzohem, ul përtokë, rrëzoj përtokë dikë 

që ecën, përzë, bie nga lart, bie në tokë teksa eci. Shprehje: Gremisi sytë; nga vetiu 

gremiset; kurbeti i largët të gremiset; gremisi gjysmën e pallatit;  

greminë / γθξεκλα është në buzë të greminës 

guvë / gufë - γνύβα shpellë, guvë; pjesë e pemës së ullirit e cila është bosh  

haso / aso - άζζνο letra e parë e bixhozit; njeriu që është më i zgjuar dhe bie në sy në 

krahasim me të tjerët rrotull; njeri me aftësi të veçanta  

idholl / idhullë - είδνισλ idhull, shenjtëri. Shprehje: në emër të ndonjë idhulli, etj..  

igumen / gumen - εγνπκέλνο kryetar i një manastiri. Shprehje: Si gumeni në 

manastir… Përdoret dhe si toponim: Manastiri i Gumenit.  

ikonograf - εηθνλνγξάθνο ai që pikturon ikonat e kishës. 

ikonostas - εηθνλνζηάζηνλ vendi ku vendosen ikonat e shenjtorëve në kishë. 

ikonë - εηθόλα ikonë, përngjasim, imitim i një perëndie në kornizë; i venitur, i ngirë dhe 

pa gjallëri. 

ja / javo / javua / jate - γηα pjesëz me kuptimin „hajde, eja, ja tek..‟. Shprehje: Ja, 

erdhën engjëjt; ja, unë u dërgoj juve porsi dhëntë në mes të ujqërve; javua këtu, javua 

atje, sepse ja mbretëria e Perëndisë këtu është. 

janero - άγην λεξό ujë i bekuar. Shprehje: Të vish era janero, kapedan vasiliko, 

përdoret në Damës – Tepelenë. 

jatro - γηαηξόο mjek, doktor. Shprehje në Çamëri, në Gjirokastër etj. Shprehje: duan 

jatro; jatro, shëro veten tënde; të të marr jatronë; burrin jatro s‟e dua / gjithë ditën 

jatreps / gjithë natën djalleps; moj Lejli jatreshopullë / në jatrenj na more burrë.  

jerak / gjeraq - γεξάθη fajkua, skifter; me shpejtësi: e mora rrugën jerak. 

jerm - έξεκνο i vetmuar, i braktisur, i dëshpëruar, në gjendje deliri, në gjendje 

shushatje. 

kacidhe - θαζίδα lloj sëmundje flokut të kokës. Përdoret në zonën e Sarandës dhe 

Delvinës. 

kadhron / kadron - θαδξόλη dërrasë e hollë druri që përdoret për mobilie ose për të 

ndërtuar. 

kafkë - θαύθα totali i kockave të kokës, zhguall i breshkës. 
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kakaris - θαθαξίδσ kakarisja e pulave, thuhet për një njeri qe flet shumë ose qesh duke 

kakarisur. 

kakomir - θαθνκνίξεο njeri i dëshpëruar, i mërzitur, mjeran, fatkeq. Shprehje: Poshtë 

tek manastri / u bezdis kakomiri; Kostë Miri derëziu / ç‟të qan fusha dhe vërriu / Kostë 

miri kakomiri / ç‟u ngule tek manastiri. 

kaliqe - θαιίγη sandale me takë të lartë prej druri. 

kalive - θαιύβα tip kasolle e vogël. Shprehje: As shtëpi e as kalive…ca bënë kalive, e ca 

mbetën jashtë. Përdoret dhe si toponim: Kalive e Pulos, Kalivja e Memikos, Kalivet e 

Xha Kalliut. 

kallafatis - θαιαθαηίδσ mbyll vrimat e një bucele, ose anijeje. Përdoret në zonën e 

Sarandës. Shembull: E kallafatisi punën. 

kallam - θαιάκη kallam, fyell, kallam peshkimi etj. 

kallamar - θαιακάξη kallamar deti. 

kallame - θαιάκε kërcell i grurit, i drithërave që mbetet në tokë pas korrjes.  

kallogre - θαιόγξηα murgeshë, femër e cila nuk martohet dhe jeton e vetmuar. 

Shprehje: Unë nuk martohem, as nuk rri e ve / as në kishë s‟vete, s‟bëhem kallogre…; 

rrobazezë e kallogrinjë / moj për ty prisha shtëpinë…  

kallogjer / kallugjer / kllogjër - θαιόγεξνο murg që jeton në manastir, njeri që bën jetë 

të mbyllur, larg njerëzve të tjerë. Shprehje: Mijëra mijëra kallogjerë, në një manastir 

pa derë. Përdoret gjithashtu dhe si toponim: Kallogjeri, Kallogjera, Kroi i Kllogjrit etj.  

kamare - θάκαξα dhomë, gjithashtu dhe një lloj rafti i futur i thellë që përdoret për të 

lënë gjërat, kabinë në një anije. Përdoret dhe si toponim: Kamara, Gurët e Kamares. 

kamaros / kamakosem - θακαξώλσ i gëzohem diçkaje, jam krenar, adhuroj diçka, 

mburrem. Shembull: Një e vogël e cokërr / me një zorrë nëpër këmbë, kamaros dynjanë 

të tërë; mos u kamakos moj nuse / të dimë e kujt bijë je!  

kamatë / kamatari - θάκαηνο interes, kamatë, kamatëvonesë, përqindje nga marrja hua 

e parave, lodhje tepër e madhe, mundim. 

kamille / gamile - θακήια gamile, deve, kafshë e shkretëtirës. 

kanakar - θαλαθάξεο i dashur, i përkëdhelur. 

kandil – θαληήιη; kandile / kanile - θαληήια / θαλδήια lloj ndriçuesi i cili ndizet me 

vaj dhe me fitil, llambë me vaj. Shprehje: Kur me shkon tek porta ime / m‟i bëre sytë 

kandile. 

kandër - θάλζαξνο insekt. 

kanistër - θαλίζηξα shportë, kanistër e thurur më kashtë. 

kanonis - θαλνλίδσ rregulloj diçka, një takim, riformoj diçka. 

kapistër - θαπίζηξη kapistër që shërben për të mbajtur kafshët në zgjedhë, të lidhura, 

nën kontroll. 

kapule - θαπνύιη një mori gjërash të vendosura një mbi një. 

karavidhe - θαξαβίδα karavidhe, gjallesë deti; njeri që fut hundët në punët e të tjerëve 

duke i bezdisur. 

karekllë - θαξέθια karrige. 

karficë - θαξθίηζα karficë, lloj kapëse që shërben për të mbërthyer; paramanë; 

bizhuteri. 

karfos / karfosem - θαξθώλσ kap me karficë diçka, mbërthej, kallëzoj dikë, e tradhtoj 

duke e kallëzuar, qep rrallë. 

karkallosem / kallkanosem - θαξθαιώλσ ngrij së ftohti, ndiej shumë të ftohtë. 

Shprehje: U karkallosëm nga të ftohtit… 

karkanxhol - θαιηθάληδαξνο sipas të thënave popullore, besohet se kjo është një qenie 

demoniake që shfaqet ditën e Shfaqjes së Zotit. 
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kaselë / karsellë - θαζέια / θαξζέια tip kutie, sëndyku që shërben për të mbajtur gjëra, 

rroba, bizhuteri, etj. 

kataklizmo - θαηαθιπζκόο përmbytje shumë e madhe ujërash, kataklizmë, një e keqe 

shumë e madhe, shkatërrim. 

katandis / θαηαληώ përfundoj në diçka të pakëndshme, bie poshtë ekonomikisht ose 

moralisht, drejtoj një situatë që përfundon për keq, ndaloj, pushoj, arrij diku. Shprehje: 

U katandis kokoshi një thelë; pa shtëpi e pa katandi.  

kataval / katavalem - θαηαβάιισ fitoj mbi diçka, luftoj për diçka dhe fitoj, zihem, 

dobësohem fizikisht. 

katua / katoi - θαηώγη bodrum ose qilar në të cilin mbahen kafshët ose veglat e punës, 

kotec për pulat. 

kavadhël - θαβάδη lloj fustani i gjatë, për gra dhe burra, karakteristikë për zonën e 

Përmetit. 

konizmë / konismë - εηθόληζκα ikonë, pikturë shenjtorësh. Shprehje: Njerëzit që janë 

bërë me konizmë të Perëndisë. Përdoret dhe si toponim në zonën e Konispolit.  

kseftilis - εμεπηειίδσ ofendoj dikë, i ul moralin dikujt. 

ksemolois / ksomollojis - εμνκνινγνύκαη / μνκνινγνύκαη pranoj, pohoj, rrëfej mëkatet 

e mia, rrëfehem. Shprehje: Ksemollojisni njëri - tjetrit fajet; duhet të ksemollojisesh të 

paktën një herë në vit. 

lihadhë / Dihalë - δηράια vegël bujqësore. Përdoret më së shumti si toponim: Qafa e 

Dihalës, Dhrihala, Dhrihala e Shtogut, Lihadha. 

llaka - llaka - θαιά θαιά fjalë pa kuptim, fjalë pa fund. Shprehje: Filluat llaka-llaka ju 

tani! 

mbodhis - εκπνδίδσ pengoj, ndaloj diçka të ndodhë. Shprehje: Kush nxiton shumë, 

mbodhiset; shko në çesmë e mos u mbodhis / moj e holla si filiz. 

naforë - αλαθνξά buka e bekuar në kishë gjatë meshës 

nakar - αλάθαξν zili. Shprehje: ndiej nakar; e kam nakar 

nakatomeno - αλαθαησκέλνο e përzier, e ngatërruar 

nasqiris - αλαζθπξίδσ rregulloj, sistemoj, pastroj shtëpinë. Shprehje: nasqirisi 

shtëpinë. Përdoret në Përmet, Libohovë, Gjirokastër 

ndes / ndez - αληέλσ / ληέλσ takoj dikë, ngatërrohem me dikë, përzihem me dikë, rastis 

një pengesë. Shprehje: Ndesa me një njeri të lik; për ca ditë e për ca javë / na ndesi 

nusja me barrë; mos u ndesësh me atë burrë; është keq kur ndes njeriu me një të lik.  

ndërliks / ndërlikoj - εληπιίζζσ mbështjell, mbuloj, ngatërrohem, mpleksem. 

ngardhos / ngardhios - εγθαξδηώλσ shkaktoj inat, shkaktoj një zënkë. Përdoret në 

zonën e Katundit, të Përmetit, Elbasan dhe në Dukat e Vlorë. 

palare / paljare - απαιαξηά pjatë prej balte që përdoret në kishë. Përdoret në Elbasan, 

Berat, Vlorë, Devoll, Tiranë, Dibër 

pandeh - απαληέρσ pres, kujtoj, kam shpresë a besim, kam qëllim, supozoj, mendoj. 

Shprehje: Ajo pandehu se..; s‟e kisha pandyer kurrë; e pandehu për të vëllanë; pandehu 

se kishte të drejtë. 

pizili / bizili / gizili - επηδήιεηα zili, smirë. Shprehje: Mos ja bëj për pizili, po jepi dhe 

atij; jua bënte pizili. 

pocaqis - απνηζαθίδσ kthej, bezdis, e pësoj keq. 

poganik / boganik / baganik - απνγνλίθηα kulaç të cilin e thyejnë në kokën e fëmijës së 

porsalindur ditën e tretë të pagëzimit. Shprehje: Dhëntë Perëndia edhe me një babanik.  

qeli - θειί dhomë e murgut ose murgeshës, dhomë e burgut. 

qeramidhe - θεξακίδα tjegull, qeramidhe që shërben për të mbuluar çatitë e shtëpive.  

qëndis / qendis - θεληώ qëndis.  
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radhë - αξάδα radhë, rresht, herë. Shprehje: Vij me radhë nëpër vendet e Galatisë; një 

radhë u vonua; ishte një nga radha jonë; me ndonjë punë të radhës tënde.  

radhiko - αξαδηθόο e përbashkët, si gjithë të tjerat, jo e zgjedhur. Shprehje: Nuk i kemi 

radhiko. Përdoret në Jug. 

thamaks / famaks - ζαπκάδσ surprizoj, habit, lë pa fjalë. Përdoret në zonat e 

Gjirokastrës, Sarandës, Delvinës. Shembull: U thamaksën burra e gra… 

thambos - ζακπώλσ verboj, habit. Shprehje: Zoti i thambosi ata. 

thaps - ζάβσ e kall ne dhe, e shtie në gropë, e varros; e kollofit, ha me babëzi.  

thavmë / thagmë - ζαύκα mrekulli, nishan / shenja, diçka e papritur. Shprehje: Ç‟ ishte 

kjo thagmë?... / këto janë thavmat e tij… Përdoret në zonat e Sarandës, Gjirokastrës, 

Çamërisë etj. 

theatro / thjatro / theatër - ζέαηξν teatër. Shembull: Na bëre thjatro… 

themel / themelim - ζεκέιην themel, bazë, bazament, mbështetje. Shprehje: është edhe 

besa themeli i punëve që shpresojmë… 

themelos - ζεκειηώλσ vë themele, mbështes, siguroj. Shembull: E themelosi mirë…  

themë - ζέκα temë, çështje. 

theollog / teolog - ζενιόγνο teolog, ai që studion veprat dhe besimet fetare. 

theori - ζεσξία teori. 

thile - ζειηά lak, leqe, vrimë e kopsës. Përdoret në zonat e Gjirokastrës. Shembull: Një 

pa pullë e pa thile, shkallët me gocile… 

thilikos - ζειπθώλσ mbërthej, bëj thiliqe. 

thiliqe / filiqe / filik - ζειύθη kopsë, vrimë e kopsës. 

thimjamë / thjamë - ζπκίακα thimjamë, lëndë që kur digjet lëshon aromë të këndshme, 

përdoret në kishë. Shembuj: Të shkova tek varri, rënke erë thimjamë…  

thorak / tarozgë - ζσξάθηνλ lloj mburoje metalike, e cila mbronte luftëtarët në luftë.  

thoropullë - ζπξνπνύια dritare. Përdoret në zonën e Libohovës dhe Gjirokastrës. 

thërrime - ζξύκκα thërrimet e bukës, copat e vogla të bukës / djathit, copë e vogël i 

diçkaje, sasi e vogël. Shprehje: Është rritur me thërrime; kush ha bukë, bën edhe 

thërrime. 

thrumë / trumzë - ζξνύκπε / ζύκβξα lloj bime. Përdoret në zonat e Delvinës, Himarës, 

dhe përgjithësisht në jugun e vendit. Përdoret dhe si toponim: Çuka me Thruma, Qafa e 

Thrumaresë. 

vais - βαγίδσ përkulem, pjerrtësohem, varet/anon nga njëri krah; pjerrtësi, përkulje. 

Përdoret në zonën e Përmetit 

valanidh / valanith / valangjith - βαιαλίδη lende lisi ose dushku. Përdoret dhe si 

toponim në zonën e Delvinës, në Himarë, në Vlorë, Berat, Radhimë, etj. P.sh.: Mali i 

Valanidhit, Shtrunga e Valanidhit, Valanidhi Haliqes, etj.  

ballsamos - βαιζακώλσ krip peshkun, vë në shëllirë, tymos mishin, balsamos. 

vangjelist - επαγγειηζηήο dhjak ose prift i cili ka shkruar një ndër katër librat e shenjtë, 

evangjelist, ai që lexon biblën në kishë. 

vangjelizmo - επαγγειηζκόο festë ortodokse, Festa e Vangjelizmoit që festohet në 25 

mars. Shprehje: Ikni ikni o shtërpinj, se erdhi vangjelizmoi, se u therr e u shoi, me 

kordhën të ngjeshur. 

vardha / varda - βάξδα pasthirrmë, ki kujdes! ruaju! mënjanohu! shporru!  

vare - βαξηά / βαξέα diçka që është shumë e rëndë; çekiç në përmasa shumë të mëdha, 

që përdoret për të çarë drutë që përdoren për zjarr. Përdoret në zonën e Elbasanit dhe 

në dialektin toskë. 

varelë / varjelë - βαξέια voze, fuci e përmasave të mëdha 
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varikua - βαξηθόο vend që ka shumë lagështirë, vend moçalor, vend me baltë. Përdoret 

më shumë si toponim në zonën e Çamërisë, psh: Varikua, Burimi i Varikoit, Livadhet e 

Varikeve 

varkë - βάξθα mjet lundrimi, varkë. Përdoret dhe emri i prejardhur nga kjo varkëtar  

vasilikua - vasilikoi bimë që ka aromë të mirë, borzilok. Shprehje: Duke marrë erë në 

basilikua; o dega vasilikua, manxuranësë në i thua…; del ujit vasilikonë.  

vastagua / vastagoi / vastak - βαζηαγαξηά tufë lulesh ose frutash të cilat varen në 

degën e tyre, kur i këpusim bashkë me bisht, bistak rrushi.  

velzevul - βεξδεβνύιεο njeri hileqar, ngacmues, i prapë. Si emër i përveçëm ka 

kuptimin e udhëheqësit të djajve. Përdoret dhe në kuptim metaforik.  

verboz - ειιέβνξνο lloj bime me veti kuruese, bimë medicinale. 

vërkollak / vurkollak / vrukullak - βξηθόιαθαο / βνπξθόιαθαο njeri i vdekur i cili 

ngrihet nga varri dhe shkakton dëme dhe shkatërrime, fantazmë e tmerrshme, vampir. 

Shprehje: Imzot, të të vijë keq / mos më le këtu me pleq / se më duken vërkolleq / mos 

më lër këtu me plaka / se më duken vërkollaka. 

verniq / vernik - βεξλίθη lloj boje, ngjyrë e cila është e shndritshme, që shkëlqen si 

argjend. 

vidhë – βίδα pajisje mekanike; gjendje psikike, çrregullim, tronditje psikike, çmenduri. 

Shprehje: Ka luajtur nga vidhat; ka një vidhë mangët; i gjej / liroj / shtrëngoj vidhat; e 

zunë vidhat; është me vidha. 

vidhismë / vithimë / vithizmë - βύζηζκα vend i cili ka pësuar rrëshqitje, hon, greminë. 

Shprehje: I dha vajzës një të shtyrë më një vithimë, më një hon... Përdoret dhe si 

toponim: Vithizma, Vithismat 

vidhos - βηδώλσ procesi i rrotullimit të vidhës, vidhos. 

vilar / vilazë - βειάξη një sasi e caktuar pëlhurë, një top pëlhurë / rrip i qëndisur. 

Shprehje: i kam vrakat të qëndisura me villare të zi; një vilazë pëlhurë, ose një vilazë 

letre. Përdoret në zonat e Kolonjës, Korçës, Gjirokastrës, në Shqipërinë  e veriut, në 

Malësinë e Madhe 

violi - βηνιί vegël muzikore, me katër korda, organ muzikor i një orkestre. Shprehje: 

Vuri vjolitë /  hop evgjitët; shtatë net e shtatë ditë / nuk pushuanë volitë.  

vistar / visar - βεζηηάξηνλ / βηζηάξηνλ thesar, pasuri e madhe. Shprehje: Mos i dëshiro 

as kaun, as vistarin… 

vithis - βπζίδσ shkatërroj - shkatërrohem, rrëzohem, shemb - shembem, bie në gjumë 

letargjik, përmbyset. Shprehje: Ditën kthis, natën vithis; qëlluan dhe e vithisën; u 

vithistë, e zëntë mali. 

biblik - βηβιηθόο që ka të bëjë ose i referohet Biblës. 

vjas - βηάδσ nxitoj, përshpejtoj. Përdoret në zonën e Delvinës, Lazaratit, Zagorisë: 

Hiqe vallen rëndë - rëndë…/ hiqe vallen më javash... / dale dale mos e vjas.../  

vllaps / laps - βιάπησ / βιάθησ prish, bezdis, shqetësoj, ndiej të vjella, dëmtoj, 

shkatërroj, ndiej dobësi për dikë, etj. Shprehje: Lapste fëmija për të ëmën…; lapsa nga 

ky njeri.. 

vllastar / vlastar / lastar - βιαζηάξη kërcell i njomë i një peme / bime; përdoret 

gjithashtu në mënyrë metaforike për një fëmijë të vogël; trup i ri dhe i gjatë. Shprehje: 

Trëndafil - o me lastarë… 

vllavje / evllavi - επιάβεηα respektim, frikë nga Perëndia. 

vllojis - επινγώ jap bekimin, uratën; bekoj. 

vodhis - επσδίδσ mbaj erë, kundërmoj erë. Shprehje: Të vodhiste buza lule manushaqe 

/ të vodhiste gusha trëndafille prilli. Përdoret më shumë në zonën e Konispolit.   

vole - βόιη katër njësi, katër copë frutash; një sasi e kufizuar frutash. Përdoret në zonën 

e Dibrës 
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voli - βνιή lëshim i një guri ose i plumbit nga arma; lehtësi, mundësi, të qenit kollaj; 

hedhja e zareve në tavëll; shans, gjuajtje. Shprehje: Gjej volinë; një voli e mirë; i erdhi 

volia. 

vraka - βξάθα veshje e gjerë burrash ose grash. 

vrakazon / frakazon - βξαθνδώλα pantallona burrash, të cilat nga pjesa e gjurit dhe 

poshtë vijnë të puthitura pas këmbës. Përdoret në zonën e Gjirokastrës dhe të bregdetit  

Vrinë - βξύλα vend me bimësi të dendur dhe me shumë burime ujore. Gjendet i 

përdorur si toponim, emri i një vendi afër Butrintit.  

vris / Vris - βξύζε çezmë, burim uji natyror. Shprehje në zonën e Borshit dhe të 

Labërisë: Rakinë e bëre vris. Përdoret mjaft si toponim: Vris, Burimet e Vrisit, Rrepet e 

Vrisit, Arat e Vrise. 

vrromë - βξόκα papastërti, aromë e keqe, femër e pamoralshme, femër e përdalë.  

vulaks / vurlaksem - βνπιηάδσ fundos, shkatërroj, spastroj dhe në mënyrë metaforike 

ndihem e dobët fizikisht 

vulë / vula - βνύιια vulë, shenjë, pullë, stampë, shenjë dalluese. Përdoret në fjali dhe 

në mënyrë metaforike, kur bie nga pozita, ose i vë fundin diçkaje, p.sh. E humbi vulën; 

është me vulë; i ra vula; i vuri vulën diçkaje; i humbtë vula! etj  

vulër - βνύιεξε barishtore e egër. Përdoret edhe si toponim: Vuleri.  

vulis - βνπιίδσ zhytem, zhyt, fundosem. Shprehje: Pa e shpiem në lumë, pa e vulisim…; 

në xhenem i vulisi; ti moj varka mavronis / Bilalin mos e vulis. Si emër përdoret dhe si 

toponim, Burimi i Vulistrave, Përroi i Vulistrës, Kroi i Vulistrës  

vulos - βνπιιώλσ vulos, vë vulën, mbyll, ngjit me pullë, shënoj, bëj shenjë; i jap fund, 

vendos, përfundoj. 

furçë - βνύξηζα fshirëse veshjesh, furçë për të larë dhëmbët, ena në të cilën tundet 

qumështi. Në zonën e Janjar - Konispol përdoret dhe me kuptimin e një ene të djathit.  

vurk / vurg - βνύξθνο vend plot baltë, tokë moçalore, moçalishte. Përdoret edhe si 

toponim: Vurg (afër Delvinës), Vurg i Agait, Vurgjet. 

vuv - βνπβόο memec, shurdhmemec. Përdoret më shumë si toponim në zonën e 

Çamërisë, si Vuvonja, Vuva, Shkëmbi i Vuvës. 

vuvos - βνπβώλσ / βνπβόο bëhem pa fjalë, më mbyllet goja, bëhem memec 

zali - δάιε gjendje dobësie, të qenit pa qejf, pa fuqi, gjendja e të fiktit. Shprehje: Më bie 

zali. 

zalis / zalisem - δαιίδσ shushat, më vjen të këputur, të fiktë, trondit dikë.  

zavë / zavëz - δάβα mburojë me hekura e luftëtarëve. 

zigur / ziur - δπγνύξη qengj i vogël 2-vjeçar. Përdoret në zonën e Çamërisë, në Konispol 

etj. Shprehje: Shkojnë djemtë si zigurë… 

zilar / ziliqar - δειεηάξεο njeri që ka zili, ka smirë. 

zileps - δειεύσ kam smirë për dikë, kam inat dikë. Shprehje, fjali: Se mos zilepsësh 

gruan e fqinjit. 

zili - δήιεηα smirë, inat për diçka që nuk e ke. Shprehje: Zilia juaj ka anangasur 

shumë… 

ziq / zij - δύγη lloj peshoreje, kandar. Shprehje: Ua nxjerr fjalët me grep të ziqit.  

zograf / zugraf - δσγξάθνο piktor. Shprehje: moj e nisur, e stolisur / cila zografkë të ka 

nisur… 

zografis - δσγξαθίδσ / δσγξαθώ pikturoj. Shprehje: Zogë e zografisur / pajën e 

bitisur… 

zorkadhe / sorkadhe - δαξθάδη sorkadhe, lloj kafshe. Shprehje: Moj sorkadhe qafëgjata 

/ ku të zuri sonte nata? 
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Toponomastikë 

Allonaqi - αισλάθη në shqip është toponim, në Çamëri, Qaf‟ e Allonaqit 

amigdhale / amidhale - ακπγδαιέα përdoret në zonën e Borshit, në Çamëri, në bregdet, 

kryesisht si toponim me pak ndryshim: Margalidhe, Mirgale, Mal‟ i Mirgalesë, Bregu i 

Mirgalesë, Qaf‟ e Mingladhesë 

Armiro - αξκηξόο toponim, vend pranë Butrintit 

 

Onomastikë 

Areti - Αξεηή emër i përveçëm 

Dhimitër / Dhimo / Mitro / Miço / Mitër - Δεκήηξηνο emër i përveçëm, emër shenjtori. 

Gjithashtu: shëmitër Shën Dhimitri 

Dhoqinë - Επδνθία emri i motrës së Kostandinit, sipas baladës së vëllait të vdekur.  

Dhrakule - δξαθνύιεο në gjuhën shqipe përdoret shumë si toponim, në zonën Horraj / 

Kurvelesh. 

 

Toponomastikë 

Gjirokastër - Αξγπξόθαζηξν qytet në Shqipërinë e jugut 

Ilia / Shëndëlliu - Ηιίαο emër i përveçëm, festohet si emër ortodoks, është dhe emër 

kishe 

Karavasta - θαξαβνζηάζη Karavasta, emri i lagunës afër Vlorës, Laguna e 

Karavastasë, toponim. 

Leusë - Ειενύζα emër i një fshati në zonën e Përmetit. 

Mborje - Εκπνξία toponim, emër fshati, gjithashtu dhe i një vendbanimi të lashtë 

mesjetar, afër Korçës. 

Todhër - Θεώδσξνο emër i përveçëm mashkulli. Përdoret shumë dhe si toponim, 

Shtodhër, Shëndodhër, Shëntodhër, etj. 

Zigo - δπγόο në shqip përdoret më shumë si toponim, psh. Ara e Zigojit, Lëm i Zigoit, 

Zhigonjë. 
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2. LISTIME TË HUAZIMEVE SHQIPE NË GREQISHTE TË NXJERRA 
NGA PUNIMET E STUDIUESVE TË NDRYSHËM 

 

(Λεξικό των ελληνικών δανείων της αλβανικής) të nxjerra nga studimi i 
Dh. Q. Qiriazit176 

 

Huazimet (intereferime) shqipe në greqishte i gjejmë në të folmet greke në jug të 

Shqipërisë dhe në përgjithësisht në veri të Greqisë. Nuk përjashtohen intereferimet dhe 

në mjedise të tjera kua ka ka pasur dhe ka bashkësi shqipfolëse, si në Peloponez etj.  Në 

këtë syth jemi ndalur në të folmet jugore të Shqipërisë.  Në huazimet nga shqipja në të 

folmet greke në jug të Shqipërisë kanë ndikuar faktorë të ndryshëm, si faktorë 

ekonomikë, historikë, social, psikologjikë, administrativë, shtetërorë, arsimorë etj. Në 

mënyre graduale, të padukshme, por pa ndërprerje është zhvilluar ndikimi i shqipes në 

këto të folme dhe anasjelltas, ndikimit të greqishtes mbi të folmet jugore shqipe. 

Kështu, shumë fjalë të përdorimit të përditshëm që janë huazuar nga greqishtja në 

shqipe ashtu si dhe shumë fjalë që kanë hyrë nga shqipja në greqishte nuk kanë fituar të 

drejtën për të përdorur e për t‘u shtrirë në mbarë gjuhët, por kanë mbetur vetëm në një 

përdorim lokal. 

Nga sa paraqitet në fjalorth, del qartë se ndikimi i shqipes në të folmet greke në 

jug të Shqipërisë ka qënë më i madh në fjalorin që lidhet me jetën shtëpiake, me 

leksikun  bujqësor e atë blegtoral. Në fushat e tjera ndikimi ka qënë më i vogël.  

I. Emra 

κπίκηζα,-δ em. bodrum për mbajtjen e djathit.  

κηζαάκζ,-ημ as. kolltuk në dhomën e ndenjjes, lloj ballkoni me parmakë prej druri 

zakonisht në katin e dytë 

πξάθη,-ημ em. pragu i derës së shtëpisë zakonisht prej guri. 

ξεδέο,-μ em. shufër prej druri ose metalike për të mbyllur derën e shtëpisë  

ζενβηέκζ,-ημ em. sergjen; dërrasë e ngushtë, e vendosur te muri i shtëpisë për enë 

kuzhine 

e sende të tjera. 

ηζαηί,-ην em. çati. 

ραιέο,-ν em. nevojtorje; fig. njeri i keq. 

γηαηάθη, ην em. dyshek. 

γηνξγθάλη,-ην em. jorgan. 

γηνύθη,-ην as. paja e nuses. ( velenxat, jorganet, kuvertat, etj) 

γθίδα,-ε em. gjizë( lloj bulmeti),  

 ηα γθίδσζε. f. ngatërrestar. 

γθνπιηάζηξα,-ε em. gulashtra e qumështit të deles 

θαπίζηξη,-ην em. kapistër 

θνπβάο,-ν em. kovë. 

θνπθνπξέηζη,-ην em. kukurec.  

                                                 

 
176

 Γ. Κ. Κπξηάδεο, Διιεληθέο Δπηδξαζεηο ζηελ Αιβαληθή (I. Φσλεηηθή θαη κνξθνιγηθή πξνζαξκνγή ησλ 

ειιεληθώλ δαλείσλ; II. Λεμηθό ησλ ειιεληθώλ δαλείσλ ηεο αιβαληθήο, Θεζζαινλίθε, 2001 
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θνπινύθη,-ην em. këllëf; mbulesë lëkure ose metali për thika ose për shpata: mbulesë 

për dhëmbë 

θξόδα,-ε em. fjalë me dy kuptime, pisllëk, kore buke. 

ιαπάο -ν em. llapa çorbë e trashë e bërë me oriz ose patate për fëmijët e vegjël  

ιαηζό,-ην em. llaco ( të ngrënit mirë) 

ιεθάλε,-ε em. enë e madhe e rrumbullakët. 

κνύια,-δ em. mullë, stomaku i qengjit ose i kecit që përthahet dhe përdoret për të bërë 

djathin: ημζιάγεζ ηδ ιμφθα βζα ημ ηονί; fig. njeri i fortë, i shëndetshëm: παίδζ ιε ιμφθα.  

κπηλάξη,- ην em. tra i hollë. 

κπηλάο,-ν em. themeli i një ndërtese. 

κπόιηθνο,-ν,-  mb. me bollëk, i mjaftueshëm. 

κπνπικέηη,-ην em. bulmet, (djathi, gjalpi, kosi etj.) 

κπνύισκα,-ημ em.. mbulesë 

κπνπιώλνκαη, vetv. mbulohem 

κπνπιώλσ, kal., mbuloj diçka 

ληαγηάθη,-ην em. dajak, rrahje me shkop 

ηα ληεςηά απυ ημ θμφνμ. 

ληνπάλη,-ην em. duhani si bimë. 

ληξακνπδάλα,-ε em. damixhan. 

ληξνπξκπέθη ην em. dybeku i qumështit. 

νπίγθα,-ε em. μζ μπίβηεζ sh. opinga (këpucë)  

πεζθέζη,-ην em. dhurata për dasmë, ditëlindje etj.: ημο πάεζ ηαθυ πεζηέζζ. * ιυβζκε 

πεζθέζη nuk më ndahet. 

πέηνπξν,-ην as. zakon. sh. petë për byrek, baklava etj. ρδιέκα πέηζμονα.  

πόληδη,-ην as. ponçi: θζάζε ιμο έκα πυκηγζ. 

πνζηαθή,-δ f. poste: έζηνςζε ηδκ πμζηαηή ζημ ηγάηζ. 

πνηνύξη,-ην as. pantallona. 

πνύπα,-δ f. pantofla, pupa të bëra me cohë ose me lesh që përdorin fëmijët, por edhe të 

rriturit brenda shtëpisë: άζπνεζ πμφπεζ . 

πξνύζα,-δ f. prushi: έβζκε πνμφζα (Dr. P.); fig. skuqja e fytyrës nga një sëmundje, nga 

turpi etj.: ηυβζκακ ηα ιάβμοθα πνμφζα. (dr.p.). përd. ndaj. plot, shumë.: ημο αβήηακ 

ζπονζά πνμφζα (Dr. P.) kemi edhe tipin ιπνμφζα (Dr. S.) 

ξάγθαια,-ην as. rrangullat: ημ ζπίηζ είκαζ βειάημ νάβηαθα. 

ζαγηάθη,-ην as. shajaku: ηαζκμφνβζμ ζαβζάηζ. 

ζηιήξα,-δ f. qumësht i trashë me kripë, ndonjëherë edhe me djathë: ζζθήνα ηαηζμοπίζα;  

gjellë shumë e kripur: θαβδηυ ζζθήνα. * αοηυξ είκαζ ζζθήναξ, për kopracin. 

ζνύθξα,-δ f. shkopë i hollë dhe elastic nga degëzat pemësh: ζμφθνα απυ ηνακζά;  

goditja me shufër: ημ δςηε ιενηέξ ζμφθνεξ. * ανήηε ημ ζμοθνά ζηνςιέκμ i gjeti të gjitha 

gati nga prindërit. 

ηαγή,-ε f. tagjija që përdoret për kafshët e trasha: έδςηε ηαβή η‟αθυβμο.  

ηέληδεξε,-ε f. tenxherja: ιπαηζνέκζα ηέκηγενδ. * ανήηε δ ηέκηγενδ ημ ηαπάηζ, me kuptim 

të keq për dy njerëz që kanë gjetur njëri-tjetrin, që kanë të njëjtin karakter etj. 

ηδνπξάπη,-ην as. çorape: βοκαζηεία ηγμονάπζα (Dr. P.) kemi edhe tipin ηζμονάπζ dhe 

ηζενέπζ (Dr. S.) 

ηδνύθα,-δ f. tufë fijesh për zbukurimin e shtëpisë, të pajës së nuses, në  spinga me majë 

të kthyer lart etj. ηυηηζκεζ ηγμφθεζ. 

ηνπκάλη,-ην as. zakonisht pantallonat prej leshi që mbanin fashatarët: ιαφνμ ημοιάκζ.  

ηζαλάθη,-ην as. çanak: ηνχε παπάνα ζημ ηζακάηζ. * ημ παθζυ ηζακάηζ njeri i ulët dhe pa 

karakter. 

ηζάθθα,-ε f. flixhan i madh: ηζζηκζζιέκμ βάθα. 
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ηζηξνλη,-ην as. peshk i vogël: ηζβακζγέζ ηζζνυκζα. * έβζκε ηζζνυκζ u dobësua shumë, u bë 

si cironka. 

ηζίπα,-δ f. kapëse e hollë metalike për dropullite e objekte të tjera: δχζε ιμο ιζά ηζίπα .  

ηζίησκα,-ην as veprim i foljes citono. 

ηζηησκέλνο,-ν mb . një diçka që është ngulur: μζ θμφζηεξ είκαζ ηζζηςιέκεξ. 

ηζηηώλνκαη, vetv . ngulitem: ηζζηχεδηα ηαθα · 

ηζηηώλσ, kal. ngul, fut thellë: ηζζηχκς ηα παθμφηζα. 

ηζνθάλη,-ην as. çekan: πεθεηάεζ ηζζ πέηνεζ ιε ημ ηζμηάκζ. * ηζμηάκζ ημο ηεθαθζμφ kur 

fëmijët i bëhen shqetësim i panadshëm për prindrit etj. 

ηζνθαλίδσ ηαζ ηζνθαλάσ, kal. gdhënd gurët, punoj duke e goditur me çekan: ηζμηακάεζ 

ηζζ ιοθυπεηνεζ; fig. ndëshkoj, rrah dikë: ημο ηζμηάκδζε ημ ηεθάθζ.  

ηζνθάληζκα,-ην as. veprime sipas kuptimeve të foljes çokanao. 

ηζνπξέθη,-ην as. çyrek: γεζηυ ηζμονέηζ. 

θίξα,-δ f. humbja që pëson në peshë një prodhim: ημ ηνέαζ έηαιε θίνα.  

θηξόο, -ν mb. diçka që nuk është e plotë në peshë: ιμο‟ θενε ημ αθεονί θζνυ;  

kur njeri nuk mbush barkun: άθδζε θζνή ηδκ ημζθζά ημο. 

θνύξθα,-δ f . shkop i tashë me një bigë në krye që përdoret si mbështetje në  kasolle, 

pemëtari etj.: θμφνηεξ βζα ημ θνακηγάημ. * έβζκε θμφνηα u zëmërua shumë. 

αθνπλά,- ε f. bojë kuqërreme që përdoret nga femrat për të lyer flokët. në droppull 

ditën e ëjnte para dasmës çohej kënaja nga shtëpia e dhëndrit në shtëpinë e buses: εα 

πάιε ηδκ αημοκά. 

βηιάξη,-ην as . rrip i gjatë i ngushtë i diçkaje: έημρε ημ πακί αζθάνζα.  

γηαθάο,-μ m. jaka: πμηάιζζμ ιε βζαηά; θμοζηάκζ πςνίξ βζαηά. 

θαξακπνγηά,-ε f . bojë e zezë, që në këngën popullore, ia kërkonte gruaja burrit që 

ndodhej në kurbet për të ngjyer flokët: ζηείθε ιμο βοαθί ηαζ πηέκζ ηαζ ηαναιπμβζά 

ηαűιέκδ. 

 

Tiparet morale të njeriut 

αδληηκέλνο,-ε, -ν mb. që është i papërmbajtur e i çthurrur: αγκηζιέκμ παζδί (Dr. P.); 

i tërbuar, i harbuar (për kafshët): αγκηζιέκμ άθμβμ (Dr. P.)  

ατληηζκέλνο, -μ mb. shif αγκηζιέκμζ. (Dr. P.) 

αληξαισκέλνο,-ν mb. që ka plot telashe: θαίκεηαζ ακηναθςιέκμξ; që i merren mëndtë: 

είκαζ ακηναθςιέκμζ εα πέζεζ. 

αηδακήο,- ηζζα,- ηθν mb. i papjekur: είκαζ ηυζμ αηγαιήξ αηυια. 

γηλαηεκέλνο,-ε, -ν mb. ai që është i zëmëruar: είκαζ βζκαηειέκμξ. 

γθηξηδαλόο, -ν mb. që është i hollë dhe i hijshëm: βηζνηγακή ημπέθα; një send i hollë si 

buka, lakrori etj .: βηνζηγακή θζπακή. 

δακπξαάλεο,- α,- ηθν mb. njeri që bredh rrugëve kot: μ γαιπνάκδξ δε ζηνχκεηαζ ζηδ 

δμοθεζά. 

ηδαληάξεο,-α,- ηθν mb. njeri ose kafshë me huqe: ηγακηάνζημ παζδί; ηγακηάνα θμνάδα.  

δβαξηάξεο,-ξα,-ξηθν mb. ai që zvaritet në jetë i ngathët: υθδ ημο ηδ γςή γαανζάνδξ. 

kemi edhe tipin γαανζθάζ. 

δβαξόθσιε,-ε përd. mb. ai që zvaritet me prapanicën, që i varet fustani: θφβε ιςνή 

γαανυηςθδ. 

δνπδάξη,-ην as. ai që nuk rritet nga ana trupore, shkurtabiq: έιεζκε γμογάνζ. 

δνπιάπη,- ην as. që është dinak, që vepron me paramendim: ιμο ηδκ ένζλε γμοθάπζ.  

δνπινπκθηάξεο,-ξα,-ξηθν mb. ai që shkakton dëme, zullume: ηα πθήνςζε μ 

γμοθμοιηζάνδξ. 
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θαπαληαήο,- ν m. kapadaiu: ηήνα πςξ ηανάγεηαζ μ ηαπακηαξ. 

θεθηιήο,-ηζζα,-ηθν mb. qejfli: ηεθζθήξ βένμξ; që ka shumë qejf diçka: ηεθζθήξ βζα ηδ 

ιμοζζηή; 

përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit: ηεθζθήηζζζα βζα βθοηά. 

θηκπάξεο,-ξα,-ηθν mb. që nuk e ul dinjitetin e tij: μ Μήηζμξ είκαζ ηζιπάνζημξ. 

θνκπνύξαο,-ν përd. mb. për njeriun kokëfortë, kokëtrashë: είκαζ ημιπμφναξ απυ ηδ 

βκχιδ. 

ιαθαδάλνο,-α mb. pa gjininë asnjanëse. llafazan – e: θαθαγάκα βοκαίηα. 

ιηαλέηεο,-ν m. njeri i keq, shejtan: είκαζ θζακέηδξ. 

κηζηξέηζεο,-σ, ηθν mb. njeri ngatërrestar, grindavec: ιδ ιζθάξ ιε ημ ιζζηνέηζζ. 

κνπθαέηεο,- ηζζα mb. ai që neglizhon për diçka, që e lë pas bërë ose e lë  në harresë: 

δεκ έβζκα ιμοηαέηδξ κα ζε ανχ. 

κνπληδνύξεο, -σ, - ηθν mb. i vrejtur: δεκ ιπμνείξ κα ιζθήζεζξ ιε ημ ιμοκηγμφνδ. 

κνπληδνπξσκέλνο, -ε, -ν mb. i bërë me njolla më fytyrë: ιμοκηγμονςιέκα ιμφηνα; i 

turpëruar: ιμοκηγμονςιέκμξ απυ ηζξ βηάθεξ. 

κπαηάια,-ε f. një vajzë që mbetet e pamartuar: έιεζκε ιπαηάθα. 

κπαληαιόο,-ή -ό mb. i metë ose i trashë nga mendja: ιπακηαθυξ άκηναξ; që nuk ka asnjë 

gjykim të shëndoshë, që nxitohet dhe flet të papjekura: ιπακηαθά θυβζα.  

κπαληαμήο, - ν m. badakçiu: ιδ ακαηαηχκεζαζ ιε ημ ιπακηαλή. 

κπαξηάθη, - ην as. që ka trup të gjatë: ιπανζάηζ βζα ηνμφζημξ. 

κπαηάθαο,- μ m. njeri i ulët dhe i ndyrë: μ ιπαηάηαξ ημο πςνζμφ. 

ιπεθζαηγίηζημξ, -δ, -μ mb . njeri i bezdishëm, që të shkakton belara: θοθάλμο, είκαζ 

ιπεθζαηγίηζημξ. 

κπεξκπάηεο, - ηζζα, - ηθν mb . beribat. vetëm për njerëzit: ημ παζδί ημο έβζκε 

ιπενιπάηδξ. 

κπηξκπίιη, -ην as. bilbili; përd. mb. njeri që flet shpejt e bukur: είκαζ ιπζνιπίθζ απυ ημ 

ζηυια ; 

përd. mb. njeri llafazan: πάρε ιςνέ ιπζνιπίθζ. 

κπίξκπαο,- ν përd. mb. ai që bën jetë të shthurrur, me qefe: υθδ ημο ηδ γςή ιπίνιπαξ. 

κπηηηζκέλνο,-ε, -ν mb. i humbur, i paaftë: ιπζηζζιέκμξ άκενςπμξ. 

κπνύηζηξνζο,- ε, -ν mb. trim, pucarak; υιμνθμζ: ιπμφηζζνδ ημπέθα. 

κπνύθνο, - μ përd. mb. fig . njeri i trashë: είκαζ ιπμφθμξ μ ηατιέκμξ. 

κπνπραβηαζκέλνο,-ε, -ν mb. ιπμοπααζαζιέκα ιάηζα (Dr. P.) kemi dhe tipin 

κπξνπραβηαζκέλνο,-ε,-ν  
κπνύραβνο,-ε, - ν mb. që nuk ka shëndet dhe ka të ënjtur dhe zverdhur fytyrën  

κπξεζθάξεο,-ξα, - ξηθν mb. fëmi e dobët: ιπνεζηάνζημ παζδί. (Dr. P.); bostan me bark: 

ιπνεζηάνζημ αββμφνζ. (Dr. P.)  

ληζάλη,- ην as. me përd. mb. që shquhet për bukuri, sjellje etj.: παζδί κζζάκζ; keq. që nuk 

shquhet për vyrtytet e mësipërme: ηζ θέζ ιςνέ κζζάκζ.  

λνπξέληνο, - α, - ν mb. që është shumë i bukur: κμονέκζα βοκαίηα. 

λνύξη,-ην as. me përd. mb. që është i bukur: κμφνζ παζδί; κμφνζ ημπέθα.  

ληακπιαξσκέλνο,-ε, - ν mb. i pafat, i paaftë: δεκ έηαιε πνμημπή μ κηαιπθανςιέκμξ. 

ληαξληάισ,  f. me përd. mb. κηανκηάθς βοκαίηα (Dr. P.) 

ληεξέθαο,- ν m. fig. ai që i përngjan direkut, i gjatë dhe i pamendë: μ κηενέηαξ δε αάγεζ 

βκχιδ. 

ληεξέθη,- ην as. ai që është mbështetja e shtëpisë: μ θ. είκαζ κηενέηζ ημο ζπζηζμφ.  

ληεξληεκέλνο,-ε, -ν mb. që ka kaluar halle, që ka pasur dhe merake: πέναζε πάθζα μ 

κηενκηειέκμξ. 

ληεξηίιεο,-ηζζα,-ηθν mb. . 

ληνπληνύθαο,-ν m. me përd. mb. njeri i gjatë dhe i pamend.: μ κημοκημφηαξ 
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ληνπληνύκεο,- ν m. njeri i trashë nga mendja: θφβε ςνέ κημοκημφιδ. 

ληνπθηάξεο,-ξα,- ηθν mb. që shpërthen nga zemërimi i madh: κημοθζάνα κφθδ.  

παηζαβνύξα,-ε f. leckë që përdoret në kuzhinë: έπζαζε ημκ ηέκηγενδ ιε ηζξ παηζααμφνεξ; 

një letër, një dokument ose një gazetë pa vlerë: οπέβναρακ ιζα παηζααμφνα.; fig. njeri i 

ulët dhe pa karakter: ηαηάκηδζε παηζααμφνα. 

πηζηηόιαο, - ν m. me përd. mb. njeri kokëgdhë: μ πζζηζυθαξ, μ άκηναξ ηδξ.  

πνύθθαο, - ν m. me përd. mb. njeri fricak, pufte: ηζ πενζιέκεζξ απυ ημκ πμφθηα . 

ξαραηηιήο, - ν m. me përd. mb. që i pëlqen rehatia: μ ναπαηζθήξ δεκ ημοκζέηαζ. 

ξεκνπιαηδήο, - ν m. rrëmujaxhiu: είκαζ ιεβάθμξ νειμφθαηγήξ. 

ζαθαηδήο, - ν m. me përd. mb. (shakaxhis, o ) që i pëlqen shakaja: ζαηαηγήξ βένμξ. 

ζαιαθνύκεο, -σ, - κηθν mb. ai që i varen rrobat këndej andej: δε δζμνεχκεηαζ μ 

ζαθαημφιδξ. (Dr. P.) 

ζπιαθνύηεο, -ηζζα, ηθν mb. shif. ζαθαημφιδξ, - ς, - ζημ . r. 

ζετηάλεο, -α, - ηθν mb. që është i djallëzuar: ζεσηάκα βοκαίηα. 

ζέξηεο, - ηζζα, - ηθν mb. që punohet me vështirësi: ζένηζζζα θαιανίκα; që është i fortë 

në shije, në të pirë: ζένηζημ ηαπκυ; fig. i vrazhdët, jo i afrueshëm, jo i shtruar (për 

njerëzit që si pasoje nuk shëndoshen); ζένηζημ παζδί; që nuk shtrohet me lehtësi (për 

kafshët): ζένηζημ άθμβμ. 

ζηθιηηηζκέλνο, -ε, - ν mb. që është shumë i mërzitur i brengosur: θαίκεηαζ 

ζζηθζηζζιέκμξ. 

ζθεκπνθέθαινο, -ε, - ν mb. kokëshkëmb, i trashë: ζηειπμηέθαθμ παζδί . 

ζθόθαο, - ν m . me përd. mb. që s‟ ka kokë, i pamend: δεκ αημφ ιςνέ ζηυηα . (Dr. P.) 

kemi edhe tipin ζηυπαξ (shkopas) nga shkopi (Dr. S.) 

ζντιήο, -ηζζα, - ηθν mb. që ka prejardhjen e tij nga një familje e mire: ζμσθίηζζζα 

βοκαίηα; fig. për një mashkull me organ shumë të zvilluar: ζμσθήξ άκηναξ. 

ζνπξάηη, -ην as. keq. njeri me surrat të ndyrë, i keq në shpirt: πάζμο ιςνέ ζμονάηζ. 

ηακαθηάξεο, - ξα, - ξηθν mb. që nuk ngopet kurrë në të ngrënë, për plaçka, në  punë: δε 

πμνηαίκεζ μ ηαιαηζάνδξ; ηαιαηζάνδξ ζηδ δμοθεζά . 

ηνξγηαζκέλνο, -ε, - ν mb. që humbi toruan në punë, që nuk di ç‟ të bëjë: ημνζαζιέκμ 

παζδί. 

ηζακαξόθσ, - δ f. me përd. mb. e praptë, e çakindisur: ηζαιανυης ημπέθα.  

ηζακπάδεο, - ν m. ai që shet dhe blen kuaj a kafshë të tjera me qëllim fitimi: ηνμιενυξ 

ηζαιπαγήξ; keq . njeri që përpiqet t‟ua hedh të tjerve për të fituar sa më shumë për vete: 

θοθάλμο απυ ημκ ηζαιπάγδ. 

ηζαλάθη, - ην as. me përd. mb. për njeriun e ulët dhe pa cipë: είκαζ παθζυ ηζακάηζ.  

ηζηξόλη, ην as. fig . për njeriun e dobët: έιεζκε ηζζνυκζ. 

θηξηθίνπ mb. thjeshtligj mospërf. fare i papjekur e mendjelehtë: είκαζ θζνζθίμο απυ ηδ 

βκχιδ. 

ραιέο, - ν m. me përd. mb. njeri i ndyrë, me ndërgjegje të prishur: έβζκε παθέξ; që 

nxjerrë fjalë të ndyra nga goja: είκαζ παθέξ απυ ημ ζηυια. 

ρνπτιήο, - μ m. ai që ka huqe të mira ose të këqija: μ πμοσθήξ δεκ ηνααάεζ πένζ απυ ηα 

πμφβζα ημο. 

πμοιπμφνζ, - ημ përd. mb. i humbur: πμοιπμφνζ άκηναξ. (Dr. S.) 

 

Tiparet fizike të njeriut 

γθηόμη, - ην as . ζηήεμξ, ημ: ηζ βηζυλζ πμο ζυπεζ .* δμοθέοεζ ιε βηζυλζ punon me forcë, me 

vrull; ιε ακμζπηυ βηζυλζ; έααθε ημ βηζυλζ ζηδ δμοθεζά, punon për të kapërcyer çdo 

pengesë e vështirësi; πηοπάεζ ημ βηζυλζ ημο ιε ηζξ βνμεζέξ, pendohet. 
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γθόηδα përd. mb. përdoret përpara një emri për të treguar një tipar cilësor në shkallë të 

lartë: βηυηγα βοκαίηα; βηυηγα ζπίηζ etj. 

γθνύζα, δ f. pjesa e përparme dhe pak e dale e qafës së njerëzve ose kafshëve: ημο 

ηνέιμκηαζ μζ βημφζεξ; άζπνδ βημφζα; qesja e disa shpendëve, ku qëndron ushqimi para 

se të kalojë në organet e tretjes: δ βημφζα ημο ημφνημο. * πίαζηδηακ βημφζα ιε βημφζα, 

shumë afër dhe me inat.  

δνπδάξη, - ημ as. njeri me trup të shkurtër: θφβε ιςνέ γμογάνζ. 

δβέξθνο, ν m. zverk: ημκ έπζαζε απυ ημ γαένημ. * ημο ακέαδηε ζημ γαένημ e nënshtroi.  

θαθθάια, - ε f. kokë e madhe: ηαθηάθα πμο ζυπεζ. 

θάθθαιν, - ην as. truri i kokës, mendja: δεκ ημο ηυαεζ ημ ηάθηαθμ.  

θηόξεο, - ξσ, - ξηθν mb. i verbër: ηζυνζημ άθμβμ; fig . i pavëmendshëm, i shushatur: δε 

αθέπεζ μ ηζυνδξ ηυηα, - δ f. koka: δεκ αημφεζ δ ηυηα ημο. me ironi (Dr. P.) 

θνπξίδη, - ην as. shpatullat: ημ ζπαζε ημ ημονίγζ. (Dr. P.); gungë me shpinë: ημο 

ιεβάθςζε ημ ημονίγζ. * δε ααζηάεζ ημ ημονίγζ ημο që nuk ka aftësi të bëjë punë, që nuk 

mund të ngarkohet me  

diçka tjetër.  

ιηόθηα, -ηα as. e përdorshme në shumësin për bolet: ημκ πηφπδζε ζηα θυηζα.  

κπίζαο, - ν m. bytha: κα ιμο θάξ ημ ιπίεα. për raste zemërimi ose ironie. 

κπίζηα, - δ f. bishti në fund të kurrizit të kafshëve: ημκηί ιπίζηα; pjesë e hollë që 

bashkon gjethen, frytin ose lulen me kërcellin: ηυαεζ ηζζ ιπίζηεζ; pjesë e një vegle 

zakonisht prej druri që mbahet nga njeriu: δ ιπίζηα ημο ηζμηακζμφ.  

κπιέηζνο, -ν, -α, -ν mb. i zhveshur: έιεζκε ιπθέηζμξ. 

κπιεηζνπλάξεο, -ξα, -ξηθν mb. zmadhim i kuptimit të mbiemrit blecos; fig. i varfër: 

έιεζκε ιπθεηζμοκάνδξ. 

ηζόηζθα, -ε f. pjesa e sipërme e kokës me largim nga kuptimi i shqipes: ημκ αάνεζε μ 

ήθζμξ ζηδ ηζυηζηα; kokë e qethur tërësisht: ημο αβήηε δ ηζυηζηα. 

ληακάξη, -ην as. damarët e trupit të njeriut: ημο αβήηακ ηα κηαιάνζα ζηα πυδζα; shtresat 

e gurit në guroret: ανήηαιε ηαθυ κηαιάνζ; vijat nëntokësore të ujit: ηυπδηε ημ κηαιάνζ 

ηδξ ανφζδξ; fig. prirje ose dhunti: έπεζ κηαιάνζ βζα ιμοζζηυζ. * έπεζ έκα κηαιάνζ ηνέθθαξ, 

ka një dammar marëzie.  

πάιηζα, -δ f. palca e eshtrave të njeriut ose të kafshëve: έαβαθε ηδκ πάθηζα απμ ηα 

ηυηηαθα; 

fig. shumë thellë kryesisht për shiun ose për të ftohtë të madh që deportojnë në trupin e 

njeriut: ημο ιπήηε ημ ηνφμ ςζ ηδκ πάθηζα. 

ζαθάηεο, -α, -ηθν mb. i gjymtuar: ζαηάηδξ απυ ημ πυδζ. * ζαηάηδξ απυ ημ ιοαθυ sakat 

nga truri, që nuk i pret. 

ηαθάηη, -ην as. fuqi, forcë δεκ έπεζ ηαηάηζ. 

ηακπάλη, -ην as. shputa e këmbës: ηαιπάκζ ιε ηαιάνα; shualli i këpucës: βενυ ηαιπάκζ; 

fig. mbështetja e fortë: ζπίηζ ιε ηαιπάκζ. dmth me bazë ekonomike të fortë . * άκενςπμξ 

ιε ηαιπάκζ me karakter të fortë. 

ηειεηίλη, -ην as. me përd. mb. njeriu i dobët shumë: έβζκε ηεθεηίκζ, si lëkura telatinë. 

ηδνπινύθξη, -ην as. tufë flokësh të përdredhur që zakonisht varet mbi ballë ose anës: 

ηδξ ηνέιεηαζ έκα ηγμοθμφθνζ . 

ηζελσκέλνο, -ε, -ν mb . njeri i dobët nga ana shëndetësore: ηζεκςιέκμ παζδί.  

ηζέηζεο, -ν m. me përd. mb. njeri i vogël në moshë ose në trup të pakët: είκαζ ηζέηζδξ. 

(Dr. P.); 

fig. me gjykim të dobët mendor: ηζέηζδξ απυ ηδ βκχιδ. 

ηζηιηκί, -ην as. fëmijë i vogël: είκαζ ηζζθζιί αηυια; me pak mend: ημοαεκηζάγεζ ζακ 

ηζζθζιί. 

ηζίπα, -δ f. njeri me ose pa sedër: άκενςπμξ πςνίξ ηζίπα. 
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ηζόθνο, -ν m. organ i mashkullit. (Dr. P.) 

ηζόηζνο, -ε, -ν mb. me trup të vogël: ηζυηζμ ημνιί; një sasi e vogël: ηζυηζμ αθεφνζ; me 

pak mend: ηζυηζμ ιοαθυ.  

ηζνπξνύθεο, -ηζζα, -ηθν mb. njeri me cen, i gjymtuar: έιεζκε ηζμονμφηδξ απυ ημ πένζ; 

fig. me dëmtim në tru: είκαζ ηζμονμφηδξ απυ ηδ βκχιδ.  

 

Sëmundjet 

γθνύζα, -δ f. mjek. fryrja e gjëndrave tiroide: ηδξ αβήηε δ βημφζα. 

ληακπιάο, -ν m. damllaja: ημκ αάνεζε μ κηαιπθάξ. 

πίθα, -δ f . damllaja: πίηα πμο κα ζε αανέζεζ. 

ζαθαηηιίθη, ην as. pasojë e gjymtimit të trupit: ημκ έθαβε ημ ζαηαηζθίηζ.  

ηζέλνο, -μ m. në kuptimin e përgjithshëm të sëmundjes: έπεζ ηζέκμ, që shëndeti i tij nuk 

përmirësohet. 

 

Lidhjet farefisnore 

βιακειίθη, -ημ as. lidhja e ngushtë dhe e përjetshme midis një të riut që kur martohet 

me një te tij, bëhet në dasëm. vllamis dmth drejtuesi i dasmës. 

βιάκεο, -ν m. ( vllamis, o ) drejtuesi i dasmës: μ αθάιδξ εα πάνεζ ηδ κφθδ ζημ πμνυ. 

γθέγθαο, -ν m. banori i Gegërisë: είκαζ βηέβηαξ. 

θξνύζθα,- ε f. krushka: θνυκζιδ ηνμφζηα. 

θξνπζθηά, -ε f. ζοιπεεενζά: έηαιακ ηνμοζηζά. 

θξνύζθνο, -ν m. krushku: πάιε ζημκ ηνμφζημ; njeri i pashëm: είκαζ ηνμφζημξ. 

κίθα, -ε f. nga mikesha, por që nënkupton gruan shqiptare me  çitjane të zeza: ήνεακ μζ 

ιίηεξ απυ ημ Λαγανάηζ. 

λίλη, -ε f. nëna: δ κίκζ ημο εςιά. (Dr. P.) 

ηάηαο, -ν m. i ati: έαβα εφβς ι‟έαβα, αβαίκς ηάηα αβαίκς. (K. pop.) kur përcillet nusja 

nga shtëpia e të atit; e përdorshme për të respektuar një xhajë ose një dajë: μ ηάηα 

Μήηζμξ. 

θακπίιηα, -ε f. oζημβέκεζα: ηαθή θαιπίθζα; lidhjet e ngushta midis njerëzve: είκαζ ζακ 

ιζά θαιπίθζα. 

θακπηιήο, -ηζζα, -ηθν mb. ai që kujdeset për familjen e tij: θαιπζθήξ άκηναξ. 

 

Gjendja sociale e njerëzve 

αγάο, -ν m. ( aás, o ) agai si pronar tokash: μ αβάξ ημο Λζιπμπυαμο iron. ai që sillet si 

aga: ιαξ έβζκε αβάξ ημο ζπζηζμφ. 

θεραγηάο, -ν m. kujdestari i një pronari: μ ηεπαβζάζ ημο ιπέδ; iron. ai që sillet në 

familje ose në shoqëri si qehaja: ηεπαβζά εα ζε ηάκς.  

θνιανύδνο, -ν m. udhërrëfyes: πςνζυ πμο θαίκεηαζ δε εέθεζ ημθαμφγμ.  spiun: θοθάλμο, 

είκαζ ημθαμφγμξ. 

κνπρηάξεο, -ν m. kryeplaku i fshatit: δίηαζμξ ιμοπηάνξ. 

κπαζηί, -ην as. me përd. mb. fëmija ilegale: ιπαζηί ημ ηαηυιμζνμ; iron. i djallzuar: ζε 

βεθάεζ ημ ιπαζηί. 

κπάζηνο, -ν m. me përd. mb. fëmija ilegale: ημ ιπαζηί. 
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Organizimi shoqëror e shtetëror 

κπίζηνο, -α, -ν mb. ai që vjen i fundit në punë, në mësime, në gara etj.: έθηαζε μ 

ιπίζημξ. 

ληνιίκαζεο -ν mb. μ κημθζιάζδξ κα γεζ,κα παίνεηαζ, πίκς ηαζ μνζζιυ. 

ζθνύξηα, -δ f. short që hidhet me fije druri, shkurtëza: νίπκμιε ηζξ ζημφνηεξ. 

ζθνύξηεο, -μ m. muaji: Φθεαάνδξ. 

 

Sistemi financiar 

αγαιίηηθν, -ην as. detyrimi ndaj agait për përdorimin e pronës së tij: θυνηςζα ημ 

αβαθίηζημ. 

βεξγί, -ην as. vergji: δεκ έπεζ κα πθδνχζεζ ημ αενβί. 

ηαμηληάξεο, -ν m. mbledhës i taksave: θμαενυξ ηαλζκηάνδξ. 

ηδειέπη, ην as. taksa mbi bagëtitë. 

 

Terminologji ushtarake 

θνκπνύξα, -ε f . kobure e madhe: αζδιέκζα ημιπμφνα. 

θνκπνύξαο, -ν m. me përd. mb. kokëfortë, i pagdhëndur: είκαζ ημιπμφναξ. 

θνκπνύξη, -ην as. kobure: ηαιανχκεζ ιε ημ ημιπμφνεζ. 

πάια, -ε f. shpatë lufte me një ose dy pagesa: έγςζε ηδκ πάθα.  

πάθα . ηάκεζ πάθα rri pa bërë gjë, e kalon kohën pa u lodhur, bën qejf. 

ηζέηα, -δ f. çeta: δ ηζέηα ημο ηζενηζίγδ. 

ηζεθηέο, -ν m. armë zjarri për gjah: ηαθυξ ηζεθηέξ. 

Lodra 

κπίδη, -ην i palak. loja biz, që zakonisht luhet në dimër: παίγμιε ημ ιπίγ.  

Zejtari 

γθαιληεξίκη, -ην as.n rrugë e shtruar me gurë: ηα βηαθκηενίιζα ημο ηάζηνμο. 

δαλάηη, -ην as. zeje, mjeshtri, profesion: δζάθελε ηαθυ γακάηζ. * πυζα έπεζ ημ γακάηζ edhe 

iron, dmth ka shumë sekrete që e di mire ai që e ushtron prej kohësh dhe e zotëron mirë.  

δαλαηζήο, -ν as. eπαββεθιαηίαζ: παθζυξ γακαηζήξ; mjeshtër me provojë të madhe: έπεζζ 

κα ηάκεζξ ιε γακαηζήξ. 

θαιάτ, -ην as. kallaji: ημ ηυθθδζε ιε ηαθάσ. * ημο αβήηε ημ ηαθάσ: i doli boja në shesh 

kush është me të vërtetë. 

θαιατδσ kal. lyej ose ngjit me kallaj: ηαθασγς η‟αββεζά ημο ζπζηζμφ.  

θαιατζκέλνο, -ε, -ν mb. një send i kallisur. 

θαιαληδήο, -ν m . mjeshtri i kallaisjes. 

θνπάηζα, -ε f. rrahje me kopaçe: εα ζμο δχζς ιζά ημπάηζα. 

κπαηδαξηό, -ην as. baxhoja: ηονί απυ ιπαηγανζυ. 

κπάηδηνο, -ν m. ηονμημιείμ. 

κπαηδνηδήο, -ν m. ai që punon bulmetin në baxho. 

λαικπάλεο, -ν m. ai që mbath kafshët thundrake: ηαθίβςζε ημ άθμβμ ζημ καθιπάκδ.  

ληανύιη, -ην as. ai që u ënjt ose fry si daullja nga të qarit ose nga të rrahurit: έβζκε 

κηαμφθζ ζημ ηθάρζιμ; përd. mb. ai që është kokëfortë: ηυπεζ κηαμφθζ ημ ηεθάθζ.  

ληεξέθη, -ην as. tra për të mbajtur dyshemenë, stinë etj: έααθε κηενέηζα ζημ πάηςια.  

νπίγθα, -ε f. opinga: μζ μπίβηεξ ημο ηγμιπάκμο. 

νπηγθάξεο, -ν m . ai që bën opinga. 
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πξαβάδη, -ην as . korniza e derës ose e dritares. 

παξκάθη, -ην as . rradhë shufrash që vihen në shkallë ose në ballkon: υιμνθα 

πανιάηζα. 

ηεγέιη, -ην as. tegeli: ζηνααυ ηεβέθζ. 

ηζίθισκα, -ην as. veprim i foljes ηζζθθχκς. 

ηζηθισκέλνο, -ε, -ν mb . i cifluar: ηζζθθςιέκμ πζάημ. 

ηζζθθχκμιαζ, vetvet. më hiqet një cifël, dëmtohem në sipërfaqe: ηζζθθχεδηε δ  ζμοπζένα. 

ηζηθιώλσ, kal. cifloj: ηζίθθςζε ημκ ημίπμ. 

ηζνθάλη, -ην as. çekani si vegël dore: ημ ηζμηάκζ ημο ιάζημνα. (E . Çabej jep dy 

mundësi për prejardhjen e fjalës: a) prej turkishtes, b) prej sllavishtes. Për këtë të dytën 

ai mendo se duhet të parapëlqehet. * ηζμηάκζ ημο ηεθαθζμφ . kur një pjesëtar i familjes i 

shqetëson së tepërmi të tjerët.  

ηζμηακίγς ηαζ ηζμηακάς kal. çokanis gurët ose anët e tyre: ηζμηακάεζ ηζζ πέηνεζ;  

jokal. i bie çokut të derës, trokas në portë me çok ose me dorë: ηζμηακάεζ ηδκ πυνηα; 

fig. e rrah dikë, e qortoj: ημο ηζμηάκζζε ημ ηεθάθζ. 

ηζνθάληζκα,-ην as.b veprim i foljes çokanao. 

θινθνηόο, -ε, -ν mb. i bërë me flokë: θθμημηή αεθέκηγα. 

 

 

Tregtia 

αιηζβεξίζη, -ην as. shitblerja: παίνκεηαζ ιε αθζζαενίζζ; tregti e pandershme, dallavere: 

ηάκεζ αθζζαενίζα. 

δεπηέξη, -ην as. fletore shënimesh: ζημ πανηί ηαζ ζημ δεοηένζ, ιεξ ημ δέλζμ ημο πένζ. kën. 

pop.; 

kryesisht fletorja e bakallit: ημ δεοηένζ ιε ηα αενεζίδζα. * άκμζλε ηα δεοηένζα hapi 

llogaritë e vjetra, mosmarveshjet etj.; ημκ λέβναρε απυ ημ δεοηένζ, nuk e llogarit më si 

mik, si shok; ηθείζηε αοηά ηα δεοηένζα, mbyllni mosmarveshjet e vjetra etj.  

δελγθίλεο, -ν m. i pasur: έβζκε γεκβηίκδξ. 

θαληάξη, -ην as. peshore me bisht të shkallëzuar: ημ αυθζ ημο ηακηανζμφ. * δε ζδηχκεζ ημ 

ηακηάνζ që nuk vlen të merret parasysh; εα αάθμιε ημ ηακηάνζ ηαζ δε εα αάθμιε ημ 

ηακηάνζ, kur ndajmë diçka përafërsisht dhe s‟ka nevojë të peshohet ose të numërohet një 

për një.  

θανύιη, -ην as. kaulli: αβυναζε ιε ημ ηαμφθζ. 

θαξβάλη, -ην as. varg kafshësh me plaçka të shoqëruara nga qiraxhinj: ιεβάθμ ηαναάκζ 

ζημ δνυιμ; varg njerëzish ose automjetesh që lëvizin në një drejt im: ηαναάκζ βονίγμοκ μζ 

βοκαίηεξ απμ ημκ ηάιπμ. 

θαηζίδα, -ε f.monedhë me vlerë 20 para: δεκ έπεζ μφηε ιζά ηαηζίδα; lloj sëmundjeje si 

zgjebja në kokë: ημκ έπζαζε δ ηαηζίδα ζημ ηεθάθζ. 

θαηζηδηάξεο, -ξα, -ξηθν mb. ai që nuk ka as edhe një kacidhe, i varfër: ηαηζζδζάνδξ μ 

ηαδιέκμξ. 

θνπζνύξη, -ην as. të holla që i kthen shitësi kur plaçka kushton më pak: ημο βφνζζε 

ημοζμφνζ; një gjë e papritur, një hall: ημκ έπζαζε ημοζμφνζ; e metë, ves, gabime: έπεζ 

πμθθά ημοζμφνζα. * δεκ η΄άθδηε ημ ημοζμφνζ ia numëroi të gjitha.  

θειεπίξη, -ην as. një send, një e pirë ose e ngrënë që merret falas: ημο ανέζεζ ημ 

ηεθεπίνζ; përd. ndaj. përfitimi i diçkaje pa paguar ose punuar: ημ‟πεζ ηεθεπίνζ. 

θειεπηξηδήο, -ν m. ai që i pëlqen qelepiri: ιεβάθμξ ηεθεπζνηγήξ. 

καηξαπαδηιίθη, -ην as.  
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καηξαπάδεο, -ν ai që blen mallra dhe i shet me çmime të larta: έπεζε ζηα πένζα ημο 

ιαηναπάγδ. 

κπαληαμήο, -ν m. batakçi: απυνηαβμξ ιπακηαλήξ. 

κπαληαμηιίθη, -ην as. sjellje batakçiu: ηάκεζ ιπακηαλζθίηζα. 

κπεληηαβά, ndaj. falas: δμοθεφεζ ιπεκηζααά; shumë lirë: ημ πμφθδζε ιπεκηζααά; fig. ai që 

flet ose dëgjon bediava: ηνέκεζ ιπεκηζααά. 

κπόξηδη, -ην as. hua: παθζυ ιπυνηγζ; fig. detyrim moral ndaj dikujt: λεπθήνςζα ημ πνέμξ 

ιμο απέκακηί ημο. * έπεζ πνέμζ κα..., a) είκαζ έημζιμξ κα ... b) είκαζ ζε εέζδ κα ..., ιμο ημ 

΄ηαιε ημ ιπυνηγζ dikush ka përsëritur disa here një sjellje të padurueshme kështu që nuk 

mund të përmbahem karshi tij; ημο αβήηε απυ ημ ιπυνηγζ,  bëri gjithçka që i takonte, e 

paralajmëroj me kohë. 

κπνξηδηιήο, -ν m. huamarrësi; fig. ai që ka një detyrim moral ndaj dikujt: είκαζ 

ιπμνηγζθήξ ζημοξ βμκείξ ημο.  

ηζακπαδειίθη, -ην as. puna e xhambazit: ηάκεζ ηζαιπαγδθίηζα; zakon. sh. bised. 

dallavere: παίνκεηαζ ιε ηζαιπαγδθίηζα. 

ηζακπάδεο, -ν m. ai që shet dhe blen kuaj a kafshë të tjera për të nxjerrë fitime, ai që 

stërvit kuajt xanxarë: 

ηζαιπάγδξ αθυβςκ; keq. ai që bën dallavere: παγάνζα ημο ηζαιπάγδ; përd. mb. sipas  

kuptimit 2 të emërit: ηζαιπάγδξ άκενςπμξ. 

6. Bujqësia 

A. Mjetet e punës 

δάθα, -ε f. thes për ta mbushur me grurë, miser, etj.: βέιζζε ηδ γάηα.  

δβάξα, -δ f. lesa për të copëtuar plisat në arë: δέζε ηδ γαάνα; ndaj. kur tërheq dikë a 

diçka duke e zvarritur: ημκ πήνε γαάνα. 

θνξύηα, -ε f. govatë e gjatë ku hedhin ujë për bagëtitë: βέιζζε δ ημνφηα; gropë me ujë: 

ηα γχα πίκμοκ κενυ ζηζξ ημνφηνεξ. 

θόζα, - ε f. kosa që përdoret për kositjen e barit: ηνμπάεζ ηδκ ηυζα.  

θνηζέθη, -ην as. ndërtesë ku mblidhej misri i agallarëve, i monastireve et j.: λεθθίγμοκ 

ηαθαιπυηζα ζημ ημηζέηζ. 

θνπζί, -ην as. enë e rrumbullakët prej llamarine që përdoret zakonisht për qumësht: 

ανάγεζ ημ βάθα ζημ ημοζί. 

 

Emra bimësh dhe të prodhimeve të tyre 

γθνξηηζά, -ε f. (goriça, i). dardhë e egër: είκαζ θμνηςιέκδ δ βημνζηζά.  

γθνξίηζη, -ην as. fruti i goricës: έκα ζαηημφθζ βημνίηζα; fig. ai që e ka kokën si goricet, 

i papjekur: ημ‟πεζ βημνίηζζ ημ ηεθάθζ. 

κάλεο, -νη f. e përdorshme në shumësin për manaferrat: έιαζακ ιάκεξ ζη‟άιπεθζα. (Dr. 

P.) kemi edhe tipin ιάκηγεξ( maxes ) ter. 

καλνπζάθη, -ην as. manushaqja: ιμζπμαμθμφκ ηα ιακμοζάηζα. 

κπαξκπαξόδη, -ην as. barbaroza: ένζλε ιπανιπανυγζ ζημ βθοηυ. 

κπεξεθέηη, -ην as. prodhimi buqësor në grurë, miser etj.: έιαζακ ημ ιπενεηέηζ ζημκ 

ηάιπμ; fig. fryt, dobi: δμοθεζά πςνίξ ιπενεηέηζ. 

ηξεληειίλα, -ε f. trëndelinë si bimë: ιονςδζά ηνεκηεθίκαξ. * έιεζκε ηνεκηεθίκα, mbeti pa 

asnjë lek. έβζκε ηνεκηεθίκα, u dobësua shumë. 

ηζατξη, -ην as. çairi: ημζίγεζ ημ ηζασνζ. * έθαβε ημ ηζασνζ ημο (efaje to çairi tou), u plak, 

shkon drejt vdekjes. 
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Karakteri i punës 

θαζατδσ, kal. kreh e pastroj kalin, lopën etj.: ηαζασγεζ ημ άθμβμ.  

ηαζασγεηαζ, pës. e. ηαζασγς . 

θαζάηζκα, -ην as. veprimi sipas kuptimeve të foljeve ηαζασγς ηαζ ηαζασγεηαζ.  

θνζίδσ, kal. kosit barin me kosë: ημζίγεζ ημ παζίθζ; fig. shfaros në  masë njerëz në luftë 

etj.: ημοξ ημζίζε ημ πενζαυθζ. 

ηυζζζια, -ημ as. veprimi i foljes ημζίγς. 

ηατδσ, kal. i jap tagji kafshës: ηασγεζ η‟άθμβα; fig. ushqej mire fëmijën: ημ ηασγεζ ηαθά ημ 

παζδί. 

ηάηζκα, -ην as. (taizma, to). veprim i foljes ηασγς. 

 

 

Të ndryshme 

γθακπά, ndaj. që zë shumë vend nga volume i madh: ημ θυνηςζεξ βηαιπά. 

δνύξηγκα, -ην as. veprim sipas kuptimeve të foljes γμονίγς ηαζ γμονίγμιαζ.  

δνπξηγκέλνο, -ε, -ν mb. tokë e djegur nga vapa e madhe: γμονζβιέκμ πςνάθζ; bukë e 

përcëlluar: γμονζβιέκμ ρςιί. 

δνπξίδνκαη, vetv. zhuritem nga zjarri, nga vapa etj: γμονίπηδηε  μ ηάιπμξ; fig. i sëmuri 

që ka tempratur të lartë: γμονίπηδηε απυ ημκ πονεηυ. 

δνπξίδσ, kal. e thaj, e djeg dikë: μ ήθζμξ γμφνζλε ημκ ηάιπμ; e djeg, e përcëlloj: μ 

θμφνμξ γμφνζλε ημ ρςιί; temperatura që djeg të sëmurin: μζ εένιεξ γμφνζλακ ημ παζδί. 

ηαοηάθζα, -ηα as. në shumësin për fletët e kallirit të misrit që mbeten pas këputjes së tij 

dhe që 

i përngjajnë kafkës së njeriut: ηα βεθάδζα αμζηάκε ζηα ηαοηάθζα.  

ινύηζα, -δ f. vend me baltë të hollë, baltë e hollë: ιπήηε ζηδ θμφηζα; si topon. pjesë e 

fushës që mban ujë e mbetet baltë: μνβχκεζ θμφηζεζ; si ndaj. ai që u lag shumë nga 

shiu: έβζκε θμφηζα. 

ζθάξπα, -δ f. degë të holla e të thata për të ndezur zjarrin: ιαγεφεζ ζηάνπεξ. 

ηδνύθα, -δ f. tufë në majën e kërcellit të misrit: αβήηακ μζ ηγμφθεξ ζημ ηαθαιπυηζ. 

ηζαηάιη, -ην as. degë që ndahet nga trungu, bisk; pjesë e dale në majë anash një sendi: 

ημ ηθίια έαβαθε πμθθά ηζαηάθζα. 

 

Kafshë shtëpiake 

δαγάξη, -ην as. qen gjahu: ηαθυ γαβάνζ; fig. rrugaçi, njeri pa cipë: ηζ πενζιέκεζξ απ΄αοηυ 

ημ γαβάνζ. 

δέκπα, -δ f. dele ose dhi me qime të zeza: εα ζθάλμιε ηδ γέιπα. (Dr. P.)  

ιηάξνο, -α, -μ mb. kafshë shtëpiake e larmë: θζάνμ αυσδζ. 

καηζί, -ημ as. këlysh maceje: παίγεζ ιε ημ ιαηζί. 

κνύζθα, -ε f. mushka: γαηγάνα ιμφζηα. 

κπάιηνζ, -α, -ν mb. qen ose ka me një ballë të bardhë në turi: δέζε ημ ιπάθζμ.  

κπέτθα, -ε f. dele me turi ngjyrë bezh: ιπέσηα πνμααηίκα. 

κπνύδνο, -μ m. qen që ka buzër të zeza. 

ληόζα, -δ f. femra e derrit: βέκκδζε δ κηυζα; fig. grua e trashë: έβζκε κηυζα; fig. femër e 

pandershme: δ πάθζμ κηυζα. 
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ξόζα, -ε f. shpend shtëpiak: αοβυ απυ νυζα. 

ζήβν, -ην as. kalë ose pelë e bardhemë ose e përhimë: ζήαμ άθμβμ. (Dr. P.) 

ηζαγθάδη, -ην as. dele ose dhi pa qengj ose kec. për një dele ka edhe tipin δ ηζαβηάδα. 

për delet në shumësin ηα ηζαβηάδζα. 

 

Kafshë të egra 

γθηώλεο, -μ m. shpend grabitqar: δ θςκή ημο βηζχκδ. 

ηαηζμοθάηνα, -δ f. shpend me kaçul në kokë. 

θεθέηζ, ημ as. lejleku si shpend shtegtar: ήνεακ ηα θεθέηζα.  

ιπζνιπίθζ, -ημ as. zogu bilbili: ηεθασδάεζ ημ ιπζνιπίθζ; fig. ai ose ajo që flet shumë: 

ιπζνιπίθζ απυ ημ ζηυια. 

νυζα, -δ f. shpend i egër: αάνεζε ηνείξ νυζεξ ζημκ ηάιπμ. 

ηζαηάθζ, -ημ as. kafshë grabitqare: ηαηέαδηακ ηα ηζαηάθζα; fig. njeri i egër që ulurin: 

μονθζάγεζ ζακ ημ ηζαηάθζ. 

θάθα,-δ f. (llalla, i). krimb i madh që rron nëpër pemët: ζηυηςζε ιζά θάθα. 

 

Sende, lëndë 

 

θαηξάλη, -ην as. katrani si lëng i trashë që nxirret nga nafta, qymyrguri etj: ιονςδζά 

απυ ηαηνάκζ; përd. mb. që është shumë i zi ose shumë i flliqur: ηαηνάκζ ιαθθζά; ηαηνάκζ 

νμφπα; fig. përd. mb. njeri shumë i keq: έπεζ ηδκ ηανδζά ηαηνάκζ. 

ζθέκπη, -ην as. shkëmbi: αμοκυ ιε ζηέιπζα; përd. mb. njeri kokëfortë: ημ‟πεζ ημ ηεθάθζ 

ζηέιπζ. 

ζνππέια, -ε f. (Dr. P.) dhe ζμοιπέθα f. (Dr. S.) shkëmb: μζ ζμοπέθεξ ηδξ Γμθζακήξ. 

ηζαθίιη, -ην as. gurë të thyer për të shtruar rrugët: ζςνυξ ιε ηζαηίθζ. 

 

 

 

Fenomenet e natyrës 

θηακέηη, -ην as. shtëngatë, fortunë, përmbytje: πμο αβήηεξ ιε ημφημ ημ ηζαιέηζ (pu vjiqes 

me tuto to qiameti). 

κνύδγθνο, -ν m. errësirë, gjëndja kur erret: έβζκε ιμφγβημξ.; fig. ζ vrazhdë: ηάεεηαζ ζακ 

ιμφγβημξ. 

κνύδγθσκα, -ην as. veprimi dhe rrjedhimi i folies ιμογβηχκς, kur erret: εα νες ιε ημ 

ιμφγβηςια. 

ιμογβηχκεζ, vetv. pavet. zë e ngrysët: πήνε κα ιμογβηχζεζ vrenjtet, erret (koha , qelli 

etj): ιμφγβηςζε μ ηαζνυξ. 

κπόξα, -δ f. mot i keq, fortunë: ιεβάθδ ιπυνα; fatkeqësi që kalon njeriu në jetë: πέναζε 

ιεβάθεξ ιπυνεξ. 

ραβάο, -ν m. kohë, klimë: ηαθυξ πααάξ. 

 

Sipërfaqja e tokës 

κνπζάο, -ν m. mushaja: μ ιμοζάξ ημο πςνζμφ. 

ζηίγθα, -δ f. shtegu si vend i ngushtë për të kaluar: πέναζε απυ ηδ ζηίβηα; fig. rast i 

volitshëm: ιυνεε ζηδ ζηίβηα. 



SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

179 

 

ηνξόο, -ν m. gjurmë që lë në tokë njeriun ose kafshën: ανήηε ημκ ημνυ ημο θφημο. 

ραζίιη, -ην as. tokë që lihet e pa punuar për rritjen e barit: ημζίγμοκ ηα παζίθζα.  

 

Folklori 

ηδίληα, -δ f. xhindja: αβήηακ μζ ηγίκηεξ ζημ ιέβα θάημ. 

 

Emra konkretë dhe abstraktë 

αβάδη, -ην as. diçka që përsëritet dhe bëhet e mërzitshme: ημ ίδζμ ααάγζ.  

αληέηη, -ην as. zakon: υζμ βζα ακηέηζ. 

αληξάια, -ε f. kokëçarja: έπεζ πμθθέξ ακηνάθεξ. 

αξέληα, -ε f. rendje, vrap: ανέκηα πμο ζμο ηάκεζ. 

βίηζθεο, -νη f. në shumës, shkelm që hedhin kafshët: νίπκεζ αίηζηεζ; fig . zakonisht për 

fëminë që kundërshton dhe këmbëngul në të tij: υθμ έκα αίηζηεξ . 

γατξέηη, -ην as . guxim: μ άννςζημξ έπεζ βασνέηζ. 

γηλάηη, -ην as . zemërimi: ημ βζκάηζ αβάκεζ ιάηζ. fj. u. 

γθαδέπη, -ην as. përd. ndaj. kur diçka bëhet jashtë mase: έπζεζε ανμπή βηαγέπζ.  

γθεπνύξα, -ηα as. (gjepura, ta) e përdorshme në shumësin. fjalë boshe: ημπακάεζ 

βηέπμονα. 

γθίξληηζκα, -ην as. veprimi sipas kuptimeve të foljeve βηζνκηίγς ηαζ βηζνκηίγμιαζ. 

γθνπληνύιεκα, -ημ as. gudulisja, veprimi sipas kuptimeve të foljeve βημοκημοθζέιαζ dhe 

βημοκημοθχ. 

γνπξζνπδνπιηά, -δ f. ogur vetëm në kuptimin e keq, që paralajmëron një të keqe, që ka 

sjellur një fatkeqësi: έθενε βμονζμογμοθζά ζημ ζπίηζ.  

δνύξεκα, -ην as. veprim i foljes δμονχ (οπμιέκς) nga duroj. 

δαιαρηό, -ην as. zhurmë, rrëmujë: έβζκε ιεβάθμ γαθαπζυ. 

δάληδα, -ε f. huq i keq, ves: έπεζ γάκηγεξ. 

δάπσκα, -ην as. përvetësim, rrëmbim: γάπςια πμο ζμο ηάκεζ. 

ηιέο, -ν m. dredhi, mashtrim: ημ ηάκεζ ιε ζθέ. (Dr. P.) βάθα ιε ζθέ. 

θακπνύιη, -ην as . i fal dikujt një gabim: ηδξ ηυηαιε ηαιπμφθζ. 

θαξάξη, -ην as. vendim për një çështje, rrugëzgjidhje: ιε ηα πμθθά έδςζε ηανάνζ; 

qëndrueshmëri, qetësi: ηυθενε ζε ηανάνζ; masa; sasia a shkalla e duhur: ημ ηάεε ηζ ιε 

ηανάνζ. * δεκ ημο ανίζηεζζ ηανάνζ a) nuk qetësohet dot (për një njeri); b) nuk 

rregullohet dot (për një punë) 

θηνζέο, -ν m. kënd: ζημκ ηζμζέ ημο ιαβεζνζμφ (ston qoshe tu majirju); fig. në vëndin 

tend: ηάηζε ζημκ ηζμζέ ζμο. 

θόθεκα, -ην as. marrja në nishan, zgjedhja e diçkaje sipas kuptimeve të foljes ημηεφς 

(Dr. P.). 

θνξκπάλη, -ην as. fli, therror: κα ζμο βίκς ημνιπάκζ. 

θνπξκπέηη, -ην as. mërgim: πήβε ζημ ημονιπέηζ (pije sto kurbeti). 

θνπξκπεηιήο, -o m. ai që shkon në kurbet: βφνζζε μ ημονιπεηθήξ. 

ιεδέηη, -ην as. shije e kënshme: ηνχξ ιε θεγέηζ; njeriut që i shkon ose nuk i shkon diçka: 

θυβζα πςνίξ θεγέηζ. 

ιάνα, -δ f. marazi: έπς ιάνα ηαζ‟ηατιμ. 

καξάδη, -ην as. marazi η‟υνπεηαζ ιανάγζ brengë: πέεακε απυ ιανάγζ.  

κετληάλη, -ην as. shesh: … πμφκε ζάδζα ηαζ ιεσκηάκζα. * tμκ έαβαθε ζημ ιεσκηάκζ. 

κεζειέο, -ν m. tregim dëfryes me gojë: υθμ ιεζεθέδεξ ιμθμβάεζ. 
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κνπθαεηηά, -ε f. neglizhencë, mosproekupim për diçka: απυ ηδ  ιμοηαεηία ημο έιεζκε 

ακφπακηνμξ. 

κπίηηζκα, -ην as. përfundimi i një pune: ιε ημ ιπίηζζια ηδξ δμοθεζάξ. 

κπξάρηηζκα, -ην as. veprim sipas kuptimeve të foljes ιπναπηίγς. 

λάκη, -ην as. emri për të mire a për të keq, që i del dikujt: έπεζ vάιζ ηαθυ.  

ληαγηάθη, -ην as. rrahje me shkop, qortim i rëndë: εέθεζ έκα κηαβζάηζ.  

ληέγθιηα, -ηα as. e përdorshme në shumësin për fjalë bohe pallavra: άθδζε αοηά ηα 

κηέβηθζα. 

ληεξκάλη, -ην as. mjet shërimi, shpëtimi, rrugëzgjidheje: ηάκε ιμο κηενιάκζ.  

ληόθξα, -ηα as. e përdorshme në shumësin. gjepura, pallavra: ιζθάεζ κηυηνα. (Dr. P.)  

ληνύθη, -ην as. zemërim i madh, inati: έαβαθε ημ κημφθζ ημο. 

πάια, -ε f. qefi: ηάκεζ πάθα. 

πακπεζά, -δ f. pabesia: ημο ηδκ ένζλε παιπεζά. 

πξόθθεο, -νη f. e përdorshme në shumësin pë gjepura: ηάκεζ πνυθηεξ. 

ζαθάο, -ν m. fjalë për të qeshur: ηάκεζ ζαηάδεξ; sjellje jo e matur, kuptim i përcipt i 

gjërave: ζμο θαίκεηαζ ζαηάξ. 

ζαιηαλέηη, -ην as. stolisja e tepëruar e personit dhe e shtëpisë: γάεζ ιε ζαθηακέηζα; 

sjellja për t‟u dukur: υθμ ζαθηακέηζα είκαζ ημξ. 

ζακαηάο, -ν m. shamatë, ηαοβάξ: λέζπαζε ιεβάθμξ ηαοβάξ. 

ζεσνζ, -ημ as. soditje për t‟u zbavitur: πάιε βζα ζεσνζ ζηδ πανά. 

ζεθαιέηζ, -ημ as. shpëtim nga një gjendje e vështirë: ημκ έαβαθε ζημ ζεθαιέηζ.  

ζζπανίηζ, -ημ as. lajm i gëzuar: ιυθενε ηαθυ ζζπανίηζ. 

ζθνύκπα, -δ f. shkuma që fërmohet në sipërfaqen e ujit, të qumështit a të një lëngu 

tjetër: έθαβε ζημφιπα ζηδ ζηνμοβανάηζα; grumbull fluskash që formohen me tretjen e 

sapunit në ujë: βέιζζε ημ ζηαθίδζ ιε ζημφιπεξ; shkumë që u del në gojë njerëzve dhe 

kafshëve: ημο ζημφιπζαζε ημ ζηυια. (Dr. P.) 

ζόξηη, -ην as. mënyrë për të ndarë diçka: ένζλακ ημ ζυνηζ. 

ηακπηέηη, -ην as. ( tabieti, to ) . 

tabiati: ηαθυ ηαιπζέηζ (kallo tabieti). 

ηδεβάπη, -ην as. përgjigje: πενίιεκε ηγεαάπζ. 

ηνξόο, -ν m. vëmendja në punë: έπαζε ημκ ημνυ ημο. 

θιεηνύξεκα, -ην as. veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljes θθεημονάς. 

ράθη, -ην as. e drejta që i takon njerit: πθδνχεδηε ιε ημ πάηζ ημο; hakmarrje: πήνε ημ 

πάηζ ημο. 

ραιάιη, -ην as. diçka që e meriton: παθάθζ κα ημο βίκεζ. 

ραηήξη, -ην as. përkrahje e padrejtë: ιπήηε ζηδ δμοθεζά ιε παηήνζ; i bëj dikujt qefin: 

ηυηαιε ημ παηήνζ.  

ρνύκπσκα, -ην as. veprimi dhe gjendja e foljes πμοιπχκς. 

 

II. Folje 

αδληίδσ, kal. e përkëdhel tepër, e çthur (zakonisht për fëmijët): η΄άγκηζζε ημ παζδί.  

αξληεύσ, kal rend, vraproj: ανκηεφεζ ζημοξ δνυιμοξ. 

γηλαηεύσ, kal. bëj tjetrin me inat: ημκ βζκάηερε ιε ηα θυβζα ημο; jokal. marrë me inat: 

γηλάηεςε απυ ηδ ζηάζδ ημο. 

γθηξληίδνκαη, jokal. lodhem shumë, mundohem, rraskapitem: βηζνκηίζηδηε υζμ κα θζάηεζ 

ημ ζπίηζ. (Dr. P.) 

γθηξληίδσ, kal. i shkaktoj humbje material dikujt: βηίνκηζζε ημοζ βμκείζ ημο ζηα έλμδα; 

fig. i shkaktoj dikujt shqetësime psikike: ηδκ εβηίνκηζζε ηδ ιάκα ημο ιε ηα θυβζα (Dr. P.) 

γθνπληνπιηέκαη, vetv. gudulisem: βημοκημοθζέηαζ εφημθα. 
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γθνπληνπιάσ, kal . gudulis: ημκ βημοκημφθδζε ζηδκ ιαζπάθδ. 

δνπξάσ, jokal . duroj: δμονάεζ ημκ πυκμ; δμονάεζ ημ ηνφμ. 

δαγαξεύσ, jokal. sillem poshtë e lart rrugëve si zagar: γαβανεφεζ ζημοξ δνυιμοξ. 

δακπξαλεύσ, jokal. sorollatem rrugëve si rrugaç: γαιπνακεφεζ πςνίξ δμοθεζά. 

δαπώλσ, kal. përvetësoj, shtie në dorë: γάπςζε ιάθζ ηυπμ. 

δβαξίδνκαη, kal . zvarrit arrën në lesë: γαανίγεηαζ ημ πςνάθζ; tërheq diçka përtokë: 

δβαξίδεη ηδ γάηα; fig. lë një punë ose një çështje pa e mbaruar: ηζξ γαανίγεζ ηζξ δμοθεζέξ. 

δβαξίδνκαη, vetv.  vet III. ( zvarizome ). fig. hiqem zvarë: γαανίγεηαζ ζηδ γςή ημο .  

θαπαξληίδνκαη, jokal. mburrem, krekosem: ηαπανκηίγεηαζ μ δζάαμθμξ; çasti që fryhet 

buka para pjekjes etj .: ηαπανκηίζηδηε δ ιπμβάηζα . 

θνθεύσ, kal. marr në shenjë: ηυηερε ημ πμοθί. (Dr. P.); e zgjodhi vajzën ose një fjalë të 

goditur: ηδκ ηυηερε ηδκ ημπέθα. 

κνθηάδσ, vetv . mykem: ιυηζαζε ημ θασ. nuk përdoret emri si veprim i foljes, por vetëm 

mbiemri: ιμηζαζιέκμξ, -δ, -μ;  ιμηζαζιέκμ ρςιί . 

κνπδγθώλεη, vetv. zë e ngryset: ιμφγβηςζε, έθα κα θφβμιε. 

κπηξκπηιίδσ, jokal . që flet shumë: ιπζνιπζθίγεζ υθδ ιένα. 

κπηηίδσ, kal. mbaroj, kryej: ιπίηζζε ηδ δμοθεζά. 

κπνπραβηάδσ, vetv. enjtem, mbuhavitem: ημο ιπμοπάαζαζακ ηα πυδζα.  

κπξαρηίδσ, kal. largohem prej një vendi ose prej dikujt: ιπνάπηζζε ημοξ ακενχπμοξ 

ημο; ιπνάπηζζε ηδ δμοθεζά. 

ληαξληαιάσ θαη ληαξληαιίδσ, jokal.dhe kal. flas pa pushim, flas gjepura: κηανκηαθίγεζ 

πμθθά. 

ληεγθληίδσ, kal. e dërgoj një njeri nga larg she për sendet e përplas diku: ημκ 

κηέβκηζζακ ζηδκ ελμνία;  πμζυξ λένεζ πμο ημ κηέβκηζζε ημ ραθίδζ. 

ληεξηηάδσ, kal. bëj një njeri me brengë: κηένζαζε ηδ ιάκα ημο.  

ληνπκαληάδσ, jokal. largohem si tym: κημοιακζάζε υλς απυ ημ ζπίηζ. 

παηηξηίδσ, kal. dëmtoj, prish: παηίνκηζζε ημκ ηάιπμ ιε ηα πνυααηα.  

πνπζπνπξίδσ, kal. dhe jokal. flas me zë të ulët: πμοζπμονίγς ηάης απυ ηα δυκηζα;  

fig. merrem me thashetheme: πμοζπμονίγεζ ζηα ζμηηάηζα.  

ζηθιεηίδνκαη, vetv. shqetësohem, kam siklete: ζζηθεηήζηδηε απυ ηδκ αννχζηζα ηδ 

ιδηέναξ.  

ζηθιεηίδσ, kal. bëj tjetrin me brengë, me siklete: ζζηθεηίγεζ ημοξ βμκείξ ημο. 

ζθνπκπηάδσ, jokal. 

shkumëzoj: ζημοιπζάγεζ ημ κενυ ζημ ηαγάκζ. (Dr. P.) ; 

nxjerr shkumë nga goja: ημο ζημφιπζαζε ημ ζηυια. 

ηνξγηάδσ, jokal. humbas vëmendjen në punë, s‟di çtë bëjë: ti ημνβζάγεζξ έηζζ; 

ηζελώλσ, kal. e bëj me cen: ημκ ηζέκςζε δ αννχζηζα. 

ηζνπινπθξίδνκαη, vetv. veta III.  i digjen cullufet e flokëve të kokës, i pendëve të pulës 

etj.: ηδζ ηζμοθμοθνίζηδηακ ηα ιαθθζά; fig. diçka që digjet ose piqet në sipërfaqe si 

mishi, byreku etj.: ηζμοθμοθνίζηδηε ημ ηνοβζάζζ. 

ηζνπινπθξίδσ, kal. djeg cullufet e flokëve ose pendët e shpendëve etj.: ηζμοθμφθνζζε ηα 

θηενά; 

fig. djeg diçka në sipërfaqe, përcëlloj: μ θμονηγήξ ηζμοθμφθνζζε ημ ανκί. 

ηζνπξνπθεύνκαη, vetv. veta III dëmtohet si pëlhurë etj. kështu që pjesa që mbetet nuk 

mjafton: ηζμονμοηεφηδηε ημ πακί. 

ηζνπξνπθεύσ, kal. dëmtoj një send saqë pjesa që mbetet nuk mjafton: ηζμονμφηερεξ ημ 

αηθάγζ. 

θιεηνπξάσ, jokal. fluturoj në ajër me krahë ose me ndihmën e një force shtytëse: 

θιεηνπξάεη ημ πμοθί; θθεημονάεζ ημ αενμπθακμ; fig. jam shumë i gëzuar: θθεημονάεζ απυ 
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ηδκ πανά ημο; vet. vet III fig. përhapet andej këndej, merr krahë: ημο θθεημονάεζ δ 

βκχιδ. 

ρνπκπώλσ, vetv. skuqem nga turpi: πμφιπςζε απυ ηδ κηνμπή ημο. 

 

III. Ndajfolje 

γθηόιη shumë i lagur: έβζκε βηζυθζ. 

ίηζνπ aspak, fare: ιδ εζαιαίκεζαζ ίηζμο; asnjëherë: δεκ ένπεηαζ ίηζμο.  

θνιάη me lehtësi: δεκ ηυπς ημθάζ. 

θνπηνπξνύ pa dobi: ιζθάεζ ημοημονμφ; pa bërë asgjë, pa punë: ηάεεηαζ ημοημονμφ; pa 

ndonjë qëllim: ηυηαιε ημοημονμφ; pa ndonjë shkak: ημκ έδεζνε ημοημονμφ; përd. mb. 

sipas kuptimeve 1, 3 të ndajfoljes: δμοθεζά ημοημονμφ, ημοημονμφ θυβζα.  

Κξνύπα ndotje e madhe: ηα ηζάααθα ηνμφπα. 

Λνύηζα që laget shumë nga shiu: βφνζζε θμφηζα απυ ημκ ηάιπμ. 

Μεδί me vështirësi, me shumë mundim: ιεγί ημοκζέηαζ; me përpjekje të mëdha: ιεγί ημο 

βζυιζζα ηδ βκχιδ; pothuajse hiç, shumë pak: ιεγί αημφεηαζ. * ιεγί ηυπς (ημ παζδί ιμο), e 

dua shumë. 

Μπάξα barabar, njësoj: ιπάνα ζμο ηαζ ιπάνα ιμο. shp. p. edhe ιπάνα-ιπάνα, për të 

përforcuar  

kuptimin e ndajfoljes: ιε ημ ζηυια ιπάνα-ιπάνα ιε ηα πένζα ηναηδιάνα. 

Μπζνζκηγί për një punë a diçka që shkonë shumë mire: μζ δμοθεζέξ πάκε ιπζνζκηγί; 

shumë i mire: παζδί ιπζνζκηγί. 

Νηίγθα plot e përplot: βέιζζε ημ ηαθφαζ κηίβηα. 

Νηνκνζληό patjetër: εάνες κημιμζκηυ; fj. ndër. kuptohet vetvetiu: κημιμζκηυ είκαζ 

έημζιμζ βζα βθέκηζ.  

Νηνπκάλη me shpejtësi si tymi, me vrap: έθοβε κημοιάκζ. 

Πακπέζηθα në mënyrë të pabesë: ημκ ζηυηςζε παιπέζζηα. 

Παηηξληί dëm i rëndë: έηαιε ιεβάθμ παηζνκηί. 

Ρεβάλη mënyra e vrapimit të kuajve jo me shumë shpejtësi dhe bukur: έιαεε η‟άθμβμ 

νεαάκζ; 

nxitimi ose shpejtimi për të bërë diçka ose për të vajtur diku: έθοβε νεαάκζ βζα ημ ζπίηζ.  

θξαπ asgjë: δε ιαεαίκεζ ζηναπ. 

Σειέθη raskapitja në punë: έβζκε ηεθέθζ. 

Σζαπξάδηθα ai që flet shtrembët, mbrapsht: ιζθάεζ ηζαπνάγζηα. 

Σζίθα një pjesë e vogël nga diçka: δχζε ιμο ηζίηα ρςιί. 

Σζνύια rri me kokë ulur, urtë: ηάεεηαζ ηζμφθα. 

Χάζα mohon diçka: ημ πζάκεζ πάζα ημ πνέμξ. 

 

IV. Pjesëza 

Νηόηη në fjali dëftore mohuese: δεκ ημ ηάκς κηυηζ; në fjali  pyetëse ose kushtore: ημ 

ηάκεζξ κηυηζ; ακ ημκ έπζακα κηυηζ, ήλενα εβχ.  
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PËRFUNDIME 
 

1.Gjatë kontakteve historike, ekonomike e kulturore, populli grek dhe shqiptar 

kanë dhënë e marrë ndërmjet tyre dhe gjurmët e këtyre marrëdhënieve me drejtim 

dykahësh pasqyrohen edhe në gjuhë. Marrëdhëniet e shqipes me greqishten janë 

shumë komplekse dhe shtrihen në një periudhë shumë të gjatë kohore . Ato kanë nisur 

ndoshta që në fazën paraetnike të këtyre gjuhëve në djepin paraballkanik të tyre dhe 

kanë vijuar pa ndërprerje në periudhën etnike deri në ditët tona.  

Në shqipe dhe në greqishte, krahas shtresës së njësive vetjake, dallohet edhe një 

shtresë elementesh të huaja që kanë interferuar brenda tyre, të njohura edhe si huazime. 

Huazimet përbëjnë një dukuri të zakonshme për të gjitha gjuhët. Ato prekin të gjitha 

rrafshet gjuhësore: fonetikën, morfologjinë, leksikun dhe sintaksën.  Por rrafshi që 

preket drejtpërdrejt dhe më shumë nga ky proces, është leksiku.  

Për analizuar shkencërisht dhe me saktësi huazimet dhe procesin e huazimit 

leksikor ose interferimet leksiko-semantike (në të gjithë përbërësit e vet: fjalë, njësi 

frazeologjike dhe kuptime) duhet të kemi parasysh edhe llojin e lidhjeve dhe të 

marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy gjuhëve, sepse detyra e parë që shtrohet para 

studiuesve që merren me marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-greke, është të dallojnë 

lidhjet e afrisë në rrafshin indoevropian nga marrëdhëniet e huazimit .  

Punimi Rreth interferencave leksiko-semantike të greqishtes në shqipe ka marrë 

në shqyrtim një lëndë të bollshme leksikore dhe semantike nga të dyja gjuhët, duke e 

parë atë në shumanshmërinë e vet, së pari duke u mbështetur në kritere të mirëfillta 

gjuhësore, por pa përjashtuar edhe ato jashtëgjuhësore.  

Marrëdhëniet huazuese, që zbulohen si interferime leksiko-semantike, për 

mendimin tonë kanë lidhje të drejtpërdrejtë me tezën e relativizmit gjuhësor.  R. 

Hudson, shprehet se ―një aspekt i relativitetit mund të demonstrohet fare lehtë, sepse në 

disa gjuhë mund të individualizojmë disa njësi që, pa dyshim, shprehin kuptime që në 

gjuhë të tjera nuk shprehen. Kjo mund të vërehet në vështirësitë e përkthimit nga gjuha 

në gjuhë, që janë të lidhura me kultura të ndryshme, dhe, si rrjedhim, kanë emra për një 

gamë të ndryshme zakonesh, objektesh, institucionesh e kështu me radhë.”   

Shqipja (edhe greqishtja) ka marrë fjalë të huaja, nëse ato shënonin një nocion 

të ri (kanë hyrë nga greqishtja së bashku me nocionin), nëse shënonin një nuancë a 

ngjyrim të ri kuptimor, që nuk e shënonin barasvlerësit e shqipes ose nëse e kërkonte 

një stil i caktuar (sidomos termat ndërkombëtarë). Kjo do të thotë që fjala në gjuhën 

shqipe (por edhe në greqishte) nuk ka hyrë qysh fillim me të gjithë strukturën 

kuptimore, por vetëm me një kuptim dhe zakonisht me atë kryesorin .  

2. Duke u mbështetur të dhëna e studime të shumta ritrajtohet dukuria se shqipja 

dhe greqishtja, si gjuhë të popujve në kontakt gjeografik e historik kanë qenë të hapura 

ndaj njëra-tjetrës, por potencialiteti i tyre dhënës dhe marrës nuk ka qenë i njëjtë, i 

barabartë dhe refleksiv. Kjo ka kushtëzime të ndryshme, si statusi politik, statusi 

ekonomik, statusi shoqëror, statusi ushtarak, statusi kulturor, statusi regjilioz etj. i 
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popullit dhe i gjuhës që ai mbart, statusi rajonal e ndërkombëtar i gjuhës, koha e 

dokumentimit dhe shkalla e përpunimit i saj  etj.   

Duke u nisur nga gjendja e huazimeve në të dy gjuhët, mund të flitet për dy grupe 

interferimesh leksiko-semantike: për huazime (interferime leksiko-semantike) të 

greqishtes në shqipe dhe për huazime (interferime leksiko-semantike)  të shqipes në 

greqishte.  

a. Huazimet nga greqishtja formojnë një grup paradigmatik të mëvetësishëm, 

brenda shtresës së huazimeve të shqipes. Ato kanë tërhequr vëmendjen e shumë 

studiuesve, së pari gjuhëtarë, por edhe historianë, arkeologë, etnologë, sociologë etj. 

Punimi ka synoi trajtimin e tyre në një rrafsh sinkronik, përmes kundrimeve leksikore 

e semantike, pa rënë në trajtime etimologjike (këto janë lënë me vetëdije jashtë 

trajtimit). Për të arritur një nivel shkencor të kënaqshëm analizash, ftillimesh, 

argumentimesh dhe përfundimesh për këto lloj interferencash, është shfrytëzuar një 

literaturë e mjaftueshme dhe e domosdoshme në të dyja gjuhët si dhe në gjuhë të tjera 

ku teoritë gjuhësore dhe konceptet për fushën ku jemi ndalur janë të një shkalle të 

lartë përpunimi. Duhet të pohojmë se në greqishte gjendet një literaturë e 

jashtëzakonshme shkencore, që zbulon studimet e panumërta që janë bërë për këtë 

gjuhë, në të gjitha rrafshet dhe për një periudhë shumë të gjatë kohore. Ato fillojnë që 

gati para 3.000 vjetësh. Por duhet të theksojmë se në këtë literaturë shkencore shumë 

voluminoze, për shumë shekuj, gati - gati mungojnë studime të veçanta, sidomos ato 

nga gjuhëtarë të mirëfilltë, për marrëdhëniet e greqishtes me shqipen. Kjo gjendje 

është kapërcyer disi në shekullin XX, sepse si do të shohim gjatë shtjellimit të punimi, 

ato janë shtuar, madje janë dhe studime serioze. E kundërta ndodh me studimet në 

shqipe. Ato u kanë kushtuar dhe vazhdojnë t‟u kushtojnë një vend të posaçëm 

marrëdhënieve të gjuhës shqipe me greqishten . Kjo është shoqëruar edhe me hartimin 

e një numri të madh fjalorësh njëgjuhësh dhe dygjuhësh (greqisht-greqisht, shqip-

shqip, shqip-greqisht dhe greqisht-shqip). 

b. Punimi është ndalur në një numër të vogël fjalësh shqipe në greqishte dhe në 

strukturat e tyre kuptimore. Është pohuar disa herë se, ndryshe nga studimet për 

huazimet greke në shqipe (që janë të shumta dhe shteruese), studimet për huazimet 

shqipe në greqishte janë në një numër të vogël . Albanologë shqiptarë dhe të huaj janë 

shprehur për karakterin dhënës të shqipes dhe në greqishte, ndërkohë që gjuhëtarët 

grekë e pranojnë me rezerva karakterin marrës të greqishtes nga gjuha shqipe. Kjo 

shpjegohet edhe nga arsye jashtëgjuhësore, duke mos besuar në karakterin dhënës të 

shqipes si një gjuhë me dokumentim dhe përpunim relativisht të vonë. 

3. Faktet gjuhësore tregojnë se shqipja ka marrë më shumë prej greqishtes sesa 

ka dhënë. Numri i fjalëve që shqipja i ka dhënë jo vetëm greqishtes (në shekuj), por 

edhe gjuhëve të tjera ballkanike (rumanishtes, serbishtes etj.) është rreth 70, si: botë 

(shtamë), lerë (zhul), kulpër, venjë (dëllinjë), dhiza (dhi, kec), larë (pullë a njollë me 

ngjyra të ndryshme). Por gjendja e huazimeve shqipe në greqishte nuk është kjo. Prof. 

E. Çabej thotë ―se kur të vështrohen marrëdhëniet e shqipes me gjuhët fqinje në tërësinë 

e tyre, do të pranohet që roli dhënës i kësaj gjuhe ndaj atyre gjuhëve është çmuar disi 

nën shkallën reale që i përket...‖  

Studimet nga gjuhëtarë grekë në shekullin e 20-të e kanë vërtetuar me fakte 

gjuhësore këtë parashikim të profesorit. Studiuesi Dhori Qiriazi, që është marrë për një 

kohë të gjatë me huazimet shqipe në greqishte thekson se “mendojmë se në të folmet e 

greqishtes ka ende lëndë të pazbuluar të shqipes, kryesisht të sferës materiale, gjë që do 

të tregohet më poshtë në mënyrë bindëse... Me shoshitjen më të mirë të lëndës dialektore 

të greqishtes së re është e sigurt se do të rritet edhe numri i fjalëve me etimon shqip. 
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Sipas këtij studiuesi shtrirja gjeografike e lëndës së shqyrtuar, tregon se shqipja ka lënë 

gjurmë më të thella në të folmet e Epirit, Thesalisë dhe të Atikës, dhe disi më të 

kufizuara në pjesët e tjera të territorit grek. Të shënueshme janë prurjet nga zona e 

Thesalisë dhe e Volosit, ku, siç dihet, gjatë mesjetës dhe më vonë pati zbritje masive të 

elementit arbëror. Elemente të shqipes kanë depërtuar edhe në argonë e qyteteve  etj.” 

Megjithatë shumica e fjalëve shqipe në greqishte, që shpesh krijojnë raporte 

distribucioni komplementar me fjalët vendëse, zakonisht, kanë mbetur në leksikun 

periferik, dialektor. Këtë e tregon edhe mosparaqitja e tyre si zë i veçantë leksikografik 

edhe në një fjalor të tipit të madh, si ai J. Babinjotit (Γ. Μπακπηληνηε; Λελζημ ηδζ κεαζ 

εθθδκζηδζ βθςζζαζ, Αζελώλ, 2002), por edhe në fjalorët që janë hartuar nga 

leksikografë shqiptarë si N. Gjini (Ν. Γθηλε, Δθθδκμ - Αθαακζημ Λελζημ (Fjalor greqisht 

- shqip), Ησαλληλσλ, 1993 )etj. 

Madje, ka raste kur fjalë të shqipes, si θνπέια / kopile, në fjalorët shpjegues a 

etimologjikë të greqishtes trajtohet si e huazuar nga latinishtja dhe jo nga shqipja.  

Megjithatë ndjekja e zhvillimeve semantike dhe leksikore (polisemia dhe 

formimi i fjalëve të reja) tek fjalët që kanë hyrë nga shqipja në greqishte është 

interesante. Ne jemi ndalur edhe në këtë aspekt dhe fjalët shqipe të interferuara kanë 

pasur dhe kanë jetën e tyre me zhvillime, edhe pse të cungëta.  P.sh.fjala ιέξα (ε) / lerë 

e shipes (por që nuk jepet në etimologjinë e fjalorëve nga shqipja) në greqishte ka 3 

kuptime dhe ka formuar disa fjalë të reja: ιέξα (ε) {ιεξώλ} (θαζεκ.) 1. ε βξνκηά, ε 

αθαζαξζία: ηάπμζμζ αθδημημονίζηεξ θμνμφζακ πακηεθυκζα βειάηα ~ ΤΝ. ξύπνο ΑΝΣ. 

θαζαξηόηεηα, πάζηξα. 2. (ζπλεθδ.) ε βξόκηθε θειίδα, ν ιεθέο. 3. (κηθ.-θαθόζ.) 

πξόζσπν κε θαθή δηαγσγή, πνλεξόο, απαηεώλαο: ιπθέπηδηε ιε ιζα ~ απυ ημκ Πεζναζά || 

Πνυζεπε ημκ αοηυκ! Δίκαζ ~ ΤΝ. παιηάλζξσπνο, θαθνήζεο, ρπδαίνο. [ΔΣΤΜ κεζλ. < 

θενχκς (ππνρσξεη.)].  

ιεξόο, -ή, -ό απηόο πνπ είλαη ιεξσκέλνο: ~ πμοηάιζζμ | ζεκηυκζα ΤΝ. 

αθάζαξηνο, ξππαξόο, θειηδσκέλνο ΤΝ. θαζαξόο, αξξύπαληνο,  παζηξηθόο. [ΔΣΤΜ. < 

κηγλ. υθενυξ ―αθάζαξηνο, λνζεπκέλνο‖ (κε απνβνιή ηνύ  άηνλνπ αξρηθνύ θσλήεληνο) < 

αξρ. υθμξ ―κειάλη ηήο ζνππηάο‖, από ζπκθπξκό ησλ ι. εμθυξ θαη μνυξ ―ππόιεηκκα 

γάιαθηνο‖. Καη' άιιε άπνςε, πξνέξρεηαη από *salos (I.E. *sal-), πβ. ιαη. saliva 

―ζάιην‖, αξρ. γεξκ. salo θ.ά.]. 

ιεξώλσ ξ. κεηβ. θ. ακεηβ. (ιέξσ-ζα, -ζεθα, -κέλνο} ♦ (κεηβ.) 1. θάλσ 

(θάπνηνλ/θάηη) αθάζαξην, βξόκηθν: θένςζε ηδ ιπθμφγα ημο ιε ζάθηζα || ~ ημ πάηςια | 

ημοξ ημίπμοξ | ηα πένζα ιμο | ηα νμφπα ιμο ΤΝ. βξνκίδσ, ξππαίλσ, ιεθηάδσ ΑΝΣ. 

Καζαξίδσ. ΦΡ. ιεξώλσ ηα ρέξηα κνπ δηαπξάηησ (θάηη) θαθό, παξάλνκν, αλήζηθν θ.ιπ.: 

δελ εα θενχζς εβχ ηα πένζα ιμο ηάκμκηαξ πανακμιίεξ” || θένςζε ηα πένζα ημο ιε ημ 

αίια ημφ αδεθθμφ ημο (βι. ι. αίκα) 2. (κηθ.) ζπηιώλσ ηελ ηηκή, ηελ ππόιεςε (θάπνηνπ), 

ηνλ πξνζβάιισ εζηθά: κε ην αανφ πανάπηςια ημο θένςζε ημ υκμια ηήξ μζημβέκεζαξ ημο 

|| ιαηνζά απ'αοηυ ημ πνυζςπμ υπμο αββίγεζ, θενχκεζ! ΤΝ. ληξνπηάδσ, ζηηγκαηίδσ 3. 

(ακεηβ.) ιεξώλνκαη, βξνκίδσ: ηα ακμζπηυπνςια νμφπα θενχκμοκ εφημθα 4. ιεξώλεη! ζε 

επηγξαθέο, γηα λα πξνεηδνπνηείηαη ην θνηλό λα κελ αγγίδεη κηα βξόκηθε ή 

θξεζθνβακκέλε επηθάλεηα 5. (κεζνπαζ. θενχκμιαζ) (γηα κσξό ή ειηθησκέλν) θάλσ 

επάλσ κνπ ηελ αλάγθε κνπ, ηα θάλσ πάλσ κνπ - ιέξσκα (ην). [ΔΣΤΜ. κεζλ.< θενυξ] 

4. Lloji më pranueshëm i huazimeve është ai kur fjala ka hyrë në gjuhë së bashku 

me konceptin, pra kur shfaqen si huazime historiko-kulturore. Por shqipja ka huazuar 

edhe fjalë greke për koncepte për të cilat ka pasur fjalët e veta në përdorim, që dalin pra 

si huazime gjuhësore. Huazimet (interferimet) leksiko-semantike greke shfaqen brenda 

leksikut të shqipes si një grup i mëvetësishëm  paradigmatik me karakteristika të 
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dallueshme, mund të formojnë grupe të ndryshme paradigmatike. Klasifikimet mund 

të mbështeten në kritere të ndryshme, si huazime leksikore dhe huazime frazeologjike, 

huazime të plota dhe huazime strukturore (kalke), huazime leksikore dhe huazime 

semantike, huazime historike dhe huazime bashkëkohore, huazime të drejtpërdrejta dhe 

huazime të tërthorta, huazime të ngulitura dhe huazime të pangulitura, huazime 

shkrimore dhe huazime gojore, huazime të gjalla dhe huazime fosile etj. 

Duke u mbështetur në konceptin se struktura leksikore e një gjuhe nënkupton dy 

klasa njësish: klasën e fjalëve dhe klasën e njësive frazeologjike (që janë barasvlerëse 

të fjalëve), punimi është ndalur drejtpërdrejt në huazimet (interferimet) në këto dy klasa 

të mëdha leksikore e semantike. Duhet të themi se bashkë me fjalët e huazuara kanë 

hyrë në gjuhën shqipe edhe disa prapashtesa prej burimit grek , të cilat u janë shtuar 

edhe temave të fjalëve prej burimi jogrek, si -it: gjirokastr-it; -jot: himar-jot; -omë: 

balt-omë; -is: kallaj-is; -os: ajr-os etj. 

5. Huazimi i fjalëve nga greqishtja në gjuhën shqipe është bërë në rrethana të 

caktuara dhe në periudha kohore të ndryshme. Huazimet greke në shqipe u përkasin tri 

periudhave të mëdha kohore: huazime nga greqishtja e vjetër (që shqipja i ka trashëguar 

nga nëna e vet (ilirishtja jugore), huazime nga greqishtja mesjetare a bizantine dhe 

huazime nga greqishtja e re (këtu do të përfshijmë edhe huazimet që kanë hyrë në 

shqipe në fundshekullin e kaluar dhe në këtë fillimshekulli).  

Kontaktet mijëravjeçare ndërmjet dy popujve, atij shqiptar dhe më atë grek, kanë 

bërë që huazimet të gjenden në të gjitha fushat, pavarësisht se në një fushë më shumë e 

në një tjetër më pak. Kështu, ato i gjejmë gati në të gjitha fushat leksiko-semantike të 

mundshme. Në punim gjenen qindra e qindra shembujsh me huazime të grupuara në tri 

fusha kryesore leksikore: në fjalë të leksikut të përgjithshëm, në terma dhe në njësi 

frazeologjike. Secila prej tyre është interseksionuar në dhjetëra nënfusha leksikore, 

terminologjike dhe frazeologjike. Vend jo të vogël në zënë dhe fushat semantike, 

ndajshtesore, fjalëformuese etj. P.sh.,. sipas marrëdhënie paradigmatike fjalëformuese 

me fjalën frikë dhe nga derivatet e saj në Fjalorin e gjuhës shqipe (2006) kemi një fushë 

leksikore me 21 leksema:frik kal., fríkem vetv., fríkur (i, e) mb. , frikác,-e mb., 

frikacák,-e mb. frikakéq,-e mb., frikamán,-e mb., frikanjós,-e mb. frikásh,-e mb. 

frík/ë,-a f., fríkës,-e mb., frikës/ój kal., -óva, -úar, frikësóhem vetv. frikësím,-i m. sh. 

-e(t); frikësúar (i, e) mb.; frikësúes,-e mb., frik/ój kal., -óva, -úar; frikóhem vetv., 

frikúar (i, e) mb.,  fríksh/ëm (i),-me (e) mb., fríkshëm ndajf.  

Fushat semantike organizohen sipas lidhjeve semantike të kushtëzuara e të 

pakushtëzuara (organizimi polisemik, organizimi sinonimik, organizimi antonimik, 

organizimi hiponimik, organizimi metonimik, organizimi fjalëformues etj.).  

6. Në përgjithësi huazime leksikore nga greqishtja e vjetër u përkasin fushave 

shoqërore, të bimësisë etj., si fier, lakër, mokër, pjepër, presh, qershi etj., kurse ato nga 

greqishtja e kohës bizantine dhe e kohës së re, kanë hyrë sidomos në jetën shoqërore, në 

artizanat, në botën shtëpiake, në kopshtari etj., si avlli, fis, flamur, lajm, mëndafsh, 

oreks, i pastër, pronë, tipar, stolis, trastë, trëndafil etj. Përgjithësisht këto huazime i 

përkasin fondit të përgjithshëm leksikor të mbarë shqipes, janë bërë pjesë organike e 

pasurisë së shqipes dhe karakterizohen nga zhvillime të shumta semantike, 

fjalëformuese, stilistikore etj. Por në shqipe kanë hyrë nga greqishtja e re edhe dhjetëra 

fjalë të tjera, që i gjejmë në fjalorët shpjegues kombëtarë të shqipes, që tregojnë se kanë 

shtrirje në mbarë shqipen, por që shpesh shoqërohen me elementin krahin. (fjalë 

krahinore). Kjo tregon së pari gjendjen e tyre, hapësirën ku shfaqen, por edhe prirjen e 

përdorimit, d.m.th., edhe në qoftë se kanë një hapësirë të kushtëzuar përdorimi, ato u 

drejtohen të gjithë përdoruesve të shqipes dhe kanë karakter normativ. Vetë pasqyrimi 

në këta fjalorë bëhet tregues i kësaj prirjeje. Këtu do të përmendnim fjalë të tilla, si: 
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dhjakonar (lypës, dinak), mbodhis (vonoj, pengoj), mbodhisem (vonohem), farmakos 

(helmoj), feks (shkëlqen), honeps (pëlqej), kopanis (rrah rrobat me kopan kur i laj), 

pleks (thur, gërshetoj, ngatërroj), piks (mpiks, ngjiz), psonis (blej), tromaks (frikësoj), 

zileps,  zilepsem (kam zili) etj.  

Huazimet e hershme janë në numër të vogël, kurse huazimet nga greqishtja e re 

janë më të shumta, edhe pse një numër shumë i madh i tyre, nuk janë të ngulitura dhe 

mbeten në leksikun dialektor a periferik.  

Gjithashtu në shqipe ka interferime leksikore greke (huazime) që kanë mbetur në 

leksikun pasiv apo në leksikun dialektor të shqipes, kurse formimet e reja leksikore dhe 

zhvillimet semantike që kanë ndodhur në këto formime, kanë hyrë në leksikun 

normativ. P.sh. llahtar / llahtarë në shqipe që i përgjigjet emrit ιαρηάξα (ε) në 

greqishte, i përket shtresës së fjalëve që bëjnë pjesë në leksikun bisedor, kurse llahtari 

është trajta e pranuar si standard. 

7. Huazimet (interferimet) leksikore nga greqishtja mund të jenë të ngulitura dhe 

të pangulitura (barbarizma). Shkalla e ngulitjes së fjalës së huazuar varet nga vlera që 

ka ajo fjalë në gjuhë; si rregull, sa më i rëndësishëm të jetë funksioni i fjalës së huazuar 

(sepse mund të japë një koncept të ri ose të bëjë një dallim kuptimi), aq më shumë ka 

nevojë gjuha për të, prandaj aq më thellë futet ajo fjalë në përbërjen leksikore të gjuhës, 

në sistemin fjalëformues, në sistemin semantik etj. Ato fitojnë vlera shumë të 

rëndësishme, si vlera semantike, vlera emocionuese, vlera stilistike, vlera sintagmatike, 

vlera paradigmatike vlerë a aftësi zëvendësuese (substitutive). 

8. Fjalët e huazuara nga një gjuhë, kështu edhe nga greqishtja, hyjnë në gjuhën 

marrëse zakonisht me kuptimin kryesor, që mund të jetë  ose jo fillestar, apo historik. 

Zhvillimet semantike ndodhin më vonë. Nëse ne ndeshemi me një fjalë të huazuar që ka 

më shumë se një kuptim, zakonisht, pranohet se kuptimet e prejardhura (kuptimet 

dytësore, kuptimet e figurshme etj.), të jenë zhvillime te  brendshme të shqipes. Kjo 

dukuri shumë e rëndësishme mund të ndiqet te të gjitha fjalët që nuk janë terma.  

Analizat kanë treguar se është krejtësisht e natyrshme që struktura kuptimore e fjalës 

që ka hyrë si huazim në shqipe prej greqishtes, të mos jetë e  njëjtë apo e 

barasvlershme me atë të fjalës në greqishte.  P. sh te fjala greminë në shqipe kemi tri 

kuptime, kurse te ajo në greqishte kemi një kuptim. 

Gremín/ë,~a f. sh. ~a, ~at. 1. Vend (grope, përrua etj.) i thellë me anë të 

thepisura, zakonisht në mal, në mes shkëmbinjve etj.; humnerë, hon. 2. fig. Shkatërrim i 

plotë, humbje, zhdukje. 3. fig. Hendek i thellë që ndan forcat a grupet e ndryshme 

shoqërore, dallim i madh. * Ra në greminë pësoi një humbje a fatkeqësi të madhe. E 

hodhi në greminë dikë i shkatërroi jetën, e çoi në një gjendje shumë të keqe. Është në 

buzë të greminës (të humnerës) është në prag të shkatërrimit të plotë ose të një 

humbjeje a fatkeqësie të madhe. 

γθξεκόο θ. γθξεκλνο θ. (ιόγ.) θξεκλόο (ν) ην επηθίλδπλα απόηνκν θαη βαζύ 

ράζκα, ην βάξαζξν: ν ~ έραζθε θάησ από ηα πόδηα ηνπο || ην ακάμη έπεζε ζηνλ - ΤΝ. 

βάξαζξν, άβπζζνο・ΦΡ. (α) ζην ρείινο ηνύ γθξεκνύ (i) (θπξηνι.) ζηελ άθξε κηαο 

απόηνκεο, βξαρώδνπο επη- θάλεηαο (ii) (κηθ.) ζηα πξόζπξα ηήο θαηαζηξνθήο, ιίγν πξηλ 

από ηελ νινθιεξσηηθή ζπληξηβή: όηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία ε νηθνλνκία βξη- ζθόηαλ ~ 

(β) (κηθ.) κπξνο γθξεκόο | βαζύ θαη πίζσ ξέκα γηα νξηαθέο θαηαζηάζεηο αδηεμόδνπ, 

όηαλ έρεη θαλείο λα επηιέμεη κεηαμύ δύν εμί- ζνπ δπζάξεζησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ | 

δεδνκέλσλ θ.ιπ.: Καζ ηχνα ηζ κα ηάκς; ~! Ή πθδνχκς ηαζ ιέκς αδέηανμξ ή δεκ 

πθδνχκς ηαζ πάς θοθαηή! [ΔΣΤΜ κεζλ. < βηνεικυξ (ην βη- αληί θ- από ηε ζπλεθθνξά 

ηήο ι. mε ηελ αηη. ηνύ άξζξνπ: ηόλ ηνδικυ) < αξρ. ηνδι-κυξ < ζ. krem-, εθηεηα- κέλε 



SOFIA DELIJORGJI  

RRETH INTERFERENCAVE LEKSIKO-SEMANTIKE TË GREQISHTES NË SHQIPE 

188 

 

βαζκ. πξώηεο ζπιιαβήο ηήο δηζύιιαβεο ξίδαο krema-, ε νπνία απαληά ζην ξ. ηνέιαιακ 

βι. θ. ηνειχ]. 

9. Duke u mbështetur në strukturën leksikore të shqipes, shohim se ajo ka 

huazuar nga greqishtja edhe njësi frazeologjike. Greqishtja është gjuha e një kulture të 

lashtë dhe si e tillë ajo ka zhvilluar që herët  prirjen për përdorimin gjerësisht të 

frazeologjisë. Për më tepër, është përftuar një sistem i zhvilluar i njësive frazeologjike 

që bën të mundur përdorimin e tyre me ngjyrime të ndryshme stilistikore.  

Gjuha shqipe ka në përdorim njësi që lidhen me frazeologjinë e greqishtes dhe 

është e kuptueshme, që vëmendja jonë do të përqendrohet te grupi paradigmatik që 

është formuar me kalkim apo me kuazikalkim (pothuajse kalkim). Përmes një 

konceptimi taksonimik këtë grup paradigmatik e ndajmë në dy nëngrupe, që në vetvete 

mund të ndahen më tej:   

a. Nëngrupi që përfshin njësi frazeologjike kalke që janë përkthyer nga 

greqishtja fjalë për fjalë, si: mollë sherri etj. Disa kalke kanë dalin me një përdorim 

dysh. P.sh. në shqipe kemi njësinë nga alfa tek omega që i ruan lidhjet drejtpërdrejt me 

njësinë e greqishtes duke pasur një kalkim të pjesshëm, por edhe njësinë nga a-ja tek 

zh-ja ku procesi i kalimit është i plotë. 

b. Nëngrupi me njësi frazeologjike kalke, që nuk janë përkthyer fjalë për fjalë . 

Në përbërje të këtyre njësive kemi dy a më shumë fjalë emërtuese, ku njëra fjalë i 

përket leksikut të përgjithshëm të gjuhës, ndërsa tjetra është një emër i përveçëm që 

lidhet zakonisht me botën mitologjike, historike, filozofike, politike, kulturore, letrare 

etj. të Greqisë, si molla e Adamit, guri i Sizifit, vuajtjet e Tantalit etj.  

Në gjuhën shqipe kanë hyrë nga greqishtja drejtpërdrejt apo tërthorazi nga gjuhët 

të tjera, sidomos nga ato me status ndërkombëtar, shumë njësi frazeologjike, që lidhen 

me ligjërimin e shkruar. Në frazeologjinë e këtij tipi është fiksuar së pari mendësia 

mitologjike dhe përvoja e pasur historike e popullit grek, por në të pasqyrohen thënie 

që me shndërrimet e figurshme lidhen me punën dhe veprimtarinë e përditshme, me 

mënyrën e jetesës dhe kulturën e njerëzve dhe që gjuha shqipe i ka marrë, sepse vetë 

populli shqiptar si mbartës i kësaj gjuhe ka shumë gjëra të përbashkëta me atë grek.  

a. Kanë prejardhje nga mitologjia e pasur e grekëve të lashtë: pastroj ahuret e 

Augjias, filli i Arianës, nga maja e Olimpit, pëlhura e Penelopës, kutia e Pandorës, 

zjarri i Prometeut, bashka e artë, shpata e Damokleut, thembra e Akilit, kalë Troje etj.  

b. me burim biblik: gjykimi i Solomonit, si Shën Thomai mosbesues, molla e 

Adamit, mollë e ndaluar, pesha e kryqit, udha kryqit, toka e premtuar, arka e Noes etj.   

c. me burim nga filozofia, letërsia etj: fluturim pindarik, dashuri platonike, ironi 

sokratike, gjithçka rrjedh, i thur ditirambe, kohë e artë etj.  

d. Me burim nga gjeografia, historia: si fitore e Pirros; këtu është Rodi, këtu 

kërce; si beteja e Termopileve; vrapim Maratone etj. 

Një dukuri interesante që lidhet me njësitë frazeologjike, është prania në të dy 

gjuhët, por edhe në një hapësirë shumë më të gjerë ballkanike, e qindra e mijëra njësive 

frazeologjike paralele, që kanë përmbajtje të njëjtë, por shpesh edhe strukturë 

ndërtimore e leksikore të njëjtë apo gati të njëjtë në të dy gjuhët.  Këtu nuk mund të 

flasim për karakterin dhënës apo marrës të shqipes a të greqishtes,  por mbështetim 

mendimin e shprehur në Parathënien e Fjalorit frazeologjik ballkanik (Tiranë, 1999) se 

në bashkësinë gjuhësore ballkanike, të krijuar në një trevë historikisht të lashtë të 

bashkekzistencës së popujve që i kanë shtuar afritë gjuhësore tipologjike edhe me 

ndikime të ndërsjella, nga Sanfeldi, Çabej etj., është llogaritur që të jenë krijuar 400 -

500 njësi frazeologjike paralele, por që sipas autorëve të fjalorit e vërteta është se 

pasuria që ekziston e kalon dhjetëfishin e këtij numri.  Këto njësi janë me burim 

popullor dhe mund të lidhem me fusha nga më të larmishmet dhe me entitete të 
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ndryshme, të botës materiale dhe shpirtërore dhe në ngjizjen e tyre kanë luajtur rol të 

veçantë faktorët jashtëgjuhësorë, si gjeo-historikë, psikologjikë, ekonomikë, etno-

kulturorë, mitologjikë etj. Këtu po përmendim disa nga këto njësi, si: me dorë në zemër 

/ ιε ημ πένζ ζηδκ ηανδζά; fërkon duart / ηνίαεζ ηα πένζα ημο; i doli nga hundët (për 

hundësh) diçka / tμο αβαίκεζ απυ ηδ ιφηδ ηάηζ; iu lidh gjuha / ημο δέεδηε δ βθχζζα; iu 

pre gjuha / ημο ηυπδηε δ βθχζζα; i dolën sytë (jashtë, nga vendi) / ημο αβήηακ ηα ιάηζα( 

έλς); (rri) me duar lidhur / (ηάεεηαζ) ιε ηα πένζα δειέκα(ζηδ ιέζδ ); e ka gjuhën të gjatë 

/ έπεζ ιαηνζά βθχζζα etj.  

10. Në shqipe gjejmë shumë fjalët ndërkombëtare me burim grek, që i takojnë 

më shumë terminologjisë. Ato janë përvetësuar më lehtë, kanë zënë vend më shpejt në 

gjuhë dhe janë më të qëndrueshme. Edhe ato kanë  pësuar ndryshime në formë sepse 

shqipja i përpunuar këto fjalë sidomos në rrafshin fonetik dhe në atë morfologjik 

(eptimor, si lakim dhe si zgjedhim) ashtu si fjalët e veta. Një problem interesant është se 

termat nuk janë huazuar nga greqishtja drejtpërdrejt, por tërthorazi.  Ato u përkasin 

fushave të ndryshme të dijes, të shkencës, të teknikës dhe të artit. Shkencat shqiptare 

përgjithësisht janë shkenca të reja dhe terminologjinë shkencore e kanë marrë nga 

shkencat e vendeve perëndimore. Këto në vetvete i kanë ndërtuar termat mbi bazën e 

greqishtes së vjetër dhe të latinishtes, një proces që vazhdon sot e kësaj dite. Kësh tu 

pjesa dërrmuese a termave kanë hyrë në shekullin XX në shqipe nga italishtja, 

anglishtja, frëngjishtja, rusishtja dhe nga gjermanishtja.  

10. Meqenëse Greqia shtrihet në jug të Shqipërisë, kuptohet që ndikimet më të 

mëdha nga greqishtja në leksikun, në frazeologjinë, në semantikën etj. të shqipes do të 

gjendeshin në hapësirat kontaktuese dhe sidomos në toskërishte dhe në të folmet 

kufitare. Ndaj një pjesë e madhe e huazimeve leksikore nga greqishtja ka mbetur në të 

folme anësore si dialektizma a si krahinorizma, që së shumti nuk gjen pasqyrim në 

fjalorët shpjegues kombëtarë të shqipes, por që mund të gjenden në përdorimin e 

përditshëm në dialekt apo edhe të pasqyruara në fjalorët dialektorë e krahinorë. Kjo 

gjendje gjuhësore bie në sy në mjediset shqipfolëse në jug të Shqipërisë, që janë 

mbartës të dialektit të toskërishtes dhe që lidhen drejtpërdrejt gjeografikisht me popullin 

grek të Greqisë Veriore. Por është me vend të theksojmë izomorfia e emërtimeve 

(pavarësisht se sillen si terma) dhe e njësive frazeologjike (me vlerat e tyre shënuese, 

shprehëse, emocionore dhe stilistikore që mbartin), tregon se janë kapërcyer jo vetëm 

kufijtë gjeografikë shtetërorë dhe krahinorë e dialektorë të njohjes e të përdorimit, por 

edhe kufijtë shoqërorë brenda shoqërisë shqipfolëse. Ato përdoren tashmë jo vetëm nga 

shtresat me arsim të lartë, por edhe nga një masë shumë e madhe njerëzish, e kushtëzuar 

kjo edhe nga lëvizjet emigruese dhe shtimi i jashtëzakonshëm i kontakteve gjuhësore e 

kulturore ndërmjet dy popujve. 

11. Huazimet nga greqishtja, ashtu si dhe fjalët e huazuara nga gjuhë të tjera 

duke hyrë në shqipe, kanë pësuar ndryshime në formë e në përmbajtje, pra, shqipja i 

ka marrë fjalët e huaja dhe i ka përpunuar sipas ligjeve të veta. Fjalët e huaja vijojnë të 

zhvillohen në truallin e saj, bëhen njësi të fjalorit të saj dhe u nënshtrohen kushteve 

konkrete historike, që përcaktojnë zhvillimin e leksikut të gjuhës shqipe në përgjithësi; 

ato bëhen edhe tema prodhuese: llogaris, llogaritje, i llogaritur, llogari, llogaritar,  i 

llogaritshëm etj. Fjalët jo të parme të formuara në këtë mënyrë janë formime të shqipes 

dhe nuk mund të quhen huazime.  

a. Në ndryshimet që ndodhin gjatë kalimit nga greqishtja në shqipe, dukuria më e 

njohur në huazimet bashkëkohore është dukuria fonetike e rënies së tingujve të temës 

së fjalës. Rënia e tingujve ndodh zakonisht në ballë të fjalës. Kjo e ka shpjegimin se 

shumë nga këto fjalë (për të mos thënë që të gjitha, kanë hyrë në ligjërimin e folur ku 
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mbizotëron ligji i ekonomisë gjuhësore, dhe rënia e tinguj është një formë e shprehjes së 

këtij ligji. Këtu po përmendim raste të shumta të aferezës, si: ακαηαηχκς / anakatos, 

nakatos (nakatos botën, ngatërron botën); aκαβηάγς / anangas (e ka anangasur plagën); 

αβημφζα / anguse (peshë nga ushqimi: u ngusa, hëngra tej mase, më rëndon stomaku nga 

të ngrënët) etj. 

b. Mund të ketë ndërrime fonemore, si dhokan / rrokan (zdrukth), dhokanis / 

rrokanis  (zdrukthoj, gdhend) etj. 

c. Ndryshimet mund të jenë në rrafshin semantik, zakonisht me ndërrim kuptimi: 

skordhan – hudhër – tarator (gatesë me kos, hudhra, tranguj, vajulliri, kripë) etj. Kjo 

nuk është dukuri e panjohur në shqipe. Kështu fjala skilo në greqishte shënon qenin, 

kurse në shqipe shënon dhelprën dhe ka edhe zhvillime semantike se pse shënon edhe 

një njeri dhelparak (dinak, si dhelpra).  

d. Jo rrallë herë fjalët pa konotacion, kur kanë hyrë në shqipe, e humbasin 

asnjanësinë dhe fitojnë ngjyrime, shpesh tallëse: palikar (në greqisht trim), në të folmet 

shqipe jugore përdoret me tallje për dikë që kërkon të hiqet si trim (kemi një të 

ashtuquajtur enantiosemi), ashtu si ka ndodhur me fjalën dhaskal, e cila në greqishte 

shënon mësuesin, kurse në shqipe është e markuar me konotacion. 

e. Ka raste kur huazimi ka hyrë në sintagma që janë kthyer në njësi 

frazeologjike, si ηαθδιένα / kalimera – mirëdita (*Nuk dua t‟ia dëgjoj kalimerën / nuk 

dua ta takoja ta dëgjoj, nuk dua të kem më lidhje me të).  

f. Ndonjë huazim nga greqishtja, madje nga greqishtja e re, mund ta mënjanojë 

fjalën e vjetër shqipe dhe mund të fitojë në shqipe dhe aftësi për zhvillime të brendshme 

kuptimore, për formime fjalësh të reja, për përdorime stilistikore etj. kështu ka ndodhur 

me fjalën shqipe agër dhe fjalën e huazuar nga greqishtja gomar.  

12. Në huazimet nga greqishtja, sidomos të fjalëve që kanë hyrë herët është e 

njohur edhe dukuria e zhvillimit të kuptimit. Sipas tri rrugëve të lëvizjes së brendshme 

kuptimore, që njihen edhe në shqipe e në greqishte (por edhe në gjuhë të tjera), ne i 

ndeshim ato që të gjitha në strukturat kuptimore të huazimeve nga greqishtja: zgjerim 

kuptimi, ndërrim kuptimi, ngushtim kuptimi. Nëse ne ndalemi te fjalët e mëposhtme 

vërejmë këto raporte kuptimore fjalë në greqishten e sotme / fjalë në shqipen e sotme: 

πάζηξα (ε) / pastërti,-a 1:3; παζηξεύσ / pastrój 1:10; παζηξηηόο / παζηξηηόο 4:16. 

Vetëm me vështrimin e parë zbulojmë se shqipja shfaqet menjëherë si gjuhë polisemike 

(për të tria fjalët që formojnë një fushë semantike fjalëformuese, kemi 6 kuptime në 

greqishte dhe 29 kuptime në shqipe, pra në shqipe kemi 23 kuptime më shumë, ose gati 

5-fishin e kuptimeve të fjalëve në greqishte). 

Në qoftë se në strukturën kuptimore të fjalëve ndeshen kuptime të njëjta a të 

afërta, kjo ka të bëjë me zhvillime paralele, të veçanta në secilën gjuhë, duke u bërë 

tregues i të përbashkëtave që kanë dy popujt fqinj në botën materiale dhe shpirtërore.   

Lëvizja kuptimore e brendshme del si kondensim semantik dhe ai tregon se 

shqipja dhe greqishtja kanë prirje të forta sintetizimi si në strukturë, ashtu edhe në 

brendi. Lëvizjet kuptimore bëhen sipas disa figurave gjuhësore, që në gjuhësi e në 

stilistikën letrare janë quajtur trope. Figurat gjuhësore në vetvete nuk janë të veçanta 

për çdo gjuhë, as për shqipen, porse shfaqja e tyre konkrete, në fjalë të ndryshme, ka 

veçanti për secilën gjuhë. Si trope më kryesore, më të zakonshme, do të përmendim 

metaforën, metoniminë, sinekdokën. Tek fjala shkop, huazim nga greqishtja e vjetër, 

kemi procese të ndryshme të lëvizjes kuptimore që shfaqet si zgjerim i aftësisë shënuese 

të fjalës që ka hyrë me kuptimin e parë nga kjo gjuhë: Kuptimi 2, 3, 4, 7 dhe 9 kanë 

lindur përmes metaforizimit (me tropin metaforë, kemi ngjashmëri fizike), kurse 

kuptimi 5, 6 dhe 8 kanë lindur përmes metonimizimit (me tropin metonimi, kemi mjetin 

për pasojën). SHKOP,~I m. sh. ~INJ, ~ÍNJTË. 1. Një cope dru i hollë e i gjatë, që 
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shërben për t'u mbështetur kur ecim, për të goditur a për punë të tjera . 2. Mjet a send i 

hollë, i gjatë e i rrumbullakët prej druri, prej gome etj., që përdoret për qëllime të 

ndryshme. 3. Bastun. 4. Kunj i drunjtë që bashkon shtizën e parmendës me veshët. 5. 

fig. bised. Një e qëlluar me dajak a me dru, goditje. 6. fig. bised. Qortim i rëndë; 

detyrim me force, dhunë; kërcënim. 7. vet. sh. Dy thupra të vogla që përdoren zakonisht 

në vendet e Azisë Lindore e Juglindore për të ngrënë gjellë të ndryshme. 8. fig. keq. 

Njeri i trashë nga mendja, hu. 9. përd. mb. Shumë i dobët (nga trupi).  

Zhvillimet semantike ndodhin gjatë përdorimeve të fjalëve për një kohë të gjatë 

dhe në lidhje të shumta e të larmishme sintagmatike. Shumë shpesh këto lidhje mund të 

ngurtësohen dhe krijohen në këtë mënyrë njësi frazeologjike. Shumë nga fjalët që kanë 

hyrë në shqipe nga greqishtja kanë formuar dhe motivuar njësi të tilla. P.sh., me fjalën 

gomar kemi me dhjetëra njësi frazeologjike (rreth 30 që janë në Fjalorin e gjuhës së 

sotme shqipe, por edhe po kaq që janë në ligjërimin e shkujdesur dhe që nuk janë 

pasqyruar në këtë fjalor) që janë zhvillime semantike të gjuhës shqipe.  Zhvillime të 

brendshme të shqipes mund të jenë dhe krijimi i shumë emërtimeve të pathjeshta, mbi 

bazën e e një huazimi nga greqishtja: Bisht gomari bot. shih te BISHT,~I. Çuç gomari 

zool. shih te ÇUÇ,~I. Ferrë (gjemb) gomari bot. shih te FERR/Ë,~A. Lule gomari bot. 

shih te LUL/E,~JA. Vesh gomari bot. veshgomar. 

13. Leksiku i një gjuhe zhvillohet e ndryshon paprerë. Kështu ndodh dhe me 

leksikun e shqipes. Ai është përpunuar dhe përpunohet, është pasuruar dhe pasurohet 

vazhdimisht dhe duke iu përgjigjur më mirë kërkesave të zhvillimit ekonomik, shoqëror 

e kulturor vendit. Ai është plotësuar dhe është i hapur për plotësime me fjalë e shprehje 

e kuptime të krijuara rishtas apo dhe me huazime sapo këtë e kërkon vetë marrëveshja 

gjuhësore në shoqëri. Gati të gjitha huazimet greke në shqipe (të leksikut të 

përgjithshëm a të atij terminologjik, huazimet greke të hershme a të reja, huazimet që i 

përkasin gjithë shqipes a huazimet dialektore, huazimet e ligjërimeve të shkruara a tyre 

bisedore etj.) kanë krijuar grupe paradigmatike fjalëformuese, duke përfshirë brenda 

tyre fjalë me prejardhje, me përbërje, me nyjëzim, me konversion  etj. 

Le të marrim  mbiemrin i pastër, nga i cili janë formuar fjalë me prejardhje:  

- me parashtesim: papástër (i, e); 

- me prapashtesim: pastri, pastërti, pastërtor, pastroj; 

- me përbërje: zemërpástër, shpirtpástër, gjakpástër. 

- me konversion: zemërpastërt-i (em.) 

Nga folja jo e parme (e pathjeshtë) pastroj janë krijuar pastrohem, pastrim, 

pastrues, pastruese, i pastruar etj. 

Këto fjalë jo vetëm ruajnë në strukturën e vet, temën fjalëformuese min imale 

(rrënjën)  i pastër, por krijojnë secila strukturën përgjegjëse kuptimore, që mbart sema 

(përbërës kuptimorë) që lidhen drejtpërdrejt me një kuptim, me disa kuptime ose me të 

gjithë strukturën kuptimore të mbiemrit 

14. Huazimet në shqipe kanë hyrë nga ligjërimet e folura dhe nga ato të 

shkruara. Në rrugën e dytë do të veçonim interferimet nga  vepra filozofike, shkencore, 

publicistike, letrare etj. dhe më drejpërdrejt nga fjalorët dhe gramatikat e greqishtes. 

Fjalorët jo vetëm kanë ndihmuar në zotërimin e gjuhëve (të greqishtes nga shqiptarët 

dhe të shqipes nga grekët), por duke qenë regjistrues historikë të huazimeve, janë bërë 

një burim i patjetërsueshëm për studime gjuhësore. Leksikografia shqipe në periudhën 

pas Luftës së Dytë Botërore pati si drejtim kryesor edhe hartimin e fjalorëve dygjuhësh , 

një numër i madh i të cilëve erdhi në leksikografinë shqipe në dhjetëvjeçarin e fundit të 

shekullit XX dhe në këto vite të shekullit XXI.  
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Duhet të theksojmë se ne të gjithë lëndën që kemi interpretuar e kemi  marrë nga 

fjalorët shpjegues apo dygjuhësh, të botuar në Shqipëri a në Greqi (apo jashtë tyre). Kjo 

do të thotë se jo të gjitha lëvizjet semantike, apo formimet e fjalëve nga huazimet 

përkatëse dhe që gjallojnë në gjuhën e folur greke a në atë shqipe gjenden të pasqyruara 

në këto vepra. Ato kanë të regjistruar vetëm një pjesë të kësaj pasurie.  

 

a. Statusi i sotshëm ndërkombëtar i greqishtes dhe ai i shqipes nuk janë të 

barasvlershëm, së pari, sepse greqishtja është gjuhë e një populli dhe e një kulture që 

kanë përcaktuar rrjedha në zhvillimet evropiane dhe më tej. Duhet të pranojmë 

gjithashtu se edhe leksikografia dygjuhëshe e greqishtes është shumë më e pasur sesa 

ajo e shqipes, si në sasi veprash, edhe si gjeografi gjuhësh. Leksikografia greke ka një 

histori rreth 3.000-vjeçare, me një fond prej qindra e mijëra fjalorësh, kurse 

leksikografia shqipe ka vetëm një histori gati 400-vjeçare. Fund e krye punimi është 

mbështetur në veprat leksikografike më përfaqësuese të  të dyja gjuhëve. Megjithatë, ne 

jemi realistë kur pohojmë se në këtë leksikografi, kemi një zbrazëti shqetësuese për 

llojin e fjalorëve greqisht – shqip dhe shqip – greqisht, të hartuar nga leksikografë të 

mirëfilltë grekë apo nga qarqet akademiko-universitare brenda territorit të shtetit grek.  

b. Interferimet leksikore nga greqishtja, në leksikun e përgjithshëm të gjuhës 

shqipe, kur kjo e kishte fjalën e saj, kanë ndodhur në rrjedhë të shekujve, dhe kur gjuha 

shqipe, krejt ndryshe nga greqishtja, nuk ishte e përpunuar në shkallën e duhur në të 

gjitha nënsistemet e veta. Interferimi ndodhte edhe për shkakun se shqipja akoma nuk 

kishte një fjalor shpjegues që të pasqyronte dhe të kodifikonte pasurinë e saj leksikore e 

semantike dhe që të realizonte ndër të tjera funksionin kryesor, atë informues. Kjo 

mundësi intereferuese nuk është e njëllojtë sot, kur gjendja është krejt ndryshe, sepse 

shqipja është më e mbyllur ndaj tyre. P.sh., në të folmet dialektore përdoret fjala 

gajdhur (gomar, agër), por shqipja standarde, e përpunuar dhe e kodifikuar, nuk e ngreh 

në normë këtë huazim a interferim leksikor bashkëkohor (siç bën me fjalën pras –presh 

etj.). Në punim jemi ndalur gjerësisht në pasqyrimin e a mospasqyrimin e huazimeve 

leksikore, semantike e frazeologjike në fjalorët shpjegues normativë apo në ata të 

hartuar nga individë të ndryshëm.  

Përmes dhjetëra e dhjetëra shembujsh janë parë tri grupe njësish: huazime nga 

greqishtja që kanë zënë vend në leksikun normativ; huazime që janë pasqyruar në 

fjalorë shpjegues, por që markohen si fjalë krahinore, dialektore etj.; huazime që nuk 

janë pasqyruar në këta fjalorë dhe që mund të ndahen në dy grupe: një pjesë e tyre 

mund të përfshihen në këto vepra sepse sjellin vlera të reja, kurse një pjesë do të mbeten 

në leksikun pasiv e në atë krahinor-dialektor.  

Në fjalorët shpjegues të shqipes fjalët e huazuara nga greqishtja jepen jo vetëm 

sipas ligjërimeve, por edhe sipas stileve, duke na dhënë shumë fjalë terma, por edhe 

kuptime terminologjike me shpjegime të plota. Kur këto fjalë gjenden në të shumë 

fjalorë, ato kthehen nga terma në fjalë që njihen nga një rreth i gjerë përdoruesish, 

ndodh i ashtuquajturi proces i shterminologjizimit. 

Kjo gjendje e huazimeve greke në shqipe në fjalorët shpjegues pasqyrohet në të 

gjithë fjalorët dygjuhësh ku shqipja është gjuhë e parë (edhe shqip-greqisht). 

Përgjithësisht këta fjalorë janë hartuar pas vitit 1972 dhe veçanërisht, pas vitit 1980, vit 

kur u hartua Fjalori i gjuhës së sotme shqipe. Makrostrukturat e tyre, por edhe 

mikrostrukturat për fjalësin në shqip, janë mbështetur te ky fjalor. Kjo do të thotë se 

edhe huazimet greke që janë bërë pjesë e leksikut të shqipes së ditëve tona të 

pasqyruara në këtë fjalor, janë pasqyruar patjetër edhe në fjalorët dygjuhësh ku 

shqipja është gjuhë e parë. Këtë e tregojnë në mënyrë të tërthortë parathëniet e secilës 
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vepër, në të cilat pohohet janë mbështetur së pari në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, 

Tiranë, 1980, i hartuar nga Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, në Akademinë e 

Shkencave të Shqipërisë.  

c. Një hapësirë e rëndësishme leksikografike, për të parë hyrjen e huazimeve 

greke në shqipe është dhe leksikografia që lidhet me botën e arbëreshëve të Italisë . 

Për mbijetesë arbëreshëve u është dashur të bëjnë të tyren edhe italishten, apo sikundër 

thonë ata gjuhën e bukës, e cila më pas ka ndikuar në mënyrë të dukshme në të gjitha 

sistemet e këtyre të folmeve. Por, për të shprehur ndjenjat e tyre me fanatizëm ruajnë 

dhe përdorin gjuhën e zemrës. Për vetë karakterin konservues të arbërishtes si gjuhë e 

zemrës, në fjalorët që lidhen me këtë të folme (apo me të folmet e arbëreshëve) mund të 

shohësh se shumë huazime leksikore kanë hyrë në mbarë shqipen dhe një pjesë nga 

shqiptarët që u larguan nga Moreja (Peleponez, Greqi). Vepra më e plotë që lidhet me 

leksikun e të folmeve arbëreshe është Fjalor i arbëreshëvet të Italisë, të hartuar prej 

Emanuele Giordanos. Ne kemi dhën disa fjalë nga greqishtja që gjenden në këtë fjalor. 

Ato i takojnë jo vetëm leksikut dialektor, por edhe atij të përgjithshëm. Një pjesë e tyre 

janë edhe terma ndërkombëtarë, ashtu si një pjesë e madhe i përkasin leksikut aktiv dhe 

janë pjesë e pandshme e të folurit të përditshëm në mjediset arbëreshe. Duhet të 

theksojmë se shumë huazime kanë hyrë si emra dhe në procesin e zhvillimit historike 

ato kanë krijuar çerdhe paradigmatike fjalëformuese sipas ligjeve të shqipes dhe me 

mjetet fjalëformuese (ndajshtesat e shqipes): adhazmu, ajazëm, alisidhe, anagllosia, 

anahoria, angosia, apathia, argalia, argomë, arhjimandrit, armuridhe, dhaskal, 

dhaskalia, dheksem, dhespotia, dhiks, dhiksënj, dhilpë, dhokondrea, dhokar, dhokasënj, 

dhrimon, dhomatiqia, dhrom, dhrosia, epakurisënj, evangjelizonj, fanadksem, 

fallopjasënj, faneksënj, faraksem, firasem, psonisënj, farmak, farmakosem, jatrua, 

jatrepsënj, kakamaqia, kakamaqasënj, kalimera, kallogre, kallogjer, kallojer, lefteria, 

lefteronj, lefterosënj, lipidhjasënj, lloizmoja. 

15. Ndryshe ndodh me termat në përdorim. Gjuha shqipe shumicën tyre e ka 

kodifikuar, e ka standardizuar dhe e ka pasqyruar në fjalorë terminologjikë (madje edhe 

në fjalorë filologjikë). Por është për t‘u habitur që në Institutin e Gjuhësisë dhe të 

Letërsisë, që ka qenë në vartësi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, asnjë fjalor 

terminologjik (kur janë hartuar rreth 60 të tillë), nuk e ka fjalësin në greqisht ose nuk 

mbështetet në terminologjinë e përpunuar nga shkenca gjuhësore greke .  

16. Shqipja në ditët e sotme i ka rritur shumë kontaktet me greqishten, kjo për 

shumë arsye, ndër të cilat do të veçonim se në Greqi punojnë si emigrantë ekonomikë 

rreth 600.000 shqiptarë. Ata ndodhen në një gjendje bilinguizmi, me shqipen si gjuhë të 

zemrës dhe me greqishten si gjuhë të bukës. Në leksikun e këtyre shqipfolësve gjejmë 

shumë greqizma si, qinito, endaksi, signomi, efaristo, gjiro, psomi, nero, paidhaqe, 

buzuqi etj., fjalë të cilat fatkeqësisht i gjejmë të përdorura dhe në Shqipëri ku nuk kemi 

situatë bilinguizmi. Këtu duhet të bëhet punë e vazhdueshme që shqipatërt të ruajnë 

gjuhën e tyre, por edhe të mënjanojnë hyrjen e fjalëve të panevojshme (si qinito, 

afendiko, merokamë, lefta etj.)  

Situata bilingue (dygjuhësie) i quajtur ndryshe Gjeobilinguizmi shqiptaro-grek 

ka ekzistuar dhe ekziston edhe në zonat në jug të Shqipërisë, por në 20 vitet e fundit dhe 

më gjerë. Është i njohur ndikimi i shqipes në të folmet greke në këto zona . Ne jemi 

ndalur për këtë dukuri disa herë gjatë punimit. Studiuesi Shkurtaj, Gj. shkruan se 

―Gjeobilinguizmi shqiptaro-grek rezulton të jetë nga më të hershmet takime të shqipes 

me një gjuhë të huaj, përderisa, siç dihet, iliro-shqiptarët dhe grekët janë dy popujt më 

të lashtë të Gadishullit të Ballkanit...‖ Dhe më poshtë vazhdon ―Në mënyrë të veçantë 

do të ishte me interes një studim i thelluar i leksikut të të folmeve të tilla si ajo e 
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Bregdetit të Poshtëm, e Sarandës, e përgjithësisht e të folmet e skaj it jugor të 

Shqipërisë, ku takimi i shqipes me greqishten ka qenë dhe është pasojë, jo vetëm e 

afërsisë gjeografike të dy popujve, por edhe e fqinjësisë së një pjese të caktuar të 

toskërishtes jugore me greqishten e enklavave të diasporës greke në Dropull dhe gjetkë. 

Kjo fushë mjerisht, deri më sot ka mbetur pothuaj djerr.‖  

Pas viti 1991, për këtë autor, në Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri, kemi një 

ekuilibër të ri gjuhësor. Te ky minoritet “ekziston një brez i ri tek i cili përdorimi i 

gjuhës amtare është perfekt dhe shumë autoritar ndaj gjuhës zyrtare. Kemi një brez të 

mesëm i cili në rast se nuk ka zhvilluar kontakte të ngushta me shtetin amë dhe ka 

ruajtur kontaktet tradicionale me shoqërinë shqiptare, gjuha amtare është inferiore ose 

në pozita të barabarta ndaj gjuhës zyrtare dhe një brez i tretë që i përket moshës së tretë 

ku gjuha amtare është zotëruese. Dhe këtu duhet bërë një punë e kujdesshme, nga 

familja, shkolla etj. që në ligjërimin e greqishtfolëve të mods hyjnë fjalë shqipe të 

panevojshme. 

Në punim janë dhënë me qindra e qindra fjalë (edhe si Fjalorth), qoftë si huazime 

(interferime) greke në shqipe, qoftë si huazime (interferime) shqipe në greqishte. Ato 

kanë vlerë të jashtëzakonshme për studime, por një pjesë e tyre duhet të mënjnohen.  

17. Sipas disa studiuesve fjalët e huaja e pasurojnë gjuhën, sipas të tjerëve ato e 

prishin dhe prandaj duhen nxjerrë të gjitha nga përdorimi. Në këtë çështje duhet mbajtur 

një qëndrim i drejtë dhe i mbështetur shkencërisht. Ndaj huazimeve greke në shqipe 

duhen mbajtur qëndrim shkencor, të mos ngacmohen ato që janë bërë pjesë e 

pandashme e leksikut të shqipes me zhvillimet e shumta, të jemi të hapur ndaj 

terminologjisë ndërkombëtare me burim grek, por të mos lejojmë hyrjen e huazimeve të 

panevojshme në leksikun normativ, sidomos ato që gjenden në të folmet dialektore, ato 

që po futen sot nga kontaktet e shumta ndërmjet popujve, kur për ato ka barasvlerës në 

shqipe. Shembullin më klasik, për pasurimin dhe për mbrojtjen e fjalës së gjuhës amtare 

na e tregon vetë gjuha greke, e cila është shumë ngurruese ndaj fjalëve të panevojshme, 

edhe pse stile dhe ligjërime të ndryshme e përballin fjalën greke me fjalën e 

panevojshme angleze, franceze, gjermane, ruse etj. Po mjaftohemi me dhënien e disa 

interferimeve të leksikore dhe semantike, ndaj të cilave duhet të mbajmë qëndrim, për 

t‘i zëvendësuar, por gjithnjë në mënyrë shkencore dhe asnjanëse me fjalën shqipe, pa 

rënë në purizëm: cukunidhe (hithër), cukunis (më djeg hithri, më përcëllon, por edhe më 

shndërrime kuptimore të figurshme), psonis (bëj pazar, blej), llagar (i pastër, i kulluar), 

llagaros (pastroj, kulloj), dhokan (zdrukth), dhokanis (e lodh, e mërzit), patom (shputa e 

këmbës: Sa ma ka patomën!), potis (ujit), potistir (ujitëse lulesh etj.), foti (kandil, 

ndriçues me vajguri), kallafatis (ha, përpij), skordhan (tarator), kalistir (vegël me presë 

e me veshë për të prashitur), sufllaqe (pite etj. të mbushura me mish, qepë, domate, 

salcë etj.), proftas (arrij: nuk proftasa – nuk arrita...), palikar (trim), vromë (i pistë, 

grua e përdalë), skupje (fshesë), skupidhe (të fshirat, mbeturina), qinito (celular), 

merokamë (ditëpunë) etj. 

 

 

Probleme: 

 

1. Shqipja dhe greqishtja janë gjuhë të hapura ndaj proceseve huazuese ndaj 

njëra tjetrës, por shkalla e huazimit kushtëzohet nga faktorë gjuhësorë e jashtëgjuhësorë 

të shumtë. Shqipja ka huazuar shumë herë më shumë fjalë nga greqishtja  se sa kjo nga 

shqipja (kujtojmë se Gustav Majer pranon 840 të tilla, edhe pse studimet e mëvonshme 

një pjesë të tyre ia kthyen shqipes. 
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2. Studimet për huazimet greke në shqipe gati janë shteruese . Por nuk është kjo 

gjendje edhe në studimet greke për huazimet shqipe në greqishte. Studimet e shekullit 

XX dhe këtë fillim shekulli janë zgjeruar dhe kanë sjellë lëndë të re për një numër 

shumë më të madh (nga E. Çabej e të tjerë, pranohen mbi 60), për shtrirjen e tyre 

gjeografike, për dendurinë e përdorimit dhe për vendin ne fjalorë të ndryshëm. 

3. Në studimet e ndryshme, sidomos në ato për huazimet shqipe në greqishte, 

duhet të dalojmë fjalët shqipe nga fjalët që mund të kenë hyrë përmes shqipes në 

greqishte, por që janë huazime sidomos sllave dhe turke.  

4. Huazimet mbizotëruese në shqipe prej greqishtes janë huazimet fjalë dhe 

frazeologji; fjalët kanë hyrë me kuptimin e tyre kryesor. Kemi raste shumë të rralla për 

të mos thënë, nuk kemi fare, interferime kuptimeve jo të para të fjalëve greke në 

strukturën e fjalëve shqipe. Kjo kërkon studim të mëtejshëm. 

5. Duhen ndërmarrë ekspedita të herëpashershme të përbashkëta leksikologjike, 

dialektologjike, etnolinguistike etj. në Shqipëri dhe Greqi, me masën e profesionistëve 

dhe me masën studentore, për të parë bërë grumbullime sistemore, shkencore dhe të 

plota për interesimet leksikore e semantike në të dy gjuhët , në zonat ku mbizotëron 

gjeobilinguizmi shqiptaro-grek (në Shqipëri) dhe në zonat ku mbizotëron gjeo-

bilinguizmi greko- shqiptar (në Greqi). 

6. Ndaj huazimeve greke në shqipe duhen mbajtur qëndrim shkencor, të mos 

ngacmohen ato që janë bërë pjesë e pandashme e leksikut të shqipes me zhvillimet e 

shumta, të jemi të hapur ndaj terminologjisë ndërkombëtare me burim grek, por të mos 

lejojmë hyrjen e huazimeve të panevojshme në leksikun normativ, sidomos ato që 

gjenden në të folmet dialektore, ato që po futen sot nga kontaktet e shumta ndërmjet 

popujve, kur për ato ka barasvlerës në shqipe. 

7. Në fjalorët terminologjikë, mendojmë se krahas 4-5 gjuhëve në të cilat 

paraqitet lënda, të futet edhe greqishtja, ashtu si dhe latinishtja, meqenëse janë gjuhët 

mbi të cilat ndërtohen termat dhe sistemet terminologjike sot  në botë.    
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