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HYRJE 
 
 Gjuha angleze është pa dyshim një mjet universal komunikimi midis qytetërimeve 
të ndryshme në globin tone në ditët e sotme dhe në realitetin e sotëm njerëzor. 
Zhvillimet e sotme ekonomike, politike por edhe artistike e letrare bëjnë që kjo gjuhë të 
jetë e përbashkëta e të gjithëve. Përdoruesit e saj në vendin tonë shtohen përditë. Disa 
ndër shkaqet kryesore janë ndikimi i padiskutueshëm i mjeteve të shumëllojshme të 
informacionit dhe marrëdhëniet shumëplanëshe ndërmjet gjuhës, kulturës dhe 
qytetërimit anglo-sakson me atë shqiptar. Kjo pare edhe në aspiratat e kombit tonë për 
integrimin evropian, ku gjuha angleze është mjeti kryesor i komunikimit ndështetëror 
dhe ndërpersonal.  

Një aspekt tepër i rëndësishëm është edhe vëndi kryesor që zë anglishtja në 
sistemin tonë arsimor dhe në rangjet e administratës si publike ashtu edhe private të të 
gjitha niveleve. Gjithashtu, duke marrë parasysh realitetin e sotëm të komunikimit 
global, është me vend të theksohet nevoja e ruajtjes së aspekteve të veçanta lokale dhe 
tradicionale. Përftimi i kuptimeve të reja të aspekteve kulturore dhe gjuhësore është një 
domosdoshmëri e pranuar jo vetëm nga gjuhëtarët, por edhe nga njerëzit e thjeshtë të 
realietit të përditshëm. Në këto kushte, me rritjen e kërkesës për përkthime dhe 
ripërkthime të aspekteve të ndryshme të jetës është tepër e domosdoshme që 
marrëdhënieve ndërmjet gjuhëve, kulturave dhe qytetërimeve t'u kushtohet vëmendje e 
duhur në Studimet Përkthimore.   

 
 

0.1. Përligja e studimit 
 

Duke marrë në konsideratë traditën ekzistuese prej shumë vitesh të shumë 
pedagogëve të Departamentit të Gjuhës Angleze në Universitetin e Tiranës në fushën e 
studimeve të gjuhësisë, studimet e mirëfillta në fushën e Studimeve Përkthimore në 
veçanti me disertacionet e përgatitura nga Prof. Dr. Gëzim Hadaj, Prof. Dr. Viktor 
Ristani. Në vazhdimësi të përvojës jashtëzakonisht të re pranë Departamentit të 
Gjuhëve të Huaja të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës si dhe mbështetjes së 
vazhdueshme dhe dashamirëse nga ish-pedagogët e mi të Seksionit të Përkthimit dhe 
Interpretimit pranë Departmentit të Gjuhës Angleze të Universitetit të Tiranës, do të 
dëshiroja të paraqisja kontributin tim modest në fushën e Studimeve Përkthimore në të 
cilën ndërthuren studimet e kryera në disiplinën e teorisë së përkthimit. Gjithashtu, në 
këtë kontekst, duhet vënë në dukje ndihmesa që na kanë dhënë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, ose të tërthortë punimet e Prof.Dr.Xhevat Lloshi në lidhje me vlerat 
stilistike shprehëse dhe efektet që krijojnë gjatë përdorimit me të gjitha kategoritë e 
ligjërimeve të njohura ndërmjet gjuhës shqipe dhe asaj angleze. 

Punimi me titull “Çështje të barasvlefshmërisë përkthimore e aspekteve kulturore 
në tekstet letrare të autorit Graham Grin në gjuhën shqipe” të cilin nga pikëpamja 
strukturore e kemi konceptuar të ndarë në pesë krerë, me qëllimin për të studiuar mbi 
përcjelljen e barasvlefshmërisë kulturore gjatë proçesit të përkthimit të romaneve dhe 
veprave më përfasuese të autorit e romancierit të mirënjohur britanik Graham Grin, si 
“Komedianët”, “Amerikani i Qetë”, “Konsulli i Nderit”, “Doktor Fisheri i Gjenevës ose 
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Gostia e Bombës”,   përmes përkthimt të përkthyeses Brikena Çabej, Jorgji Qirjako dhe 
Betim Muço.  

 
 

 
0.2. Objekti i studimit 

 
Qëllimi i këtij punimi është të shihet se si një tekst i përkthyer ndërthur tre aspekte, 

përkatësisht: përbërësit stilistikë të tekstit, karakteristikat e ligjërimit dhe përcjellja e 
barasvlefshmërisë funksionale të tipareve idiolektike në proçesin e përkthimit. Ky qëllim 
ka në përmbajtje të vet disa objektiva si;  

 
A) marrja në konsideratë e teorisë së përkthimit mbi aspektet kulturore gjatë  

proçesit të përkthimit,  
 

B) çfarë përfshihet në rrafshin teorik gjatë proçesit të përkthimit të këtyre  
aspekteve dhe  
 

C) si përqaset nga ana teorike një përkthim kur përfshihen aspektet kulturore.  
 

Këto objektiva në vetvete nuk kanë për qëllim diskretitimin e përkthimit, por të 
kuptuarin se çfarë i ndodh përkthyesit gjatë përkthimit dhe si gjykon ai për aspektet 
kulturore. 

Studimi në këtë punim doktorature përqendrohet tek Graham Grin, sepse si 
romancier është i veçantë në llojin e vet. Kjo jo vetëm për stilin letrar por për përdorimin 
e shumtë të aspekteve kulturore, gjeografike, historike dhe mbi të gjitha gjuhësore në 
romanet e veta. Duke marrë në konsideratë gjithë kolanën e romaneve të tij, këto aspekte 
janë të kudondodhura. Grini më shumë se çdo autor tjetër përqendrohet mbi këto veçanti 
për të arritur qëllimin e mesazheve të veta. Kjo është dhe arsyeja se përse është zgjedhur 
si rast studimi. Autorë të tjerë mund të përdorin aspekte kulturore, por jo të kombinuara 
në mjeshtërinë e tij letraro-artistike dhe tipareve informative mbi kulturat e ndryshme 
botërore apo edhe njohjeve të mentaliteteve dhe psikologjive njerëzore në situata krize dhe 
lufte.   
  
 
 

0.3. Rezultatet e pritshme 
 
Duke u bazuar në rekomandimet dhe normat e krahasimit të përkthimit të një teksti nga 

Studimet Përkthimore, rezultatet e këtij dizertacioni priten të dalin në konkluzione mbi 
strategjitë dhe përqasjet përkthimore gjatë procesit të përkthimit dhe përfshirjet e aspekteve 
gjuhësore dhe kulturore, si dhe ndërthurja e tyre gjatë procesit të përkthimit. Në bazë të 
rekomandimeve, ato priten të dalin duke i analizuar aspektet përkthimore dhe kulturore mbi 
baza teorike gjuhësore të metodave sasiore dhe cilësore të kërkimit dhe më pas në shembuj 
konkret të kapitujve pasardhës për të dalë në përfundime të tilla dhe çfarë përfaqsojnë për të 
ardhmen e përkthimeve në gjuhën shqipe.  
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0.4. Metodologjia 
 

Metodat e kërkimit dhe të procedurave për këtë punim do të jenë ato të njohura dhe 
rekomanduara nga Studimet Përkthimore për krahasimin e përkthimit. Metodologjia që 
do të përdoret është e lidhur ngushtë me natyrën e punimit dhe studimin e literaturës 
përkatëse gjuhësore, e cila është më tepër e lidhur me fushën studimore pragmatike dhe 
funksionaliste. Këto dy drejtime teorike kanë provuar të japin rezultate konkrete për 
fushën e Studimeve Përkthimore. Për më tepër, këto dy drejtime gjuhësore dhe teorike 
japin më tepër informacion në lidhje me shumë fusha dhe ndikime që janë prezente në 
komunikimin e përditshëm dhe institucional. Ato përfshijnë aspekte si, të dhënat e 
përgjithshme të anglishtes moderne, leksikun administrativ, politik dhe terminologjia 
psikologjike si dhe sfondin gjuhësor të shqipes bashkëkohore. 
 

Metodologjia e kombinuar mes produktit dhe hulumtimit të procesit të orientuar 
sipas Studimeve Përkthimore duhet të plotësojë parametrat e mëposhtëm: 

 
1. Dallimet në mes përkthimeve në gjuhën shqipe dhe teksteve origjinale në gjuhën 

angleze duhet të përshkruhen në termat e modeleve sasiore. 
 

2. Dallimet në mes përkthimeve në gjuhën shqipe dhe termave kulturorë të gjuhëve 
të përdoruara në tekstin origjinal në gjuhët anglisht, frëngjisht, dhe spanjisht, të 
cilat duhet të përshkruhet dhe shpjegohet në aspektin e cilësor. 
 

3. Procesi i përkthimit duhet të hetohet në mënyrë që të përftohet një pasqyrim i 
plotë dhe në përputhje me natyrën e tekstit të përkthyer. 

 
Në mënyrë që të realizohet parametri i parë në lidhje me kërkesën për analizimin e 

modeleve sasiorë në përkthimet nga gjuha angleze në krahasim me përkthimet në 
gjuhën shqipe, një korpus i madh gjuhësor dhe kulturor i krahasueshëm është i 
nevojshëm. Krahasimi i karakteristikave të caktuara të përkthimeve me tekstin origjinal 
kërkon analizimin në bazë shprehjesh dhe pjesë ligjërate të fjalës.  

Sa i përket parametrit të dytë, një korpus paralel gjuhësor midis gjuhësve 
angleze, franceze dhe spanjolle përkthyer apo perifrazuar në gjuhën shqipe është i 
nevojshëm, për të cilat duhen kryer hulumtime cilësore. Ky qëllim kërkon një korpus më 
të vogël se korpusit i krahasueshëm, i cili përdoret për analizën empirike. Krahasimi i 
tekstit burimor dhe tekstit të përkthyer përfshin nënvizimin manual për të dhënë të 
dhënat semantike. Hulumtimet e aspekteve gjuhësore dhe kulturore me bazë korpusin 
gjuhësor kërkojnë një metodologji të tyre për interpretimin gjuhësor dhe përfaqësimin 
formal gjuhësor.  

Në lidhje me kërkesën e fundit, qasjet e orientuara drejt procesit përkthimor do 
të japin pasqyrimin në proceset njohëse të përkthimit, për të përftuar një proces njohës 
me elementë gjuhësorë dhe kulturorë, të bazuar në qasje funksionaliste dhe pragmatike 
gjuhësore. Nga ky këndvështrim, qasje të tilla japin një pamje të qartë të procesit 
përkthimor për të përftuar pamjen e qartë se si punojnë përkthyesit dhe të përftohen 
elementë instruktivë.  
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Kështu, hetimi përfshin katër përqasje të ndryshme, përkatësisht empirike, ndër-
gjuhësore dhe qasje funksionaliste dhe pragmatike. Qasjet empirike dhe ndër-gjuhësore 
janë korpuse me bazë gjuhësore dhe për këtë arsye cilësohen si të dhëna me orientim 
produktin përkthimor, ndërsa qasjet funksionaliste dhe pragmatiste japin të dhëna me 
orientim procesin përkthimor. 

  Analiza ndër-gjuhësore përfshin krahasimin e tekstit burimor me tekstin e 
përkthimit dhe ajo shërben si bazë për shpjegimin e ndikimit të gjuhës burimore mbi 
rezultatet e analizave empirike, të cilat krahasojnë përkthimet e origjinaleve të shkruara 
në atë të gjuhës së përkthimit. Analiza tjetër, me pikëpamje funksionaliste dhe 
pragmatike, ka për qëllim për të sqaruar dhe shpjeguar rezultatet e fituara nga 
pikëpamja kulturore. Në kësi rastesh, dallohen dy tipe variablash, ato gjuhësore dhe 
kulturore të ndërthurura me njëra-tjetrën. Natyrisht, varaiblat gjuhësorë janë të pavarur 
ndërsa variablat kulturorë janë të varur. 
  Variablat e pavarur janë një korpus i madh gjuhësor i krahasueshëm për qasjet 
empirike përkundrejt një korpusi të vogël paralele për qasjet ndër-gjuhësore, siç janë 
ato kulturore. Lidhja në mes të përkthimeve nga gjuha angleze në atë shqipe në aspektin 
e modeleve sasiore përkundrejt lidhjeve midis përkthimeve të termave kulturore të 
gjuhëve të tjera në drejtim të modeleve cilësore nga ato njohëse gjatë procesit të 
përkthimit janë variabla të varur. Regjistri, proceset, tipologjia dhe veprimtaria njohëse 
nuk konsiderohen veçmas si variabla, pasi ato ndërveprojnë me faktorët që ndikojnë në 
vetitë e tekstit të përkthyer. Megjithatë, qasja empirike fokusohet në regjistrin specifik të 
përdorimit të gjuhës si një korpus i madh gjuhësor i krahasueshëm dhe i kontrolluar në 
bazë të nocioni të regjistrit të analizuar. Një korpus paralel i gjuhës burimore dhe 
teksteve të gjuhës së përkthimit hulumtohet, më mëyrë që qasja ndër-gjuhësore kryesisht 
të merret me dallimet tipologjike midis gjuhëve të përfshira. Qasja kulturore është 
projektuar për të zbuluar proceset njohëse të tyre që ndodhin gjatë procesit të 
përkthimit. 

Kombinimi i këtyre pëqasjeve dhe metodat e sugjeruara nga Studimet 
Përkthimore, korpusi gjuhësor, gjuhësia krahasuese, funksionaliste dhe pragmatiste dhe 
gjuhësisë në përgjithësi, kërkesat e paraqitura mund të plotësohen në bazë të kërkimit 
sipas orientimit të përkthimit, në product dhe në proces. Kështu, natyra e tekstit të 
përkthyer dhe burimet e veçanësive përkthimore mund të hetohen me ndihmën e 
metodologjisë ndërdisiplinore të zhvilluar në kuadër të këtij dizertacioni. 
 

 
0.5. Struktura e studimit 

 
Në kreun e parë do ta fillojmë me sfondin historiko-letrar të krijimtarisë së 

shkrimtarit Grehëm Grin, periudhën gjatë së cilës ai shkroi veprën e tij “Komedianët”. 
Në këtë kapitull do të përqendrohemi tek jeta e tij dhe ngjarjet kryesore historike të 
periudhës kur ai jetoi. Gjithashtu do të analizojmë pasojat që këto ngjarje sollën në 
jetën dhe stilin e tij si romancier. Studimet e ndryshme rreth veprës letrare të Grini, 
nga shumë kritikë si Bernard Bergonzi dhe Richard Greene do të vlerësohen në lidhje 
me këtë aspekt të temës sonë. Gjithashtu do të marrim parasysh edhe shumë nga 
korrespondeca postare e autorit mbi këtë vepër dhe interpretimet e tij mbi tema të 
ngjashme të këtij romani. Kjo e gjitha bëhet për të kuptuar si kanë ndikuar këto etapa 
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historike në stilin e tij romancier dhe çfarë i kanë sjellë Grinit në aspektin psikologjik. 
Duke qenë një romancier i shekullit të 20-të, mund të shihet nëpërmjet veprave të tij në 
mënyrë diakronike se çfarë ka ndodhur në shumë vende të botës dhe kush kanë qenë 
qëndrimet e palëve në këto ngjarje. Për më tepër mund të shihet një analizë jo vetëm 
letrare por edhe fetare e filozofike. Një analizë e tillë, me këtë sfond, do të na ndihmojë 
në formësimin e analizës që do të bëhet për stilin letrar të autorit, proçesin e përkthimit 
dhe të kuptojmë vështirësitë e përkthyesit.  

Në Kreun e dytë "Analiza e përbërësve stilistike të tekstit dhe mënyra e 
ndërthurjes tekstuale të tyre", vëmendjen do ta përqëndrojmë në mënyrën e veçantë të 
përdorimit dhe aktualizimit të gjuhës, duke vënë në dukje kryesisht gamën e përftesave 
stilistike të shfrytëzuara nga autori, si dhe organizimin tërësor të tekstit në këtë roman. 
Për këtë do të përdorim metodën e analizës së tekstit, të përdorur nga shumë Studime 
Përkthimore, përkatësisht studimi i stilit të një autori nëpërmjet mënyrës së përdorimit të 
përsëritur të fjalëve dhe shprehjeve kyç në kontekste të caktuara dhe për synime të 
caktuara. Tipet e metodave që përdoren për analizën e tekstit përfshijnë metoda në bazë të 
aspekteve nga ku shihet teksti. Ato përfshijnë aspekte psikologjike, funksionale apo 
statistikore. Metoda e zgjedhur prej nesh ndërthur të tre aspektet e përmendura mbi 
studimin tonë, për arsyen e thjeshtë se fjalët dhe shprehjet kyç mund të studiohen si në 
mënyrë statistikore, ashtu dhe përmes vëzhgimit të drejtpërdrejtë, por në të njëjtën kohë 
mund të interpretohen si nga pikëpamja psikologjike dhe nga pikëpamja funksionale. Në 
lidhje me organizimin e tekstit do të shohim organizimin individual të autorit në bazë të të 
cilit ndërthuren aspekte të stilit, ligjërimit dhe llojet e përftesave stilistikore. Kjo do të na 
ndihmojë të kuptojmë si zhvillohet gjuha dhe ligjërimet në një roman modern dhe kush 
janë parimet tekstuale që drejtojnë tekstin romanor. Gjithashtu do të ndalemi mbi 
përdorimin e tipave të ligjërimit në roman për të parë sa i afrohet ligjërimit të përditshëm 
teksti i shkruar në romane.  

Në Kreun e trëtë “Karakterizimi gjuhësor dhe jashtgjuhësor i ligjërimit të 
personazheve” vështrimin në lidhje me analizën ligjërimore do ta bazojmë në analizën e 
përbërësve stilistikë të tekstit, mënyrën e veçantë të përdorimit dhe aktualizimit të 
gjuhës, në gamën e gjerë të përftesave stilistike të shfrytëzuara me mjeshtëri nga autori, 
si dhe në organizimin tërësor të tekstit në këtë roman,  do të përpiqemi të analizojmë, 
nëpërmjet shëmbujve të shumtë, mënyrën e individualizimit gjuhësor të personazheve, 
përkatësisht idiolektin dhe tiparet dalluese në këtë roman. Në këtë kre do të marrim në 
konsideratë studimet e ndryshme të kryera mbi ligjërimet individuale dhe tipet e 
ligjërimeve për të parë si arrihet efekti tek lexuesi. Gjithashtu do të ndalemi në efektet 
që jep gjuha, dialogu dhe përshkrimi në brumosjen, karakterizimin dhe individualizimin 
e personazheve kryesore. Kjo do të arrihet duke bërë ndarjen e personazheve në grupe 
me qëndrime dhe ligjërime gjuhësore të personazheve kryesore te romaneve si anglezët 
Braun, Fauler dhe Doktor Plarr, ky i fundit pavarësisht emrit amerikano-latin është një 
anglez i rritur në Argjentinë. Përveç ndarjes në grupe, secili personazh do të merret në 
konsideratë më vehte si individ me karakteristikat e veta, për të dalluar dhe përftesat 
stilistike dhe përkthimore. Një funksion tjetër i këtij kapitulli është të kuptuarit e 
reagimeve psikologjike dhe gjuhësore të njerëzve dhe personazheve në romanet e 
Graham Grinit, si një burim i vlefshëm informacioni për procesin përkthimor të një 
teksti të veçantë letrar. 
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Në kreun e katërt, me titull “Efektet e barasvlefshmërisë kulturore në përkthimin 
letrar: humbjet kulturore dhe paramentrat e qëndrueshëm gjuhësorë në tekstin e 
përkthimit” nëpërmjet shembujve të shumtë do të shohim humbje ose përthyerje të 
tekstit në nivel semantik dhe kulturor të paragrafeve, fjalive, fjalëve dhe shprehjeve 
idiomatike të tekstit. Gjithashtu do të shihen humbjet në bazë të niveleve të tolerueshme, 
të cilat nuk prekin kuptimin dhe mesazhin qe përcjell teksti. Për më tepër, do të vihen 
në dukje ato pjesë të teksteve të përkthyera të cilat janë të goditura dhe të qëndrueshme 
nga ana gjuhësore dhe kulturore, por edhe rastet kur kësi humbjesh shpesh japin 
rezultate jo të mira në nivel kuptimor, pragmatik dhe gjuhësor. Funksioni dhe qëllimi i 
këtij kapitulli është të kuptuarit gjatë procesit të përkthimit të zbërthimit të termave 
kulturorë në bazë të rrethanave dhe konteksteve të ndryshme ku ato shprehen dhe 
ligjërohen. Nga ana tjetër, në këtë kapitull nuk është qëllim në vetevete denigrimi apo 
kritika jo profesionale ndaj punimeve të përkthyesve tashmë me emër, të cilët janë dhe 
vazhdojnë të jenë pasurues të fjalorit të gjuhës shqipe dhe ndërmjetës të çmuar midis 
kulturave globale dhe asaj shqiptare. 

Një vështrim të hollësishëm dhe të detajuar mbi Studimet Përkthimore në gjuhën 
angleze dhe shqipe do ta hedhim në Kreun V me titull "Përcjellja e barasvlefshmërisë 
përkthimore gjatë përkthimit”. Në këtë kre do të përqëndrohemi në përcjelljen e 
barasvlefshmërisë funksionale dhe kulturore të tipareve idiolektike në proçesin e 
përkthimit të letërsisë artistike nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe vlerësimit të 
proçesit e produktit të përkthimit në kuadrin e Studimeve Përkthimore. Në këtë aspekt 
ndërthuren probleme të proçesit të përkthimit dhe vlerësimit të përkthimeve. Duke u 
bazuar në metodat e ndryshme të përkthimit dhe kritikës së përkthimit, do të fokusohemi 
në parimin e krijimit të efekteve të barasvlefshme, ose të ngjashme me origjinalin, në 
mënyrën se si përkthyesi strukturon në gjuhën e përkthimit në një tekst në të cilin 
ndërthuren saktësia semantike me funksionalitetin pragmatik të kontekstit të ri gjuhësor 
dhe kulturor, në përshtatje me kushtet e komunikimit dhe situatën ligjërimore. Në lidhje 
me këtë do të marrim parasysh përkufizimet e ndryshme të autorëve të dëgjuar të kritikës 
përkthimore dhe Studimeve Përkthimore duke përfshirë autorë si Nida apo Neëmark. 
Aspektet më të shumta që do të preken kanë të bëjnë me proçedurat dhe mendimet teorike 
mbi vetë ato. Autorë të tjerë që do të marrim në studimin tonë në lidhje me metodat e 
përdorura për proçesin e përkthimit do të jenë Krings dhe Seguinot, Loescher, Cohen, 
Bell, Venuti dhe Jaaskelainen. Mendimet e këtyre studiuesve mbi proçedurat përkthimore 
dhe produktin final të përkthimit do të na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë përfshihet në 
proçes gjatë përkthimit të aspekteve të barasvlefshmërisë funksionale. Po kështu, do të 
merret parasysh nga këta studiues, si mund të zgjidhen problemet përkthimore të këtij 
aspekti, në tekste të tilla si romani “Komedianët” “Amerikani i qetë” “Konsulli i Nderit” 
dhe “Doktor Fisher i Gjenevë ose gostia e bombës” të autorit Graham Grin. Gjatë 
zhvillimit të mendimit teorik të këtij kreu, do të konsiderohen strategji të ndryshme, kurse 
në rrafshin praktik të vetë produktit që marrim në shqyrtim do të shohim si janë zbatuar 
ato. Kjo nënkupton marrjen në shqyrtim të strategjive të posaçme për aspektet kulturore, 
duke konsideruar në fillim se çfarë janë këto aspekte kulturore në përkthim. Në lidhje me 
produktin final të përkthimit, do të ndalemi në veçanti në efektin që i  japin këto aspekte 
kulturore tekstit. Gjithashtu do të ndalemi në karakteristikat e përgjithshme që ka 
përkthimi i një romani, duke parë romanin si një tekst të tërë me vështirësitë e veta gjatë 
proçesit të përkthimit dhe si finalizim të tekstit. Në këtë pjesë do të shohim mendimet 
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teorike dhe praktike të autorëve si Bassnet, McGuire, Boase-Beier dhe Holman, të cilët do 
të ndihmojnë të kuptojmë veçoritë e përkthimit të një romani. Në fund të këtij kreu do të 
ndalemi në shembuj praktikë të studimit mbi romanet “Komedianët”,”Amerikani i Qetë”, 
“Konsulli i Nderit” dhe “Doktor Fisheri i Gjenevës ose gostia e bombës”, ku do të 
shohim një sërë përftesash përkthimore, transpozime dhe përshtatjesh të bëra nga 
përkthyesit Brikena Çabej, Jorgji Qirjako dhe Betim Muço. 

Në fund të këtij punimi  përfshihen "Përfundimet", një përmbledhje e hapit tim të 
parë në drejtim të Studimeve Përkthimore, të cilat për vetë natyrën e tyre kërkojnë 
formim profesional, durim dhe gjakftohtësi në gjykim. Ajo çka pritet të arrihet në fund 
është të kuptuarit e aspekteve kulturore dhe implikimet teorike dhe praktike që ato 
sjellin në një produkt final siç është përkthimi i një vepre.  
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KREU  I 
 

Sfondi historiko-letrar i krijimtarisë së Grehëm Grinit, veprat kryesore të tij dhe 
njeriu i Grinit 
 
 
I.1.1. Sfondi historiko-letrar i krijimtarisë së Grehëm Grinit 
 

Studimet Përkthimore, në lëmin e tyre gjuhësor dhe letrar, në lidhje me analizimin 
e tekstit dhe të kulturës, sugjerojnë gjithmonë norma dhe disa rregulla bazë për të. Pra, 
përveç analizimit të fjalisë si e tillë, nga fusha e semantikës na rekomandohet se një tekst 
nuk mund të qëndrojë në izolim pa pasur një kuptim dhe një kontekst të caktuar për të 
dhënë kuptimin. Në këtë rast, edhe në këtë tezë, pjesë e kësaj analize është gjithashtu dhe 
analizimi i tekstit, parë në sfondin historik dhe letrar. Kjo sugjerohet për të pasur një 
analizim më adekuat dhe për të kuptuar qëllimet dhe kulturën e gjuhës dhe arritjen ose 
përpjekjet për të arritur tek mesazhi i përcjellë në gjuhën e përkthimit. 

Si rrjedhim logjik i kësaj të fundit, është e kuptueshme se analizimi i kontekstit 
letrar dhe historik ose biografik i autorit, që përcjell mesazhin, ndihmon në kuptimin e 
tekstit dhe vetë procesin e përkthimit, për të bërë një vlerësim sa më të qartë të produktit 
të përkthimit. Gjithashtu , nga Studimet Përkthimore rekomandohet se marrja e 
informacionit biografik të autorit të mesazhit është një nga aspektet kryesore. Duke marrë 
në konsideratë rekomandimet dhe sugjerimet dallohet se Henri Graham Grin, ishte një 
shkrimtar anglez i njohur si romancier, por që u shqua edhe si tregimtar, kritik, skenarist 
teatri dhe filmi. Ai njihet si autori i dyzimit të temave në veprat e tij si ato letrare ashtu 
edhe artistike, përfshi edhe zhanre të tjera. Dyzimi në veprat e tij dallohet për përshkrimin 
e çështjeve të moralit dhe politikës në botën moderne.  

Jeta e Grinit, mund të përshkruhet fare mire si një rrëmim i personalitetit të tij, i 
një temperamenti maniak dhe depresiv, të një njeriu me lidhje të forta në besimin katolik, 
të cilat e preokupojnë për ferrin dhe parajsën.1  Studimet e ndryshme rreth veprës letrare 
të Grinit, nga shumë kritikë janë vlerësuar si tema realiste dhe shumë të afërta me 
psikologjinë njerëzore në momente mjaft të vështira apo si mundësi zgjedhjesh e 
alternativash për t’u marrë në momente kyçe.2  
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.1 

                     
1 Norman Sherry, The life of Graham Greene, 3 vols. (London, 1989-2004); Anthony Mockler, Graham 
Greene, Graham Greene: Three Lives (Arbroath, 1994); Michael Shelden, Graham Greene: The Man 
Within (London, 1994); W.J. West, The Quest for Graham Greene (London 1997); Leopoldo Duran, 
Graham Greene: Friend and Brother (London 1994); Shirley Hazzard, Greene on Capri (London, 2000); 
Yvonne Cloetta, In search of a beginning: My life with Graham Greene (London, 2004) 
2 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 6, Oxford University Press, 2006,   
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Foto portret e Graham Grinit 

 
Grini vuante nga çrregullimi bipolar, sëmundje e cila pati një efekt të dukshëm në 

shkrimet e tij dhe i shkatërroi jetën personale. Në një letër që i shkruante gruas së tij 
Vivian, ai tregonte karakterin e tij  tejet antagonist për jetën e përditshme shtëpiake dhe 
se sëmundja që ai kishte ishte frymëzim për të shkruar.3 

Në vitin 1910, i ati Çarls Grin, u emërua drejtor i shkollës së qytetit në të cilën 
ishte nxënës edhe vetë Grehëm Grin. Shpesh, i refuzuar dhe i ngacmuar nga nxënësit e 
tjerë ai tentoi disa herë për t’u vetëvrarë. Një nga mënyrat më të përshtatshme për ta 
realizuar, sipas tij  ishte nëpërmjet lotarisë së jetës ose “ruletës ruse”. Në vitin 1920-n, 
kur ishte vetëm 16-vjeç, ai u trajtua për 6 muaj në Londër e më pas u kthye sërish në 
shkollë. Ndërkohë që vazhdonte studimet në Kolegjin Balliol të Oxfordit, ai botoi një 
volum poezish të titulluar “The muttering of April”, të cilat nuk u pritën mirë. Kjo ndodhi 
në vitin 1925. Pas diplomimit në lëndën e historisë, Grini filloi punën si gazetar në 
gazetën “Nottingham Journal”. Më pas, punoi si zëvendës redaktor në gazetën “The 
Times”. Teksa ishte në Nottingham ai u njoh me Vivien Dayrell-Browning, një katolike e 
devotshme, e cila e kishte këshilluar rreth doktrinës katolike. Grini u konvertua në katolik 
në vitin 1926. Ai u martua me të në vitin 1927 me të cilën pati dy fëmijë, Lucy dhe 
Francis. Në vitin 1948, Grini e braktisi Vivien-ën për Dorothy Glover. Ndërkohë gjatë 
jetës së tij, ai pati marrëdhënie me një sërë grash të tjera, por nuk u divorcua asnjëhere. 

Si romancier ai siguronte pak të ardhura, ndërkohë që punonte edhe si gazetar, 
kritik letrar e kineast. Karriera e tij vazhdonte dhe  lexuesit e tij vunë re se dallimi midis 
asaj që jepej në kinema dhe librit, ishin shumë të ngjashme. Në botimet e tij të mëtejshme 
si “The Human Factor”(Faktori Njerëzor), “Komedianët”, “Our Man in Havana”(Njeriu 
Ynë në Havana) dhe “The Quiet American”(Amerikani i Qetë), ai bënte lidhjen e duhur 
përmes kombinimit të romanit me skenarin e filmit. Ky kombinim i veprave la gjurmë në 
letërsinë botërore. Pjesë e punës së tij është edhe skenari i filmit klasik të Hollivudit, 
“The Third Man” (Njeriu i Tretë), i cili u shkrua në vitin 1949. Vëmë në dukje se shumë 
nga romanet e tij, kanë shërbyer si baza për shkrimin e shumë skenarëve të filmave të 
realizuar nga Hollivudi. Vetë romani që po marrin në analizë në këtë punim, është 
ekranizuar menjëherë pas botimit të librit. Trupa e aktorëve përmbante emra të kolosëve 

                     
3 Graham Greene, Alife in letters, Edited by Richard Greene, pg 5, Little Brown, London, 2007   

http://en.wikipedia.org/wiki/Balliol_College,_Oxford
http://en.wikipedia.org/wiki/Balliol_College,_Oxford
http://en.wikipedia.org/wiki/Nottingham
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/Vivien_Greene
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të mëdhenj të asaj kohe si Elizabet Taylor, Riçard Bërton dhe Alek Guinnes. Rëndësia që 
mori kjo vepër, nuk ishte thjesht si rezultat i emrave të aktorëve që morën pjesë, por mbi 
të gjitha prej temës dhe aktualizimit që romani përmban. 

Në vijim, Grini shkroi tregime të shkurtra e pjesë teatrore, për të cilat u vlerësua 
edhe me çmime, pavarësisht se e konsideronte veten më shumë si një romancier. 
Popullariteti i romaneve, e çoi deri në kandidimin për çmimin Nobel për letërsi, por që 
nuk arriti ta merrte. Kjo ndodhi në vitin 1974. Sipas tij, arsyeja që nuk fitoi ishte një votë, 
pasi një nga anëtarët e jurisë e gjykonte jo vetëm si katolik, por edhe të majtë 
njëkohësisht. 

Gjatë jetës së tij Grini udhëtoi në shumë vende të botës, larg Anglisë, në vende që 
ai i quante të egra dhe të largëta. Këto udhëtime u bënë shkak që ai të rekrutohej nga 
Shërbimet Sekrete Britanike, në të cilat punonte edhe motra e tij Elizabet. Në Luftën e 
Dytë Botërore, ai shërbeu në Sierra Leone. Drejtuesi dhe shoku i tij në atë kohë ishte Kim 
Filbi, i cili më vonë u zbulua si një agjent që bënte lojë të dyfishtë, i rekrutuar edhe nga 
KGB-ja sovjetike gjatë kohës së Luftës së Ftohtë. Në faqet e romaneve të tij, ai me 
realizëm i përshkroi personazhet dhe vendet ku kishte shkelur.4 

Ndërkohë në vitin 1938 udhëtoi drejt Meksikës, e si rezultat bëri të mundur 
botimin e dy librave të tjerë, “The other Mexico in U.S.A”(Meksika tjetër brenda 
Sh.B.A.-së) ose “The Lawless Roads”(Rrugët e Paligjshme) dhe romanin “Power and 
Glory”(Pushtet dhe Krenari). Shteti i Vatikanit në vitin 1953 e kritikoi për këtë vepër si 
shkatërrimtare për priftërimin. Më vonë, në një bisedë private me Papa Palin e VI, 
pavarësisht kritikave të njerëzve për fyerje ndaj katoliçizmit, ai u këshillua se nuk duhej 
tu kushtonte vëmendjen zërave të tillë. 5 

Për më tepër, lidhjet e tij të rrezikshme gjatë Luftës së Dytë Botërore me 
shërbimet sekrete të cilat vazhduan edhe më pas, ishin faktorë që ndikuan në brumosjen e 
karaktereve në romanet e tij në vitet 50-60-të.6 Grini vetë ishte një kritik i shkëlqyer, 
veçanërisht ndaj autorëve të cilët ai i ndjente si të vetët, si Dikensi dhe Henri Xhejms. 
Sipas tij, karakteret e romaneve të tij me kalimin e kohës vinin e bëheshin më realistë 
sesa artificialë.7 Elementi i dyzimit mund të gjendet fare mirë në romanet e tij si dhe në 
shkrimet e kritikës referuar veprave që ai shkruante. Mjaft nga veprat e tij të fillimit të 
karrierës janë proza poetike. Njëherë në lidhje me prozat e tij ai u shpreh:  
  
“Prozat e mia të hershme mua më duken aq poetike sa edhe absurde. Nuk ka asgjë më 
të keqe sesa një prozë poetike”.8 

 
Ky shkrimtar, i cili ishte dalluar në vitet 30-të, pas Luftës së Dytë Botërore 

zgjodhi të ishte pasues i “gjeneratës së dytë” të Sartrit, një bashkëkohës i Malraux, 
Mauriac dhe Bernanos. Grini ishte një nga romancierët e shumtë të viteve 60-të që kishin 
provuar të gjitha zhanret e letersisë, si psh: romanin e spiunazhit dhe thrillerin, romanin 

                     
4 Graham Greene, Alife in letters, Edited by Richard Greene, pg 24, Little Brown, London, 2007   
5 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 36, Oxford University Press, 2006 
6 Kenneth Allot and Miriam Ferris, The art of Graham Greene (London, 1951); Roger Sharrock, Saints, 
Sinners and Comedians: The Romans of Graham Greene (Tunbridge Wells, 1984)   
7 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 10, Oxford University Press, 2006,   
8 Marie – Françoise Allain, The other Man: Conversations with Graham Greene (Harmordsworth, 1984), 
pg 131.   
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noir (romanin e errët), romanin politik dhe komedinë shoqërore. Të gjitha këto ai i 
shndërroi në tema të fuqishme për kaosin historik të pas luftës dhe errësirën metafizike. 
Përdorimi i gjuhës së thjeshtë dhe parodisë, shpesh i ngatërronte kritikët që thoshin se ai 
nuk ishte shkrimtar i një rryme të vetme. Për vetë Grinin, kjo ishte estetika e tij.9 
Shembulli i parë në sfondin e tij të veprave është romani “Ministry of Fear”(Ministria e 
Frikës). Personazhi kryesor i këtij romani, Roëe, reflekton gjatë një bombardimi të 
Londrës në vitin 1943: 
 
“Dikur qeshja me librat që lexonte Mis Savazh, mbi spiunët, vrasjet, dhunën dhe 
ndjekjet me motorra, por kjo paska qenë jeta e vërtetë... Bota është ribërë nga Uilliam 
Li Kjuks.” .10 

 
Trilli i Grinit presupozon se bota është ribërë nga shkrimtarët e thrillerit. Ashtu si 

Evelin Vo, ai e shihte historinë në vetvete si të pabazë, të korruptuar dhe pa ndjenja. Për 
të jeta ishte në kundërshtim me idetë e hyjnores dhe të përjetshmes. Kështu tradhëtia dhe 
faji mbizotëronin kudo, duke i kthyer të pafajshmit në vrasës dhe baballarët në spiunë. 
Përkundër Evelin Vo, ai e pa këtë botë me këndvështrim indiferent sesa me syrin e dikujt 
që dinte sekretet dhe duhej të preokupohej me të gjithë qënien e vet për to. Bota e tij me 
peisazhe të sëmura , jetë depresive, dashuri të dështuara, mosbesim në politikë dhe 
marrëdhënie seksuale, faj moral dhe metafizik, është pikërisht pjesë përshkruese e moralit 
katolik. Me kalimin e viteve, ky moral u përzie me shpirtin e kohës që ishte ankthi 
ekzistencial. Për më tepër,vërehet në veprat e tij ideologjia dhe harta gjeografike e 
vendeve të përshkruara gjatë viteve të Luftës së Ftohtë. Agonia e realizmit të tij ishte 
qendra e letërsisë moderne ndërkohë që vitet kalonin. Temat e romaneve të tij në vitet 60-
70-të, përshkruajnë ngjarje të cilat japin pasqyrimin e realitetit të ideologjisë së dy 
superfuqive botërore dhe kaosit që ato shkaktonin në jetët e njerëzve.  

Një katolik si Grini mund të simpatizonte komunizmin deri në atë pikë sa t’i 
barazonte identitetet e tyre në një vijë të përbashkët ideologjike. Ai ishte një shkrimtar që 
vlerësonte mëkatarët si të aftë për të kryer akte shenjtërimi, që shikonte për më tepër 
ndjenjën e mosbesimit në miqësitë më të ngushta duke i kthyer veprat e tij në simbolet e 
kohës së tij. Nëpërmjet kësaj mënyre të menduari dhe të shkruari, ai u bë një udhëtar i 
palodhur për të shkruar për vendet problematike të botës dhe konfliktet, aromat dhe 
ngjyrat lokale duke i bërë ngjarjet e përshkruara sa më reale në një botë të imagjinatës 
metafizike si ajo e letërsisë.11     

Në studimet mbi Grinin janë vërejtur edhe ndodhi të jetës së tij personale, të cilat 
rishihen në shumë vepra të viteve 60-të. Duke qenë vetë kritik i veprave të tij, ai është 
shprehur me këto fjalë: 
 

                     
9 Malcom Bradbury, The Roman No Longer Roman, The Modern British Roman, Penguin Books, 
Published by Penguin Books Ltd, 1994, pg 288.  
10 Malcom Bradbury, The Roman No Longer Roman, The Modern British Roman, Penguin Books, 
Published by Penguin Books Ltd, 1994, pg 288.   
11 Malcom Bradbury, The Roman No Longer Roman, The Modern British Roman, Penguin Books, 
Published by Penguin Books Ltd, 1994, pg 288.   
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“E keqja më e përkryer ecën në atë pjesë të botës ku e mira e përkryer nuk kalon dot, 
vetëm lavjerësi i kohës siguron çastin e duhur të të bërit drejtësi.”.12  

 
Thënia e mësipërme është tregues i atmosferës së romaneve të Grinit, duke filluar 

nga fillimet e viteve 50-të e në vazhdim, ku ekstremet e moralit shkrihen ose ekzistojnë 
në një ekuilibër të brishtë. Sfondi historik i veprave të Grehëm Grin, nuk ndalet thjesht 
vetëm tek dyzimi, por edhe më gjerë. Grini përfaqëson letërsinë serioze të kombinuar me 
shijet e masës së gjerë. Grini udhëtoi drejt Haitit të François Duvalier, ose ndryshe "Papa 
Doc". Ky është pikërisht vendi ku zhvillohen edhe ngjarjet e romanit “Komedianët”. 
Pronari i Hotelit Oloffson në Port-o-Prins, në nderim të autorit të veprës Komedianët, 
njerës prej dhomave ku Grini qëndronte shpesh, i vuri emrin e këtij të fundit. 
Vitet 50-të dhe 60-të, paraqesin për Grini një kalim nga interesi i fesë drejt interesit të 
politikës. Në vitin 1954, ai punoi si gazetar i gazetës “The New Republic”. Me shkrimet 
dhe komentet e tij ai jepte idetë dhe përshtypjet e tij mbi botën njerëzore të atyre viteve. 
Në romanin e tij satirik “Our Man in Havana”(NjeriuYnë në Havana) dalin në pah idetë e 
tij në lidhje me krizën e raketave bërthamore midis dy superfuqive të kohës, të cilat u 
panë në Kubë në vitet 60-të. Kjo dekadë në jetën e Grinit, është e mbushur me shumë 
aventura, jo vetëm në udhëtime por edhe në jetën personale. Midis shumë vendeve, bien 
në sy vizitat në Malajzi dhe Indokinën Franceze (1952); Vietnam (1953); Kenia (1954); 
Vietnam dhe Haiti (1956); Kinë dhe Kubë (1957) dhe Kongo (1959).  

Fillimdekada nis me romanin e tij më të trishtueshëm, “A Burnt-Out Case”(Një 
çështje e dalë boje) dhe përfundon me më të gëzueshmin “Travels With My 
Aunt”(Udhëtime me tezen time) (1969). Në këto udhëtime ai njihet me Ivon Kloeta, e 
cila do të mbetet bashkëshoqëruesja e tij besnike në tridhjetë vitet e fundit. Ajo ishte 
personi kryesor që e bindi Grinin të vendosej me banim në ishujt Antibe, që prej vitit 
1966. Gjatë kësaj periudhe udhëton në shumë vende si Moskë, Gjermaninë Lindore, 
Xhamajkë, Haiti, Kubë, Izrael, Paraguaj dhe Çekosllovaki. Në vitin 1964, ai takohet me 
Fidel Kastron. Një ton më pak i trishtueshëm duket në vitin 1967 me botimin e tregimeve 
të tij të titulluar “May we Borrow Your Husband?”(A mund ta huazojmë bashkëshortin 
tuaj?).  

Megjithatë, në mënyrë ironike një vit më parë ishte botuar romani “Komedianët”, 
i cili është një nga romanet më të trishtueshëm. Ajo është një padi e vërtetë kundër 
regjimit brutal të Papa Dokut në Haiti. Në përgjigjen e Ministrisë së Jashtme Haitiane në 
atë kohë, publikohet një pamflet me titullin “Demaskimi i Grehëm Grin”. Në të 
romancieri akuzohet si sadist, spiun, mazokist dhe toksikoman. Grinit i bëhet qejfi, pasi 
kjo dëshmon se romani e tij ka “marrë hakun e banorëve të Haitit”. Dy janë thëniet me 
theks të fortë luftarak të kësaj periudhë në lidhje me përkushtimin dhe besnikërinë. Ato 
do të rishihen dhe rivlerësohen nga shumë studies të mëvonshëm të shprehura nëpërmjet 
personazhit të Dr. Mazho tek “Komedianët”: E para qëndrimi i katolikëve dhe 
komunistëve dhe së dyti qëndrimi personal i Grinit. Fjalitë e mëposhtme ilustrojnë më së 
miri idetë e mësipërme:  

 

                     
12 Martin Shuttleworth and Simon Raven, “The art of fiction: Graham Greene”, in Samuel Hynes (ed.), 
Graham Grini: A Collection of Critical Essays (Engelwood Cliffs, NJ, 1973).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Duvalier
http://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_Oloffson
http://en.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
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“Katolikët dhe komunistët kanë kryer krime të rënda, por të paktën nuk kanë ndenjur 
në vend, si shoqëritë që shtyjnë ditët në moçal e ku mbisundon indiferentizmi. Për vete 
më mirë t’i laj duart me gjak sesa me ujë si Pilati.’ 13 
 
Fig. 1.2 
 

 
 

Graham Greene ne hotelin e përshkruar në veprën “Komedianët” 
 
Në pranimin e çmimit “Shekspir” në Universitetin e Hamburgut në vitin 1969, 

Grini  në kumtesën e tij të titulluar “Virtyti i Pabesisë” tha: 
 
“Nuk është detyra e shkrimtarit të veprojë si avokati i djallit. Shkrimtari drejtohet nga 
prirja e tij, për të parë virtytet e kapitalizmit në një shoqëri komuniste ose anasjelltas. 
Ai përshkruan viktimat dhe viktimat ndryshojnë.”  

 
Në fakt ai vetëm po ripërsëriste ato që kishte shkruar njëzet vite më parë në 

artikullin e tij “Why Do I write?” (Përse Shkruaj?) (1948). Kjo duket se shkon ndesh 
njëzet vite më pas, kur shoku i tij i luftës, Kim Filbi, u zbulua si agjent i sovjetikëve dhe 
vetë Grini doli publikisht në mbrojtje të tij, me librin e titulluar “My Silent War” (Lufta 
ime e heshtur) botim i vitit 1968. 

Pas përfshirjes së tij në një skandal financiar, Grini u largua përgjithmonë nga 
Britania. Kjo ndodhi në vitin 1966 kur ai shkoi drejt Antibeve së bashku me Ivon Kloset, 
të cilën e kishte njohur që prej vitit 1959. Kjo marrëdhënie zgjati deri në fund të jetës së 
tij. Në vitin 1981, atij iu dha çmimi i Jeruzalemit për lirinë e individit në shoqëri, 
ndërkohë që nuk shkonte për rrëfim në kishë qysh prej viteve 50-të. Në vitet e fundit të 
jetës, ai filloi të rrëfehej tek një prift spanjoll i quajtur At Leopaldo Durán, i cili u bë dhe 
miku i tij i afërt. Grini vdiq në moshën 86 vjeçare. Ai u varros në varrezën Corsier-sur-
                     
13 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 81, Oxford University Press, 2006 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corsier-sur-Vevey
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Vevey të Zvicrës, në të njëjtin vend ku vdiq dhe Çarli Çaplin. Biografia e tij zyrtare ka 
ende një pikë të paqartë. Për sa ishte gjallë, ai vazhdonte të raportonte në Shërbimet 
Sekrete Britanike. Në këtë kontekst vihet një pikëpyetje nëse Grini ishte një romancier 
spiun apo një agjent i kamufluar nën petkun e një romancieri të përkryer. 14 

Kritikë letrarë, si Mark Lawson, kanë vërejtur në vite se romanet e Grini në 
krahasim me autorët e tjerë të së njëjtës periudhë, ishin më të shkurtra. Sipas tij, këto 
ishin rezultatet e një pjekurie artistike e zhvilluar gjatë luftës dhe aftësisë për të shkruar 
fjali me shumë nënkuptime. 15 Një kritik tjetër si Julian Evans, e shikon Grini-in si një 
moralist, interesi i të cilit është të shkojë në skajet më esktreme të çështjeve morale, për të 
mëshiruar shoqërinë hipokrite njerëzore.  

Megjithatë, të gjithë kritikët kanë rënë dakort në një përfundim, se Grini do të 
mbahet mend për gamën e gjerë të gjinive artistike, ku mund të rradhisim historitë 
tradicionale të aventurave, trillin bashkëkohor të shek të 20-të, subjektin kinematografik, 
pjesët teatrale me moral mesjetar dhe dramat e stilit elizabetian apo jakobin. 16 Këto 
karakteristika kanë bërë që të gjithë kritikët të pajtohen me një mendim se Grini përdor 
temat e tradhtisë dhe humbjes së pafajësisë, pavarësisht sfondit gjeografik dhe shoqëror.     

 
 
 

I.1.1.1. Romanet e para 
 
Romanet e para të Grinit tregojnë një dhunti letrare dhe gjuhësore për të shprehur 

makabritetin e reales së viteve të para, përgjatë dhe pas luftës së Dytë Botërore. Këto 
tekste gjithashtu nënkuptojnë aspekte komike, kur ngushëllojnë ose pasqyrojnë aspektet 
më të këqija të jetës. Tragjedia që ndodhi në Europën e viteve 30-të, depresioni ekonomik 
dhe dalja në skënën politike dhe shoqërore e fazhizmit janë gjithmonë të pranishme në 
këto romane. Romanet si Stamboul Train (Treni për Stamboll) (1932) përziejnë karaktere 
britanike me botëkuptimin e tyre naiv përballë realitetit tragjik të personazhit kryesor nga 
Europa Lindore. Për më tepër ky roman ishte një sukses i padiskutueshëm i Grinit në vitet 
30-të.  Romane të tjera mund të përmendim “It’s a Battlefield” (Fushëbeteja) (1934), 
“England made me” (Anglia më bëri) (1935), “The Man Within” (Njeriu i brendshëm) 
(1929), “The Name of Action” (Emri i veprimit) (1930), “Rumour at Nightfall” (Zhurma 
në natë) (1931).  

Këto romane japin ngjarje aventureske dhe janë romane të zhanrit të thrillerit. 
Sipas Grinit thrilleri ishte pikërisht zhanri që e zgjodhi atë dhe jo e anasjellta. Spiunazhi, 
vrasjet, dhuna dhe ndjekjet me motorra në shpejtësi ishin fantazia e parë e Grinit në 
romanet e tij. Ky shpirt aventuresk në vitet e para ishte gjithashtu i ndikuar nga vatrat e 
luftës që paraprinë Luftën e Dytë e Botërore. Karakteristikë e romaneve që dallohet në të 
gjithë veprat e Grinit është pikërisht përfundimi i dhunshëm i personazheve kryesore, 
shpeshherë me vdekjen e tyre. Natyrisht, kur spiunazhi dhe dhuna i dhanë tonin jetës 
politike në Europën e viteve 30-të, njëri aspekt i shijeve të Grinit ishte më se i 
përshtatshëm për librat e ardhshëm të gjysmës së dytë të shekullit të 20-të.  

 
                     
14 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 114, Oxford University Press, 2006  
15 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 120, Oxford University Press, 2006  
16 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 152, Oxford University Press, 2006  

http://en.wikipedia.org/wiki/Corsier-sur-Vevey
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I.1.1.2. Romancieri “katolik” 
 
Në vitin e largët 1966, mbi publikimin e romanit “Komedianët”, Evelin Vo 

shkruajti: 
  
"Çfarë fuqie që keni. Ky roman mund të ketë qenë shkruar tridhjetë vjet më 

parë dhe nuk mund të jetë shkruar nga askush tjeër përveç jush." 17  
 
“Doktor Fisheri i Gjenevës ose Gostia e Bombës” (1980) dhe “Monsinjor 

Kishoti” (1982), të gjitha morën pas botimit lëvdata që ishin pothuajse pjesë rituale mbi 
çdo vepër të re të Grinit. Megjithatë, ato gjithashtu ringjallën dhe forcuan disa prej 
kritikave më të rënda dhe duke u thënë se ka qenë i drejtuar në punën e tij, duke çuar 
David Pryce-Xhons, i cili kishte shkruar një libër të vogël, të favorshme për Grinin njëzet 
e pesë vjet më parë, për të shkruar një përditësim shqetësues, çuditërisht që hodhi poshtë 
punën e Grinit. Përveç kësaj, gjatë viteve tetëdhjetë ky artisit provokues ka kryer vizita në 
Bashkimin Sovjetik, gjatë së cilës ai bëri vërejtje që kalojnë kufijtë e së diskutueshmes 
dhe kritikës diskrete.  

Është e lehtë për të vë në dukje vështirësitë që Grini u paraqet kritikëve, duke u 
përpjekur për të kuptuar punën e tij. Si fillim, është për t’u marrë në konsideratë bollëku 
absolut dhe gama e prodhimit të tij. Pesëdhjetë romanet e tij, njerëzit e përfshirë në 
romane, drama, skenarë, tregime, kritikat e filmit, shkrimet e udhëtimit, biografitë, 
komentaret politike, libra për fëmijë, dhe kujtimet janë një larmi e pafund interpretimi 
dhe thesar letrar. Përveç kësaj, ekziston një numër i madh  mendimesh dhe opinionesh të 
shprehura në intervista dhe letra publike. Siç është shpesh rasti me shkrimtarët 
prodhimtarë, sasia shumë e madhe e punës e bën sa më shumë që ta mbrojë dhe fshehë 
personin të cilin i ka prodhuar ato. Më tej, nuk është problemi i dallimit midis artistit dhe 
punës së tij.  

Në shumë nga fiksionet e Grinit, ai ka zgjedhur çështjet e mëdha të fesë dhe 
politikës, si elemente në të cilat dhe kundër të cilave personazhet e tij luftojnë për të 
arritur identitetin e tyre moral. Eksplorimet intensive të Grinit, tensionet morale dhe 
psikike të tij nuk mbeten gjithmonë në nivelin e individit. Në këtë lloj mënyre, 
megjithatë, karakteret e tij shpesh luajnë rolet e tyre në një skenë të madhe dhe ata e 
gjejnë veten të zhytur në ngjarjet e mëdha shoqërore dhe politike të kohës moderne. 
Ashtu si Grini, edhe personazhet e tij kanë lëvizur rreth botës, nëpër pikat e nxehta 
politike në Evropë, Afrikë, Indokinë, Amerikë Qëndrore dhe Amerika e Jugut, duke sjellë 
në trillin e tij shumë nga aspektet më shqetësuese të kohës sonë dhe konfuzionet e saj të 
thella morale. Ai e ka bërë këtë në mënyra që këto personazhe të jenë neutrale për 
momentin, por kurrë nuk kanë qenë më pak se të diskutueshme për kahun që ata do të 
merrnin nëpër ngjarjet e mëvonshme të romaneve. 18  

Një konsideratë për kritikën letrare të Grinit është se ai, ashtu si disa autorë të 
tjerë mendjemprehtë, të shquar dhe të pangjashëm si Henri Xhejms, T.S. Eliot dhe 
Norman Mailer, ai ka pasur sukses përsa i pëket vlerësimit të punës së tij imagjinative në 
                     
17 James Finn, Graham Greene as Moralist, First Things Peer Review Journal, May 1990, 
www.firstthings.com/article/2007/08/003-graham-greene-as-moralist-33. “First Things” është një revistë 
fetare katolike ekumenikale, e cila është themeluar në vitin 1990. 
18 Po aty.  

http://www.firstthings.com/article/2007/08/003-graham-greene-as-moralist-33
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kushtet që janë të vëna prej tij. Këto nuk janë terma domosdoshmërisht irrealë, por ato 
kanë tendencë për të udhëhequr kritikët përgjatë shtigjeve që Grini ka vendosur veten 
jashtë. Ai ka, për shembull, të përsëritur, për të tërhequr vëmendjen për temën e kufijve 
nëpër të cilat personazhi është tunduar për të transferuar aleancat dhe besnikërinë. 19  

Gjithashtu, ekzistojnë kufij të tjerë jo më pak të konsiderueshëm për të mos pasur 
asnjë vendndodhje fikse gjeografike, kufijtë mes komunizmit dhe kapitalizmit të 
suksesshëm perëndimor, dështimit të besimit fetar dhe mosbesimit, besnikërisë dhe 
tradhëtisë. Grini ka në qendër të vëmendjes të reportazheve dhe fiksioneve të tij vijën më 
të afërt midis këtyre kufijve, duke hulumtuar me ndrojtje për pika të ndjeshme, dhe hetuar 
tundimet që çojnë disa njerëz që kalojnë kufijtë e së rrezikshme. Rrjedhimisht, sepse 
formimi i personazheve ka qenë i shoqëruar me fjalë të deklaruara nga Grini për 
simpatinë më evidente për këta njerëz të sëmurë, të dëbuar, me sa duket jo besnikë, një 
simpati që në kohë avitet në një vijë moraliteti afër një marrëveshjeje të fshehtë për të 
mbijetuar. Ai duket, në të vërtetë, që të ketë një interes të dhënë për dështimin e këtyre 
njerëzve dhe kësi marrveshjesh që në fund dështojnë me ta. 20  

Vetë Grini kundërshtonte me forcë mendimet e shprehura rreth tij si një romancier 
katolik, vetëm sepse ai ishte një besimtar i fortë. Temat fetare të besimit katolik mund ti 
gjejmë në themel të veprave të tij, veçanërisht në katër prej tyre si: “Brighton 
Rock”(Shkëmbi i Brajtonit), “The Heart of the Matter”(Thelbi i Çështjes), “The end of 
the affair”(Fundi i një marrëdhënieje) dhe “Power and Glory”(Pushtet dhe Krenari). Një 
nga aforizmat që mund të përfaqsojë fazën tjetër historikë të Graham Grinit jepet në fund 
të librit “It’s a battlefield”, kur kapelani i burgut flet nën-drejtorin: 

 
“I cannot stand human justice any more. Its arbitrariness. Its 

incomprehensibility.” 
“I don’t mean, of course, to be blasphemous , but isn’t that very like, that is to 

say, isn’t divine justice much the same?” 
“Perhaps. But one can’t hand in a resignation to God”. 21 
 
Shumë shkrimtarë kanë hequr dorë nga besimi në Zot dhe kanë zbuluar 

absurditetin e një bote pa të. Kur romanet e Grinit japin realitetin pa Zot, ky realitet sipas 
tij quhet “ferr”. Sipas vetë Grinit, ai është në një vijë botëkuptimi me Dikensin kur 
shkruajnë për një botë të përdalë e mëkatare. Kjo mënyrë e të parit të realitetit është 
pikërisht, sipas Grinit, ndërtimi i botës sipas Satanait. Ky mendim dhe frymëzim për të 
shkruajtur e dallon atë nga shkrimtarët e tjerë të absurdit letrar.  

Lidhja e një artisti për punën e tij imagjinative në fund të fundit mbetet i 
padepërtueshëm dhe misterioz, dhe personi i cili tenton të lidhen ngushtë me njëri që 
lundron në terren të pabesë që ka gllabëruar më shumë se një kritik ambicioz. Këto 
rreziqe të zakonshme janë të shoqëruara nga personaliteti i fuqishëm ideosinkretik i 
Grinit, i cili mban një heshtja e thellë personale, si edhe, shpjegime pothuajse shumë të 
thjeshta, ai ofron opinione dhe gjykime rreth çështjeve që formojnë thelbin dhe cilësinë e 
punës së tij. 22  
                     
19 Po aty.  
20 Po aty  
21 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 152, Oxford University Press, 2006  
22 James Finn, Graham Greene as Moralist, First Things Peer Review Journal, May 1990 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Heart_of_the_Matter
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Këta faktorë të kombinuar paraqesin sfida të frikshme për kritikën e Grinit. 
Megjithatë, kjo kompensohet sepse personaliteti i tij i fortë dhe forma e ngjyra e 
temperamentit në një mënyrë karakteristike kudo dallohet për çfarëdo karakteristike që ai 
vë dorën e tij për të. Ashtu si tek Brighton Rock  (Shkëmbi i Brajtonit), është e vështirë të 
zbulohet i njëjti model bazë kudo që duket se është e thyer, por Grini është i qartë perms 
këtij modeli. Nga fillimi i shkrimit të tij mbi gjashtëdhjetë vjet më parë deri më tani, Grini 
ka vënë në materialin e tij një vulë kaq personale që mund të njihet si një pasazh i tij, pa 
qenë i sigurt nëse ajo është tërhequr nga një prej romaneve të tij sepse ai luan, komenton, 
ashtu siç edhe shkruan në një nga letrat e tij. 23  

Biografi i tij, Norman Sherri, me të cilin ai punoi ngushtë, nuk ka qenë në 
vështirësi në përpjekjet e tij për të treguar se sa copa dhe pjesë të përvojave të Grinit, 
shpesh nga ditët e tij të hershme kujtimet dhe ëndrrat, kthehen, shndërrohen, në shkrimet 
e tij. Ai konfirmon, atëhere kur konfirmimi është i nevojshëm, që tema të caktuara, 
interesat, dhe obsesionet kanë drejtuar jetën e Grinit dhe po kështu me punën e tij. Por 
Grini nuk ka karakter të një ateisti i përhershëm, si Klod Kokbërn, i cili ishte ndoshta i 
vetëdijshëm kur ai këshilloi Grinin për tu kthyer në katolik edhe në qoftë se Vivien nuk 
do të martohej me atë.  
 
"Ju jeni një njeri që është supersticioz, por unë nuk mendoj se kjo ka rëndësi."  
 

Gjithesesi kjo rrethanë e jetës, që mendohet nga kritikët si Kokbërn24 ishte e 
drejtë. Ky konvertim fetar nga protestant në katolik duket se ka funksionuar si një taktikë 
për të siguruar martesën e tij me Vivien. Duke parë nga këndvështrimi kritik, kjo dëshmi 
e drejtpërdrejt e Grinit për të menduar ndryshe nga pikëpamja fetare nuk duket se është e 
bollshme, dhe se ai nuk është konvertuar në katolicizëm për arsyet që biografi i tij nxjerr.   

Grini ishte i drejtë, megjithatë, parë nga kritikët e tij, priret "të jetë pak më i prirur 
të harrojnë atë që kishte shkruar më parë," dhe jo të presim që dikush "të mbetet konstant 
dhe i pandryshueshëm." Duket në pamje të parë se është e vërtetë se interesat e thella të 
Grinit mbeten feja, politika, dashuria, besnikëria, tradhti, por reflektimet e tij mbi këto 
tema kanë ndryshuar gjatë viteve dhe përdorimit që ai ka bërë prej tyre në punën e tij.  

Të gjitha romanet e Grinit ishin shkruar pas konvertimit të tij në katolicizëm dhe 
ndjesia fetare përshkon shumicën e tyre. Megjithatë, katolicizmi nuk ishte një përbërës 
jetësor në trillin e tij deri në “Brighton Rock” (1938) në të cilën ngjarjet janë zhvilluar me 
një ashpërsi manikeiste. Romanet janë të pasurara me hetimet mbi realizmin psikologjik, 
mendjet dhe zemrat e besimtarëve të zakonshëm fetarë të futur në situata që testojnë 
besnikërinë ndaj besimit të tyre dhe për miqtë e të dashuruarit. Këto novela provokojnë, 
së bashku me disa kritika të mprehta, komentimin shumë të lodhshëm nga lexuesit, 
kryesisht katolikë, të cilët mendojnë se trajtohen si të ishin raste historie duke bërë thirrje 
për lojë me fjalën moral. Zhvendosja në romanin politik “Amerikani i Qetë”, “Njeriu ynë 
në Havanë”, “Konsulli i Nderit”, “Faktori Njerëzor” ishte më pak se një ndryshim nga 
stili dhe tematikat e shfaqura ku shpaloseshin të njëjtat shqetësime themelore që dalin në 
kontekstet e reja. 25   

                     
23 Po aty   
24 Po aty 
25 Po aty 
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Në “Brighton Rock”, për shembull. personazhi kryesor i vogël, shtatëmbëdhjetë-
vjeçar katolik, duket qenë i pushtuar nga e keqja në sytë e shumë  prej lexuesve të Grinit 
duhet të dënohej në ferr. “Brighton Rock” klasifikohet lehtësisht si një roman fetar, por 
Grini ka komentuar në vitet e fundit se veprimet e këtij djaloshi janë të kushtëzuara nga 
rrethanat sociale në të cilën ai kishte qenë i lindur , pra, fajtor i mëkatit të vdekshëm. 
“Amerikan i qetë” është vendosur në Vietnam gjatë luftës së viteve 1960 dhe në mënyrë 
të pashmangshme kalonte në çështjet politike, por në fjalinë e fundit të romanit gazetari 
Fauler, me një ndjenjë të rëndë, thotë: 

 
 "Do doja të ekzistonte dikush për të cilin unë mund të them se unë isha i keq." 

  
Këto dy romane në të njëjtën kohë merren me fatin përfundimtar të individëve 

dhe me realitetet e ashpra dhe të zbehta në të cilat ata punojnë jashtë suazës së fatit. 
Megjithatë, së pari është klasifikuar zakonisht si një “roman katolik” dhe e dyta “një 
roman politik.” Grini ka vënë në dukje se ka një “koherencë të sigurt” midis romaneve 
me tituj “Brighton Rock”, dhe “Konsulli i Nderit” që vjen nga shqetësimi i tij për 
ndryshim shoqëror dhe se ashtu si shprehet vetë autori: 

 
"Unë mendoj se mund të quhem një shkrimtar politik, kur kam trajtuar 

subjektet politike, por politika është në ajrin që thithim, si prania ose mungesa e 
Perëndisë." 26  
  

Bashkimi që Grin i bën politikës dhe Perëndisë në këtë mënyrë është krejtësisht 
tipike pët të. Më tej, feja dhe politika kanë ngjallur gjatë interes të thellë tek ai dhe kanë 
këtë të përbashkët: Të dyja ofrojnë një pamje të ekzistencës njerëzore që lejojnë çdo 
person për të vendosur atë ose veten në botë, për të krijuar lidhje me të afërmit e tij, 
shoqërinë dhe për qëllime që kapërcejnë shoqërinë njerëzore. Ajo ka qenë, historikisht, 
një pjesë e natyrës ndryshuese të fesë perëndimore sepse ajo siguron një pikë të 
favorshme nga të cilat për të kritikohet dhe ndoshta ndryshon, komuniteti i papërsosur i 
besimtarit. Në shekullin e njëzetë e vetmja doktrinë laike për të sfiduar fenë në këtë 
drejtim ka qenë ajo e Marksit, që si e tillë ka qenë e mishëruar në rendin politik dhe 
social të komunizmit.  

Konvertimit i Grint në katolicizëm erdhi herët në jetën e tij, ashtu siç bëri 
simpatia e tij me komunizmin dhe marrëdhëniet e tij me njërën nga ideologjitë kanë 
ndryshuar me kalimin e kohës. Ai ka përdorur një seri termash të mbivendosur për të 
përshkruar marrëdhënien e tij me katolicizmin në vite duke u kthyer në agnostik katolik 
kohëve të fundit, gjithashtu duke qenë pjesëtar në një organizatë jo-praktikante katolike 
të quajtur Legjioni i Jashtëm i Kishës. Gjatë jetës së tij ai ka thënë se vazhdonte ta shihte 
komunizmin me një fytyrë njerëzore.  

Duke pasur parasysh këto aleanca të dyfishta, megjithatë të zbutura, dikush mund 
të mendojë se është e lehtë për të parashikuar gjykimin e Grinit mbi pikëpamjet e 
kontestuara politike dhe fetare, por ai është një njeri kompleks dhe që i ka shpëtuar 
kategorizimit të qartë si shkrimtar dhe si njeri me besimin e tij. Kur feja është e përfshirë 
me lëvizjet shoqërore, ai priret të ketë qëndrim radikal konvencional. Ai u bashkua me të 

                     
26 Po aty 
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krishterët të cilët mbështetën Sandinistën në Nikaragua dhe Dom Helder Camara në 
Brazil, dhe kundërshtoi peshkopët në El Salvador, të cilët i kritikoi për rebelët FMLN. 27  

Sipas kritikëve letrarë, kur çështjet ishin më të ngushta nga ana fetare, Grini është 
më pak i parashikueshëm. Në vitin 1979, ai i tha Marie-Françoise Allain se ai e 
admironte dhe e mbështeste Papa Gjon Palin për “përvojën e tij politike” dhe për 
qëndrimin e fortë që ai kishte marrë mbi beqarinë meshtarake. Grini admiron teologjinë e 
vërejtur në fundin e shekullit të njëzetë, pikëpamjet e të cilave nuk kanë qenë të 
mirëpritura nga katolikët shumë tradicionale. Por ai deklaronte se do ta mbronte këtë 
qëndrim si teologët e krishterë, e jo si ata katolik. Për një katolik, ai pohon, një numër i 
caktuar i fakteve duhet të pranohet, “përndryshe bëhet aq i errët ashtu si anglikanët.” Ai 
kundërshton idenë se Krishtërimi duhet të jetë “një lloj simboli.” 28   

Gati dhjetë vjet më vonë, në një intervistë të gjatë që u shfaq në një gazetë 
londineze, në fund të vitit 1989, Grini rishikon statusin e tij aktual fetar. Për të kuptuar 
komentet mbi fenë dhe mendimin e tij për të, duhet pasur parasysh se në mënyrë të 
pashmangshme ato janë qëllimisht  të shtrembëruara, por disa prej tyre mund të jetë 
sugjeruese. Ai thoshte se e ndiqte meshën në latinisht dhe se shoku i tij, prifti Leopoldo 
Duran i kishte dhënë leje për të ndjekur besimin e tij dhe se ai rrëfehej, sipas ritit katolik 
kristian. Kjo pikëpamje është mjaft e afërt me atë të personazhit kryesor në “Brighton 
Rock”, ku ky personazh ka pasur vështirësi në besimin drejt Zotit. Megjithatë, siç vuri në 
dukje Grini, askush nuk duhet të presim qëndrueshmëri të pandryshueshme tek një 
shkrimtar. Në pikëpamjet fetare të shprehura, Grini ka pasur vazhdimësi dhe ndryshime 
me kalimin e viteve. 29   

Novelat që shkroi Grini në vitet 1938 deri në vitin 1951, mund fare mirë ta 
klasifikojmë atë si shkrimtar katolik, pavarësisht se ai vetë e mohonte kategorikisht. 
Biografët e tij vërejnë në vitet 50-të kthesën e madhe të Grinit në temat e romaneve të 
ardhshme. Shtysa për këtë ishte miku i tij Evelin Vo i cili e klasifikoi në një leksion në 
universitet amerikane gjatë vitit 1949 si një shkrimtar të tillë.  

Gjithashtu nuk duhet harruar se tema e Zotit dhe feja kanë qënë ndikime pikërisht 
nga Dostojevski.  Romanet si “Gun for Sale” afrojnë me temat dhe llojin e tekstit te 
romanit “Krim dhe Ndëshkim” apo “Power and the Glory” që afron me “Vëllezërit 
Karamazov”. Meqënëse Grini kërkonte të mos dallohej si një romancier i tillë, ai vendosi 
te shkruante tashmë romane me tema politike. Ai i shkruajti Vo-s se “do të ishte i 
kënaqur nëse do të shkruante mbi politikën dhe jo më për Zotin. Përgjigja e këtij të fundit 
ishte: 

“Të isha në vendin tënd nuk do të reshtja së shkruari për të.” 30 
 
Kjo këshillë duket i vlejti Grinit për të shkruajtur romanet e tjera, të cilat kishin 

karakteristikë pikërisht dyzimin midis botës reale të njerëzve dhe ideve hyjnore fetare. 
Veprat e tjera si “The Quiet American”(Amerikani i Qetë), “Our Man in Havana”(Njeriu 
ynë në Havana) dhe “The Comedians” (Komedianët), tregojnë më së tepërmi një interes 
në botën e politikës, spiunazhit ndërkombëtar, krizave të botës së tretë, përballjes së 
ideologjive. Në këtë periudhë, Grini do të shkruante me preokupim të dallueshëm mbi 
                     
27 Po aty 
28 Po aty 
29 Po aty 
30 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 152, Oxford University Press, 2006  
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fajësinë dhe pafajësinë, dhunën dhe heroizmin, optimizmin liberal dhe besimin 
obskurantist fetar.  

 
 
 

I.1.1.3. Vendodhjet gjeografike  
 
Në të gjithë veprat e Graham Grinit vendodhjet gjeografike të ngjarjeve janë të 

lidhura me vendet në të cilat ai vetë ka shkelur. Shumë nga këto vende janë ekzotike dhe 
të paimagjinuara nga lexuesi i thjeshtë. Autori në të gjitha veprat e veta tregon se një 
vepër artistike, vendodhja luan një rol kryesor në brumosjen e personazheve që e 
karakterizojnë veprën31. Ky rol ndahet në tre tipe aspektesh: i jashtëm (steril dhe 
depresiv), i brendshëm (i hijëzuar nga frika, dhuna dhe pendimi) dhe simbolik (fetar dhe 
përdorues i metaforave metafizike). Vetë profesioni bazë i Grinit, gazetaria e pavarur, ka 
bërë që peisazhet dhe kulturat gjeografike të këtyre vendeve të pranishme32. Pavarësisht 
vendodhjeve të shumta që janë në romane, disa kanë qenë vendodhjet kryesore: Europa 
Perëndimore, Vietnami dhe më shumë të lakuar në tekstet e tij, kontinenti i Amerikes 
Qëndrore dhe i Amerikës Latine me ndodhitë revolucionare të viteve 60-70.  

Nëse analizohen këto vende kryesore shohim se kemi tek të gjithë dicka të 
përbashkët, sic është kontrasti social dhe kulturor. Për shembull, në librin “Amerikani i 
Qetë” bëhet fjalë për Vietnamin e viteve 50-të, ku prapaskena e ngjarjeve është lufta e 
Indokinës midis vietnamezëve dhe francezëve si dhe futjen në këtë skenë lufte dhe 
politike të amerikanëve. Në këtë tekst paraqiten tre tipe kulturash që bashkëpunojnë me 
njëra-tjetrën dhe në të njëtën kohë kanë ndryshime. Për autorin, francezët janë 
sipërfaqsorë dhe mendjemëdhenj, amerikanët janë të cekët dhe naivë, kurse vietnamezët 
janë përballë tyre me bukurinë fizike të vendit dhe varfërinë. Këto krahasime midis 
kulturave, në një kohë lufte sic ka qenë autori i pranishëm, nuk duhen anashkaluar kur 
kemi të bëjmë me një njeri, i cili nuk qëndron për të jetuar dhe ekzistojnë në tonin e 
përgjithshëm të tesktit ngjyrimet ideologjike. 

Këto karakteristika të sipër përmendura janë të njëjta për shumicën e librave të tij 
të mëvonshëm që prekin vendet ku ndodhin revolucionet. Në peisazhe të tilla gjeografike 
gjenden deshifrimet e misterit fetar dhe mendjes njerëzore. Në ndryshim nga romanet e 
para, romanet e fundit përqendrohen në Europën Perëndimore dhe vetë peisazhi 
materialist europian është më shumë një frymëzim për të shkruar mbi tema filozofike33. 
Romanet si “Doktor Fisheri i Gjenevës ose gostia e bombës”, personazhet kyç të veprës 
janë milionerë, të cilët kanë zëvendësuar aspektet morale dhe shpirtërore me biznesin dhe 
përfitimin. Sigurisht, tema kryesore në romane të tilla është debati i vazhdueshëm mbi 
sistemin kapitalist dhe vlerat njerëzore.        

Për shkak të punës si skenarist dhe kritik filmi në vitet e para të jetës profesionale, 
Grini është përshkruesi tipik i tekstit letrar të romanit si kuadrot e një filmi. Vendodhjet 

                     
31 Ed Manmohan & M.Bhatnagar, Twentieth Century Literature in English, Volume 2, Antlantic 
Publishers & Distributers, 2000, pg 94 .   
32 Ed Manmohan & M.Bhatnagar, Twentieth Century Literature in English, Volume 2, Antlantic 
Publishers & Distributers, 2000, pg 97 .   
33 Ed Manmohan & M.Bhatnagar, Twentieth Century Literature in English, Volume 2, Antlantic 
Publishers & Distributers, 2000, pg 100 .   
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urbane të romaneve të tij nuk i shpëtojnë parimit të sipërmëndur të kontrastit. Thuajse 
gjithmonë kishat apo katedralet janë afër shtëpive publike dhe stacioneve të policisë. Në 
mëndjen e tij duket se kanë diçka të përbashkët, përveç kundërshtive, institucionet fetare 
me shtëpitë publike, ku shpesh kishat përshkruhen si ndërtesa me shije të keqe dhe 
shtëpitë publike më një ambjent çiltërsie dhe paqeje.  

Nëse përmbledhim të gjitha këto karakteristika gjeografike dhe përshkrime të 
tilla, mund fare mirë të dalim në përfundimin se këto vende janë forma të ferrit, të 
përshkruar në tesktet fetare. Sipas vetë Grinit një shkrimtar duhet të shkruajë atë që 
shikon në realitet dhe ky është realitet që ai vetë e ka përjetuar.  

 
 
 

I.1.1.4. Zbulimi i aspektit komik. 
 
“Amerikani i Qetë” është pikërisht vepra e cila fillon fazën e temave ekstreme në 

kontekstin modern që ka të bëjë me aspektet komike më të theksuara. Karakteristikat 
qëndrore e punës së mëparshme të Grinit, si natyra e dyzuar e absurdit, shakatë që nuk 
bëjnë për të qeshur apo ndodhitë e padëshiruara zhvillohen më së shumti në romanet e 
botuara pas Luftës së Dytë Botërore. Kështu, personazhe si Pyle (Pajl), amerikani i qetë, 
që kryen faje në mënyrë të pafajshme për interes të politikës. Rezultati është një 
personazh komik, por i frikshëm, sepse është i pandërgjegjshëm se çfarë e bën atë komik 
dhe sepse ngjarjet që shkaktohen nga ai japin shijen e humorit të zi. Aspekte të tilla kanë 
të bëjnë me shqetësimet metafizike dhe besimin në pafajësinë e veprave të njeriut për 
shkak të mungesës së dijenisë mbi gjërat dhe politikën djallëzore. Gjithashtu, jepet për 
herë të parë në sytë e lexuesve besueshmëria e dyzuar e Grinit për ideologjinë e kohës së 
Luftës së Ftohtë. Në këtë libër vëzhgohet fare qartë naiviteti i liberalizmit perëndimor 
përballë ngritjes në skenën botërore politike të botës së tretë si dhe profecia mbi 
dështimin e fushatës së gjatë amerikane në Vietnam një dekadë më pas.34 

Vepra “Komedianët”, e vitit 1966, është një reflektim i pastër mbi komedinë. Kjo 
vepër është një roman ku personazhet trajtohen me ndjenjë simpatie nga pikëpamja e një 
narratori cinik. Personazhet në veprat e mëpasme përshkruhen me një ndjenjë 
sentimentalizmi, naiviteti dhe komedie. Të gjitha këto arrihen duke vënë në kontrast 
personazhet me kontekstin dhe zhvillimin e ngjarjeve në tekstet e romaneve të Grinit. 
Skena e romanit është Haiti, nën regjimin e Papa Dok Dyvalier, diktatorit më të 
përgjakshëm të historisë haitiane. Mirësia është kaq absurde në këtë vepër sa individi 
mund të veprojë si një komedian absurd. Vetë personazhi kryesor, Braun, e shpjegon 
kështu: 
 
“Ne jemi të pafetë; ne admirojmë të përkushtuarin për integritetin e tij, besimin ndaj 
një kauze, por përmes frikës apo vullnetit të pakët, ne e gjejmë veten si të përkushtuarit 
e vërtetë – të përkushtuar ndaj një bote me të mirën dhe të keqen, me të zgjuarin dhe 
budallain, indiferentin dhe të gabuarin.”35 

 
                     
34 Malcom Bradbury, The Roman No Longer Roman, The Modern British Roman, Penguin Books, 
Published by Penguin Books Ltd, 1994, pg 291.   
35 Marrë nga libri “Komedianët” pëkthyer nga Brikena Çabej, Kreu i dytë, pjesa e 4-t, faqe 257 
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Romani “Komedianët”, është një roman ku evokohet brutaliteti i diktaturës 
politike në Haiti, si përgjigje ndaj kritikës për librin “Our Man in Havana”(Njeriu ynë në 
Havana), në të cilin shkruhej se diktatura e Batistës në Kubë ishte më e lehtë se sa 
realiteti. Si në të gjithë librat e tij, karakteristikë e Grinit është sensi ironik i përshkrimit. 
Personazhet kryesorë kanë emra të zakonshëm si Braun, Smith dhe Xhons. Vetë Grini ka 
thënë se kjo ishte mënyra më e mirë për të dhënë situatën reale, pa pësuar padi gjyqësore 
dhe njëkohësisht një strategji për t’i dhënë personazhit një depersonalizim. Kështu, emrat 
duket se janë të parëndësishëm në situatën që i përngjason Komedisë Njerëzore. Braun, 
është një rrefimtar i shëruar nga alkoolizmi, por Smithët janë amerikanë. Ata besojnë se 
agresioni në botë, vjen nga aciditeti i tepërt në stomak dhe misioni i tyre është që të 
konvertojë Haitin në një vend vegjetarian. Xhons është një sharlatan i përfshirë në 
marrëveshje të dyshimta me qeverinë, por që është i zoti të kamuflohet për t’i shpëtuar 
përndjekjes.Në të vërtetë kjo është e përkohshme, por kalon përmes nje vdekje heroike, 
megjithëse i bënte gjithmonë njerëzit  të qeshnin. 36  

 
 
 

I.1.1.5. Prirja marksiste në romane 
 
Gjatë periudhës së Perdes së Hekurt, bota demokratike mbronte veten nga 

kërcënimet e vendeve komuniste. Këto ishin ditët kur realizoheshin revolucione të 
bazuara në ideologjinë marksiste të cilat etiketoheshin si "të krahut të majtë". Grin 
shprehu mosmiratimin e tij me politikat amerikane të ndërhyrjeve në vendet e botës së 
tretë. Ai e pa SHBA-në si një fuqi e re kolonizuese që keqpërdor vendet e dobëta. 
Mendimi i Grin për komunizmin, si një aktivist anti-amerikan, ishte:  
 
"E pra, unë mendoj se është e ardhmja e vetme." 37 
 

Këtë, Grini e shprehu kur ai u pyet në lidhje me anëtarësimin e tij në një parti 
komuniste një të njohuri të tij. Ai që duhet konsideruar është se Grini gjithmonë kërkonte 
për një ndryshim, një emocion në jetën e tij. Anëtarësimi i tij mund të jetë një mënyrë për 
të shpëtuar nga mërzitja. Por tendencat e majta të Grin-it mbetën gjatë gjithë jetës së tij. 
Këto janë gjithashtu të dukshme në letrat që ai i ka drejtuar shtypit. Për lexuesit e sotëm 
është e vështirë për të kuptuar mbështetjen e tij për komunizmin dhe besimin e tij në 
revolucionet, sidomos kur të gjithë e dinë se çfarë pasojash kishin ato. Si mundet dikush 
që ka parë atë që ndodhi në komunizëm me gjysmën e Evropës edhe të besojë në 
drejtësinë e grushteve të shtetit në Amerikën Latine? Sic theksojnë dhe biografët e tij, kur 
Grini kishte një ideologji, ajo kishte pasoja katastrofike.  

Grinit gjithmonë i pëlqente ideja e një shteti socialist. Në romanet e tij në fillim të 
viteve 1930-të çështjet sociale janë të pranishme. Si një banor i Britanisë së Madhe 
kapitaliste ai ishte i distancuar nga materializmi dhe humbja e jetëve njerëzore. Nuk 
duhet harruar se Lufta e Ftohtë filloi kur qeveritë demokratike e panë të drejtë për të 
mbrojtur sistemet e tyre politike kundër kërcënimit të komunizmit nga BRSS-ja dhe për 
të përdorur të gjitha mjetet. Ndërhyrjet në vendet e Botës së Tretë ishin pasojat e 
                     
36 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 82-83, Oxford University Press, 2006  
37 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 152, Oxford University Press, 2006  
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politikave të tilla. Grin pa se kjo është e papranueshme. Ai ishte në anën e vendeve që 
nuk mund të mbronin veten kundër një pushteti të fortë, sic ishte SHBA-ja, dhe ndjente 
simpati për komunizmin. Për më tepër, ai nuk ishte i vetmi, i cili ishte kapluar nga ideja e 
krijimit të një sistemi më të mirë politik që do të ishte një pikënisje për një shoqëri më të 
mirë. Ideja nuk mund të realizohej. Kur filloi stalinizmi, Grin u distancua nga Bashkimi 
Sovjetik dhe filloi të kishte interes në regjimet e Amerikës Latine.  

Megjithatë, edhe atëherë disa nga deklaratat e tij ishin shumë provokuese. Në vitet 
1960-të u zhvilluan gjykimet e Sinavski dhe Daniel, të cilat shkaktuan një ndryshim të 
rëndësishëm tek Grin mbi BRSS-në. Megjithatë, edhe atëherë ai pretendoi se nëse do të 
kishte zgjedhur midis jetës në Bashkimin Sovjetik dhe jetës në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, ai me siguri do të zgjedhte Bashkimin Sovjetik. Sipas tij, sa më e madhe është 
dashuria për një vend aq më shumë dikush është i shtyrë për të protestuar kundër çdo 
dështim të drejtësisë atje.  

Një numër i krtitikëve e kanë interpretuar anti-amerikanizmin e Grinit si reagim 
ndaj kufizimeve pamend që Ligji McGarran (ligji mbi emigracionin e vitit 1952, ende në 
fuqi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës) çoi qeverinë amerikane për të vendosur mbi 
vetë Grinin kushte për shkak të anëtarësimit shumë të shkurtër kohor të tij në Partinë 
Komuniste. Kjo përvojë mund të ketë intensifikuar ndjenja të tilla, por ky kufizim nuk i 
inicioi ato. Anti-amerikanizmi është një qëndrim i hershëm dhe kjo duket të jetë një cilësi 
e ndryshme nga ndjenja e superioritetit të lehtë që dikur ishte më shumë se i zakonshëm 
në Angli se sa është sot. Ky qëndrim ka vazhduar në këtë ditë dhe rregullisht del në 
qëndrimet e ndryshme qeveritare dhe kulturore. Ajo madje kapërcen ndjenjën e 
besnikërisë. Ai ka thënë në kohët e fundit të jetës së tij se: 

  
"…tundimi për të qenë dyfish besnik tenton të zhduket para se të kalosh në 

anën e kapitalizmit dhe imperializmit amerikan. Unë e pranoj se kjo mund të duket e 
thjeshtë, por kjo është se si ajo është."  

 
Ai vazhdonte të theksonte se: 
  
"Shtetet e Bashkuara erdhi në në fund të dy luftërave tona dhe mori të gjitha 

meritat. ... Unë jam më afër komunizmit sepse mund të jetë ndryshe, sepse nuk është 
pjesë e Amerikës." 38  

 
Është e vërtetë se ky qëndrim nuk ka vazhduar me forcën e patogjenezës së tij të 

hershme. Në shkrimet dhe deklarimet e tij Grini thotë se ai nuk është kundër popullit 
amerikan, por vetëm kundër politikës së Shtëpisë së Bardhë. Është e vështirë për të 
zgjidhur interpretimin nëpërmjet dhe midis këtyre ndjesive të gjitha pohimeve të tij. Si 
rezultat i kësi qëndrimesh është mjaft e vështirë për të kryer një interpretim të qartë të 
tyre, gjë e cila është karakteristikë psikologjike e personelit të shërbimeve sekrete.  

Megjithëse Grini shpreh neveritjen e tij për shoqërinë amerikane, të paktën për 
kënaqësinë e tij, ai nuk mund të shpjegojë tërheqjen e tij drejt komunizmit. Megjithatë, 
Grini ka bërë vlerësime kureshtare të tilla si:  
 
"materializmi rus është më pak solid se materializmi amerikan", apo se  
                     
38 James Finn, Graham Greene as Moralist, First Things Peer Review Journal, May 1990 
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"në BRSS ka më shumë ndjesi fetare, megjithëse të varrosura thellë në mëndjet e 
njerëzve." 39  
 

Qëndrime të tilla u bashkuan edhe në një shkëmbim letrash në gazetën Times 
(Londër) gjatë luftës në Vietnam:  

 
"Vitenami i Jugut ka vuajtur nën pushtimin japonez dhe atë francez, ai ka vuajtur nën 
Presidentin Diem dhe pasardhësve të tij. Ai ka vuajtur nën amerikanët, por a ka 
vuajtur ai dikur nën komunistët? " 
 

Që prej atij shkëmbimi ka pasur mundësi të mjaftueshme për të vëzhguar dhe 
dënuar vuajtjet që komunistët kanë shkaktuar në atë që dikur ishte Vietnami i Jugut. Grini 
një herë tha se ai do të preferonte që të "përfundonte ditët e tij" në Rusi dhe jo në Shtetet 
e Bashkuara. I pyetur për këtë zgjedhje, ai u përgjigj se ai donte të thoshte se një 
shkrimtar nuk ishte aspak i rëndësishë në Shtetet e Bashkuara, ku nuk konsiderohet me 
ndikim, ndërsa në BRSS çfarë shkrimtarë thonë merret seriozisht, në atë masë që ata 
shpesh përfundojnë deri në Gulag. Duke parë nga konteksti historik mund të 
argumentohet se sovjetikët e konsideronin shumë të rëndësishme fjalën e lire, më 
seriozisht se demokracitë, saqë ata vendosën kufizime të tilla mbi të, mbi fenë, shoqërinë 
e lirë dhe shtypin e lirë. 40   

Një prej njerëzve që Grini kishte miqësi të hershme dhe që takoi në Bashkimin 
Sovjetik pas njëzet e gjashtë vitesh ishte spiuni i dyfishtë i Luftës së Ftohtë, Kim Filbi. 
Filbi dhe veprimet e tij gjatë karrierës në organet e shërbimeve të zbulimit bartin 
vëmendje për studiuesit letrarë dhe biografët. Para largimit nga Universiteti i Kembrixhit 
në vitin 1933, Filbi ishte konvertuar në komunst dhe së shpejti filloi detyrën e tij të gjatë 
për të depërtuar në Shërbimin Sekret të Inteligjencës britanike dhe më pas atë amerikane. 
Duke bërë kështu, ai u ngrit shpejt në pozitë për t'u bërë oficer ndërlidhës për CIA-n dhe 
FBI-në dhe dukej në pamje për t'u bërë shef i Shërbimit Inteligjent britanik. Në zemër të 
operacioneve kundër sovjetikëve në vitet e pasluftës, ai pati një paraqitje të shkëlqyeshme 
për ta për dekada të tëra dhe në të njëjtën vazhdonte dëmtimin e madh ndaj shërbimeve 
inteligjente perëndimore, në procesin e dërgimit në vdekjen e sigurt të një numri të 
agjentëve, disa prej të cilëve vetë ai e kishte rekrutuar. Kur u pyet nga biografi i tij Filip 
Najtli (Philip Knightley) rreth një aspekti të veçantë (Shqipërisë) të punës së tij të 
spiunazhit, Filbi u përgjigj:  
  
“Agjentët e dërguar në Shqipëri ishin burra të armatosur më qëllim sabotimi dhe 
vrasje. Ata ishin aq të gatshëm sa unë mendoja gjakderdhjen në shërbim të një ideali 
politik. Ata ishin në dijeni të rreziqeve që ndërmerrnin. Unë u shërbeja interesave të 
Bashkimit Sovjetik dhe ato interesa kërkonin që këta burra duheshin mposhtur. Për aq 
sa kam ndihmuar për t’i mposhtur ata, edhe nëse shkaktova vdekjen e tyre, unë nuk 
kam asnjë keqardhje.”  
  

                     
39 Po aty  
40 Po aty  
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Kur u pyet si mund të imagjinohet duke u përkushtuar kështu në një ideali politik 
që ai do të derdhte gjak për të, Filbi u përgjigj:  
 
“E pra, kjo është ajo ku ne ndryshojmë. Unë kam vepruar gjithmonë në një nivel 
personal dhe politik. . Kur të dy kanë ardhur në konflikt unë gjithmonë kam vënë 
politikën para” 
 

Kur u pyet gjithashtu kë do të zgjidhte më parë në ndonjë situatë, gruan e tij 
Eleanor apo idealin Filbi u përgjigj menjëherë: 
 
“Partia, natyrisht." 
 

Zgjedhjet dhe tradhtitë e mundshme kërkonin besnikëri dhe përkushtim të qartë. 
Këtu janë shumë nga përbërësit për një roman të Grinit. Ai ka punuar si vartës i Filbit në 
MI5, ku ata u bënë miq. Në vitin 1968, pesë vjet pasi Filbi kishte lënë perëndimin dhe u 
vendos në Moskë, Grini shkroi një hyrje të ngrohtë për librin e tij. “Lufta e Heshtur”, kur 
Filbi u shpreh: 
 
“Unë u befasova kur e lexova. Ai e ka kuptuar atë që kam bërë dhe pse e kisha bërë.”  
 

Pas kësaj, Greene pati një korrespondencë me Filbin duke i kërkuar atij vetë një 
roman që tërhoqi vëmendjen mbi jetën e tij dhe e vizitoi atë disa herë në Bashkimin 
Sovjetik në mesin e viteve 80-të.  Ky roman për Filbin do të ishte për lexuesin me titull 
Lufta ime e Heshtur. 41 

Parë nga ky këndvështrim, edhe pse jo e plotë, studimet mbi Grinin dhe botën e 
karaktereve të tij mund të thuhet se ai ishte i impresionuar nga jeta dhe shkrimet e 
Simone Weil, që për të dashuria është vetëm dashuri universale. Kjo dashuri universale, 
përkushtimin për shkaqe abstrakte, është e dënuar të jetë dëshpëruese në shumë nga 
romanet e Grinit, për dashurinë e individëve, të një personi tjetër, të Perëndisë dhe për 
besimin dhe besnikërinë që duhet të shoqërojë atë dashuri.   

Fundi, natyrisht, në romanet e Grinit është mbajtur për të justifikuar mjetet, por 
kjo është një pamje e tjetër, ndoshta më pak e qartë për shumicën e lexuesve të përfshirë 
në politikë, në qoftë se gjykohen personazhet me veprimet e tyre. Nga pikëpamja 
studimore e letërsisë dhe e stilit gjuhësor, shprehja e ndjesive personale për pushtet nuk 
është karakteristike vetëm në personazhet që vishen me karakteristikat e Filbit, sepse 
personazhe të tillë i shërbejnë një kauze dhe jo vetes.  

Përtej të gjithë asaj që nuk arrihet të shqyrtohet dhe gjykohet, në lidhje me 
shkakun për të cilin Filbi shfrytëzoi inteligjencën, energjinë, zgjuarsinë, bukurinë dhe, në 
fund, për të cilën gjithë pjesa tjetër është: përhapja dhe fitorja eventuale e Komunizmit.   

Për qëllime të interpretimit të veprave të Grinit, në rrafshin e sotëm sinkronik të 
studimit, është e mjaftueshme që të theksohet se tërheqja Greene për komunizmin, duket 
se ka dëmtuar pushtetin e tij të vëzhgimit dhe analizës. Ky përfundim i tillë vjen nga 
studiuesit dhe biografët e tij. Për me tepër, ky përfundim vjen edhe nga thëniet e tij ku 
theksohet:  
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"Unë nuk besoj se letërsia ka një ndikim të madh në politikë. . . . Ne nuk jemi 
edukatorë. Detyra jonë është që të shkruajmë në lidhje me çdo rast të padrejtësisë, kur 
ne jemi në gjendje për të ndihmuar." 
 

Megjithatë, në një intervistë për Literaturnya Gazeta në 1984 thuhet: 
 
“Letërsia, ju e dini, ndihmon luftën kundër regjimeve diktatoriale dhe kam bërë atë që 
unë mund të kontribuojë në këtë luftë." 42 
 

Më pas, kur në Moskë në vitin 1986, në një intervistë për njëjtën revistë Grini, 
duke folur për katolicizmin e tij, në qëndrim të kundërt me shenjat e para të globalizmit, 
tha: 
 
"Erdhi fashizmi më afër nesh dhe duket se ajo po përhapet në të gjithë botën, ndaj 
është më shumë e nevojshme për të kundërshtuar atë, duke ndërtuar pengesa morale 
në ndërgjegjen e masave. Unë e ndjeva të nevojshme për t’u bërë simbol i besimit 
hyjnor të rezistencës." 
 

Pjesë e kulminacionit të këtij profili personazhi është vepra Doktor Fisheri i 
Gjenevës. Kjo vepër është një premisë që sfidon ndjenjën e besimit përballë lakmisë së 
kohës së sotme. Ndjesia e moralit fetar përballë ndjesisë njerëzore i vë personazhet e 
kësaj vepre në dilemën e perhershme të moralit jetësor.   

Gjatë vizitave të tij në Panama, Greene erdhi për të njohur disa nga figurat 
udhëheqëse të Nikaraguas, si p.sh. Daniel Ortega, duke përfshirë gruan e tij Rosaria, 
Peshkopin Cardenal, Tomas Borge, dhe Sandinistat e tjerë të lartë në qeveri. Disa prej 
këtyre njerëzve të shquar ishin atje për ta përshëndetur atë në vizitën e tij të parë në 
Nikaragua dhe për ta informuar atë për çështjet aktuale të Nikaraguas. Grini ishte kështu 
në gjendje për të raportuar mbi “qëndrimin e çuditshëm të Kryepeshkopit Obando,” 
peshkop i fuqishëm i cili ishte një kritik i ashpër i Somozës dhe gradualisht u bë në po të 
njëjtën mënyrë kritik i ashpër i Sandinistave kur u bë e qartë se ata ishin të ndërgjegjshëm 
për marksizëm-leninizmin dhe sjellja në pushtet e të cilëve tradhtoi premtimet e 
revolucionit.  

Grini nuk është aq i pafajshëm, edhe pse duke qenë pjesë e atij sistemi për 
negociatat me ShBA-në në lidhje me kanalin e Panamasë. Ai kurrë nuk mendoi se mund 
të ketë qenë përdorur nga General Torrijos ose Sandinistat, por deklaroi se: 
 
“Unë kurrë nuk kam hezituar për të përdorur një kauzë që besoja, edhe në qoftë se 
zgjedhja ime mund të ketë vetëm për një të keqe më të vogël. Ne kurrë nuk mund të 
parashikojnë të ardhmen me ndonjë saktësi.” 43  

 
Megjithatë, për Grinin nuk ka konsiderata të tilla dhe me sa duket duhet të 

ndërhyjë për të mundësuar edhe një herë modelin e të pafuqishmit në kundërshti me 
politikën jashtme të Amerikës, duke dalë ashtu si personazhet e tij për të tërhequr 
vëmëndjen ndaj lexuesit për kësi kauzash botërore me sfond politik.   
                     
42 Po aty  
43 Po aty  
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Kritikët e tij kanë reaguar duke thënë se ata nuk e kuptojnë se si ai mund të jetë aq 
iracional dhe i kanë sugjeruar që ai duhet të jetonte në ato regjime që ai i pëlqente aq 
shumë. Në vitin 1971, përsëri, ai kishte “simpati të madhe për komunizmin më shumë se 
kurrë më parë, edhe pse më pak me versionin rus”. Grin pranoi se ai u kthye larg nga 
komunizmi stalinist dhe kishte interes në regjimin kuban dhe politikën e Kastros. Ai ishte 
kundër të gjitha informacioneve në gazeta që e përshkruanin Kastron si një komunist. 
Grini i bazonte supozimet e tij tek një udhëheqës i cili mbështeste Kishën Katolike dhe e 
integron fenë në lëvizjen politike e që nuk mund të jetë një komunist. Kur Kastro 
gradualisht po bashkëpunonte më shumë me BRSS-në, Grin ende besonte se një sistem i 
ri revolucionar po zhvillohej në Kuba. Bashkimi i ideve socialiste dhe katolicizmi ishte 
për një shkrimtar që ishte katolik dhe merrej me çështjet sociale, një proces i mahnitshëm 
sepse do të thoshte që ai ishte i aftë për të mos parë padrejtësitë në vendin e adhuruar. 
Grin kontriboi në një imazh pozitiv të Kubës e Kastros nga artikujt e tij në shtyp. Ishte 
Kastro i cili e rekomandoi Grinin tek Omar Torrijos. Torrijos e ftoi Grinin për një vizitë 
në Panama në vitin 1976. Qëllimi ishte për të fituar publicitet për mosmarrëveshje 
politike midis SHBA-së dhe Panamasë. Torrijos po negocionte me SHBA-në në lidhje 
me kthimin e Kanalit të Panamasë, e cila ishte nën kontrollin amerikan. Grin ishte 
entuziast në lidhje me personalitetin e gjeneralit dhe filloi të tërhiqte vëmendjen mbi 
situatën politike në Amerikën Qendrore. Libri “Getting to Know the General” (Duke 
njohur gjeneralin) ishte gjithashtu një mënyrë për të krijuar një imazh pozitiv të diktatorit 
të Panamasë. Grin ka vepruar si përfaqësues i Panamasë gjatë bisedimeve me SHBA-në. 
Kanali iu kthye më në fund Panamasë në vitin 1978. Ajo që duhet përmendur është se 
Grin shtrembëroi faktet në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të ishin më negative në 
krahasim me Panamanë apo Kubën. 44 

Një tjetër shembull i prirjeve të Grinit për regjimet e Amerikës Latine ishte 
mbështetja e tij për qeverinë e Nikaraguas. Grini shkroi në një artikull ku përshkruhej 
regjimi me prirje ndaj marksizëm-leninizmit dhe futjes së arsimit në gjithë popullatën.   
Kritikave ndaj artikujve të tij, Grin u përgjigj se kishte gjithmonë një lloj propagande kur 
ndodhin ndryshime të rëndësishme politike në vend. I tillë indoktrinim ishte një pjesë 
normale e patriotizmit. Ai mbështeti regjimet e krahut të majtë dhe ishte kundër 
udhëheqësit politik të mbështetur nga SHBA, të tilla si Papa Doc në Haiti ose Stroessner 
në Paraguaj. Sipas tij, diktatorët socialistë gjithmonë mund të ndryshojnë, por ata të 
mbështetur nga Shtetet e Bashkuara jo. Grini nuk donte të pranonte se çdo diktaturë 
kishte viktimat e veta politike. Nga ana tjetër, ai bëri thirrje për lirimin e të burgosurve 
politik në Bashkimin Sovjetik dhe vendeve satelite të saj. Në 1973 ai u bëri thirrje 
autoriteteve çeke në emër të Karel Kyncl, i cili ishte dënuar me njëzet muaj burgim. Grin 
vlerësoi Kyncl, të cilin ai e takoi në 1969 si një patriot i vërtetë dhe një mbrojtës i 
qeverisë çeke dhe i Partisë Komuniste.  

I njëjti argument u përdori kur ai nënshkroi peticionin për lirimin e Rudolf Bahro, 
një shkrimtar nga Republika Demokratike Gjermane në vitin 1978. Kyncl bëri një 
intervistë me Grinin në vitin 1984. Ai vërejti se pavarësisht fakteve Grini ende besonte 
me naivitet në komunizëm dhe mundësinë që ideologjia mund të funksionojë në jetën 
reale. Kyncl vuri në dukje se çfarë Grini i mungonte në opinionet e tij ishte një përvojë 
personale me regjimin..  

                     
44 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 152, Oxford University Press, 2006  
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Kritikët e tij theksojnë se Grin gjithmonë u përpoq për bashkimin e besimit 
katolik me ide komuniste. Tërë jetën e tij e balancoi në mes socializmit dhe katolicizmit. 
Ai u përpoq për të gjetur një mënyrë për të sjellë këto ndryshe nga qëndrimet e 
derikohshme. Grin shpresonte se komunizmi dhe katolicizmi mund të bashkohen me një 
virtyt të besimit. Ai shpresonte se një bashkim do të sillte barazinë e të gjithë njerëzve. 
Greene nuk pranoi kurrë humbjen e shpresës në përpjekjet e tij. Prandaj përpjekjet e tij 
nuk u morën asnjëherë seriozisht. Një rast i veçantë ishte mbështetja e tij për George 
Orwell që kishte vështirësi me botimin e librit të tij “Animal Farm” (Ferma e kafshëve) 
për një kohë të gjatë. Grin vlerësoi Orëellin për qëndresën dhe refuzimin e tij për të bërë 
ndryshime në punë. Orwell ishte për Grinin një shembull i ndritshëm i shkrimtarit që nuk 
dëshiron të shkruajë sipas rregullave të sistemit. Është interesante se si Grini mbështeti 
Orwellin të punojë në “shkatërrimin e mitit sovjetik në Angli”, Por nga ana tjetër, ishte 
gjithmonë i prirur të mbështeste çdo revolucion socialist apo marksist në besimin e 
krijimit të një shteti ideal socialist. Graham Grin një herë tha:  

 
"Nëse unë jetoj në një vend kapitalist, ndjehem komunist, nëse unë jam në një 

vend komunist, ndihem kapitalist".45  
 
Në fakt, ishte një idealist i cili nuk përshtatej në asnjë prej dy sistemeve politike 

që ekzistonin në kohën e Perdes së Hekurt. Ai ishte i prirur drejt ideve të majta që duhet 
të ndryshojë botën kapitaliste, por ai kurrë nuk jetoi në një vend komunist kaq gjatë për të 
thënë se ideologjia marksiste në ndonjë nga varietetet e saj ishte e realizueshme. Ai punoi 
vetëm me informacion të ndërmjetësuar për jetën në komunizëm dhe në favor të regjimit 
të preferuar prej tij, ai ishte në gjendje të sistemonte të dhënat vetë, sepse ai pa realitetin 
në mënyrën e tij.   
 
 
 
I.1.1.6. Prirja letrare në fundin e jetës 

 
Në vitin 1980 Grini botoi dy romane të shkurtra, të cilat ishin “Doktor Fisheri i 

Gjenevës ose gostia e bombës” dhe “Monsignor Quixote”. Këto dy vepra janë dëshmitë e 
një ndryshimi në mënyrën e shkrimit të romani të Grinit. Pas një periudhe të gjatë duke 
shkruajtur romane për vende tropikale dhe Amerikano-Latine, vendngjarjet tashmë 
zhvendosen në Europë, e përkatësisht në Zvicër dhe Spanjë. Karakteristikat gjeografike të 
Zvicrës dallohen për ajrin e pastër dhe të ftohtë dhe malet e larta. Nga pikëpamja 
kulturore ajo dallohet për cilësinë e pëlqyeshme të civilizimit dhe ashpërsinë e 
krishtërimit protestant. Personazhi i Doktor Fisherit është karakterizimi i njeriut të pasur 
kapitalist, i cili është i pangopur në poshtërimin e miqve të tij. Mënyra e tij e poshtërimit 
është shtrimi i gostive duke i dhënë gjellë të ndenjura por në fund ata marrin dhurata. Kjo 
formë e të jetuarit i përngjan lojës së ruletës ruse të cilën autori e ka luajtur në rininë e 
vet. Të ftuarit e gostisë janë aq të pangopur sa mund edhe të humbasin jetën për të marrë 
një çek të majmë të fshehur në pakot e dhuratave të fshehura.  

Sipas kritikëve të Grinit, ky është një paralelizëm midis Fisherit dhe Zotit në 
manipulimin e jetëve njerëzore, pavarësisht se Fisheri nuk beson në Zot. Sipas tij, Zoti 
                     
45 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 152, Oxford University Press, 2006  
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shpesh iu jep dhurata njerëzve për të kompensuar turpërimin në jetët e tyre. Cilësia e të 
shkruajturit në këtë roman të fundit, por të ri për nga forma dhe struktura, sugjeron se 
autori është në rigjallërimin e vetes. Kjo vepër ngjason me një gjëegjëzë dhe është një 
satirë mbi të pasurit apo qoftë edhe një parabolë letrare mbi makutërinë njerëzore, kur ajo 
ul moralin njerëzor. Gjithashtu, sipas biografëve të tij, kjo vepër mund të jetë frymëzuar 
nga ëndrrat e autorit, të cilat ai i regjistronte në një ditar të vetin.   

Të gjitha këto vepra tregojnë kapacitetin e Grinit për të shkruar në mënyrë 
polifonike. Ajo çka mund të duket në fillim si një roman triller, me leximin e paragrafëve 
kthehet në një tekst, i cili ka në trupin e vet poezinë dhe realizmin, dhe që ka gjasat të 
përmbajë aluzione letrare. Këto karakteristika letrare mishërohen me një gjuhë të thjeshtë 
por me shumë nënkuptime dhe interpretime nga ana gjuhësore e kulturore.  

 
 
 

I.1.2. Veprat kryesore dhe bota e njeriut të Grinit. 
 

Graham Grin në veprat e tij më kryesore gjithmonë ka një personazh, i cili 
përfaqson mendimet dhe qëndrimet e tij ndaj fenomeneve fetare dhe për më tepër ato 
politike. Nëse vërejmë me kujdes titujt e librave të tij, aty gjendet gjithmonë fjala “man” 
ose “njeri” si psh: “The Inside Man”(Njeriu i Brendshëm), “The Third Man”(Njeriu i 
Tretë), “Our Man in Havana”(Njeriu Ynë në Havana), “The Tenth Man”(Njeriu i Dhjetë) 
etj.  

Megjithatë, brenda shkrimeve të tij dallojmë karaktere personazhesh të cilët 
dallohen nga fenomene si katoliçizmi, qëndrimi moral dhe qëndrimet politike. Periudha e 
parë e Grinit si romancier dallohet për ndjenjat katolike dhe moralin fetar. Kjo bie në sy 
gjatë viteve 40-të në librat e titulluar “Heart of the Matter”(Thelbi i Çështjes), “Brighton 
Rock”(Shkëmbi i Brajtonit) dhe “The Power and Glory”(Pushtet dhe Krenari). Të tre 
personazhet kryesorë të këtyre librave, Pinki (prifti), Major Skobi dhe oficeri i policisë 
koloniale, kanë më shumë gjëra të përbashkëta. Secili është dëshpërimisht i izoluar, secili 
është një katolik mëkatar dhe që i bren frika prej mëkatit që kanë bërë. Secili prej tyre 
është i gatshëm të marrë mallkimin si një alternativë për shpëtimin e përjetshëm. 46  

Përvec këtyre, romani “The End of the Affair” (Fundi i një Marrëdhënie), sipas 
vetë Grinit, është e fundit me tematikë fetare dhe e fundit që ngjarjet që pasqyrohen në të 
janë vendosur në Angli. Rrëfimi në vetën e parë ishte një inovacion në punën e tij. Ky 
libër së bashku me librin tjetër “The Quiet American”(Amerikani i Qetë), përfaqësojnë 
kalimin në atë fazë ku stili i të shkruarit është më i thjeshtë. Vetë Grini ka thënë se “The 
End of the Affair”(Fundi i një marrëdhënieje) dhe “Travels with my Aunt”(Udhëtime me 
tezen time), ishin romanet të cilat shmangnin melodramën, me të cilën ai nënkuptonte 
masën e dhunës brenda tyre. Në të njëjtën kohë mund të thuhet se ky roman është një 
tregim plot pasion për tradhtinë bashkëshortore, e cila është unike në romanet e Grinit.  
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I.1.2.1. Tërësia e veprave kryesore 
 
Në romanet e tij Grini nuk tregon faktet se si ndodhin ngjarjet në të tilla raste. Në 

këtë mënyrë fillojnë historitë dhe ngjarjet për romanet e tjera të cilat vijojnë më pas. Me 
botimin e romaneve të pas luftës, fillon edhe cikli i romaneve ku personazhet kryesore 
kanë  karakteristika të përbashkëta.     

“Amerikani i Qetë” ishte romani në të cilën Grini shkroi ndryshe për Zotin. Në 
vitin 1950, ai vizitoi Indokinën dhe ky roman reflekton mendimet, përshtypjet dhe 
qëndrimet e tij për francezët, të cilët luftonin në një kontinent larg vendit të tyre.  

 
Fig. 1.3  

 
Graham Grin si korrespondent gjatë Luftës së Indokinës me trupat e Legjionit të Huaj 
 
Përveç pjesës politike, romani ka si personazh kryesor Faulerin, dashnoren Fuong 

dhe amerikanin Pail. Si në të gjitha romanet që do të pasojnë, ngjarjet vërtiten në një 
trekëndësh dashurie ku Fauleri humbet të dashurën e vet Fuong tek amerikani Pail. 
Ngjarjet ndërtohen në një kronologji të përllogaritur, duke filluar me vrasjen e Pail dhe 
përdorimin e këtij fragmenti për të treguar kush ishte, çfarë bëri dhe çfarë i ndodhi. 
Romani nuk përfaqëson ato të Luftës së Ftohtë. Ajo është një përshkrim i situatës në 
mënyrë gazetareske dhe shpreh simpati për francezët ndërkohë që humbin një koloni të 
tyre. Vetë përshkrimet e skenave të luftës, janë një paralajmërim për amerikanët, të cilët 
më vonë do të ndërhynin në Vietnamin e viteve 60-të. Thuajse të gjithë personazhet 
kryesore të Grehëm Grin janë të ndikuar nga kultura franceze. Kështu bën edhe Fauleri 
kur flet me fjalët e Bodlerit, sikundër Grini shpreh ndjenjat anti-amerikane jo aq për 
politikën sesa për kulturën amerikane. 47 

Në romanin “Lawless Roads”(Rrugë të Paligjshme), Grini përshkruan rrugën që 
disa revista bëjnë për të arritur deri në Meksikë, ndërkohë që ato përcjellin boshllëkun 
përballë realitetit meksikan të viteve 30-të. 
 
“Këtu ka shtypje dhe dhunë, uri dhe kërbaç, por ju jetoni nën hijen e fesë, të Zotit dhe 
djallit. Kjo revistë nuk është djalli, nuk është asgjë në vetvete, është thjesht farmacia ku 
shitet ilaçi i Koka-Kolës, hamburgeri dhe gjithë bota juaj e kromuar”. 48 
                     
47 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 149-150, Oxford University Press, 2006  
48 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 112 Oxford University Press, 2006  
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Vetë Grini është një europian konservator, në kundërshtim me globalizmin e të 

majtëve, të cilët urrenin politikën amerikane por jo kulturën e Koka-Kolës, hamburgerit, 
kapeleve të bejzbollit, filmat, xhazin dhe rokun. 

Thuajse e njëjta situatë dhe karakteristika si te “Komedianët” paraqet edhe romani 
tjetër i madh “Konsulli i Nderit”. Këtu Grini kthen sytë nga situata në Amerikën Latine 
dhe ngjarjet janë paralele me Haitin e Papa Dokut. Ky roman, nxjerr më në pah tonin 
karakteristik të njeriut të Grinit. Ka shumë biseda në romanin “Konsulli i nderit” dhe 
shumë aksion, disa janë të dhunshme por nuk janë të shkruara me ndonjë stil dramatik. 
Epigrafi i marrë nga Tomas Hardi është jashtëzakonisht i vlefshëm: 
 
“Të gjitha gjërat shkrihen me njëra-tjetrën, e mira në të keqe, bujaria në drejtësi, feja 
në politkë...”  
 

Kjo fazë e jetës së tij është me vlerë për të kuptuar botën e brendshme të Graham 
Grinit, përsa I përket ideve dhe ideologjisë së tij në ndërtimin dhe tipizimin e karaktereve 
të ngjashme në shumë prej romaneve të tij. Nga kritikët letrarë, por edhe nga biografët e 
tij, dilet në një rezultante të përbashkët. Shumica e karaktereve të tij janë vetë si Grini në 
jetën reale.  

 
 
 

I.1.2.2. Karakterizimet e personazheve kryesore 
 
Toni i njeriut të Grini është i zymtë dhe po kështu ndjenjat e tij. Në një ngjarje të 

zakonshme të kundërtat mund të shkrihen me njëra-tjetrën por drama kërkon që ato të 
mbeten të kundërta gjatë gjithë veprës. Kritikët e Grini kanë vlerësuar romanet e tij për 
përqasjen e ideve anti-heroike sesa kalimi nga një ide në tjetrën. Këto dilema, janë 
paraqitur edhe në veprat e tij të para me pikëpamje katolike, ku personazhet e dinin mirë 
se cila ishte vija ndarëse midis mallkimit dhe shpëtimit. 49 

Një nga romanet me famë botërore është “The Human Factor”. Ajo është një nga 
të vetmet romane ku ngjarjet zhvillohen në Angli. Ky roman, trajton një histori spiunësh 
dhe agjentësh në qytetin e tij të lindjes, në Berkhamsted. Figura qëndrore e librit është 
Moris Kastel, i cili kthehet çdo mbrëmje nga puna që bën në shërbimet sekrete pas 
vdekjes së gruas së tij. Në të njëjtën zyrë ku ai punon, në Afrikën e Jugut, gjendet dhe 
Sara, një zezake afrikano-jugore, me të cilën Moris bie në dashuri. Sara është e martuar 
dhe ka një fëmijë, por si aktiviste për lirinë e zezakëve është e përndjekur. Morisi me 
ndihmën e komunistëve e ndihmon të arratiset, por në përpjekje vritet i shoqi. Më vonë ai 
martohet me Sarën në Berkhamsted. Kastel ka një sekret që Sara nuk e di. Morisi, 
pavarësisht se është agjent sekret, ai është vënë në shërbim të agjenturës sovjetike. 
Shkaku i të qënit agjent i dyfishtë nuk është ideologjia, por borxhi që ai kishte ndaj 
komunistëve për arratisjen e Sarës. Pak e nga pak, jep informacione dhe kur mendon se e 
ka shlyer borxhin, mendon të ndërpresë lidhjet. Në situata të tilla, është gjithmonë më e 
vështirë të dalësh se sa të futesh.  

                     
49 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 168, Oxford University Press, 2006  
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Libri përshkruan situata ku bota monotone shkrumbohet. Në fund, Morisi 
demaskohet dhe dërgohet në Moskë së bashku më Sarën, por jo djali i tyre i vogël. 
Historia ka shumë ngjashmëri me arratisjet drejt Moskës të spiunëve të Kembrixhit si Gaj 
Bërxhis, Donald Meklin dhe Kim Filbi. Besimi i Grinit në  vlerësimin vetjak të 
veprimeve të personazheve të tij, nënkupton se Morisi nuk ka hapësirë që të vlerësojë 
tensionin dhe konfliktin që ka jeta  e një agjenti të dyfishtë. Morisi është thjesht një njeri, 
i cili u zbulua si i tillë. Vdekja natyrale e Grinit, nuk shënon ndonjë ndodhi në botën 
njerëzore, por për letërsinë dhe misteret që Grini la pas, ende nuk ka shpjegime. 

Ky roman të krijon bindjen se në jetë njerëzit nuk janë Hamletë, por janë më 
shumë Rozenkracë dhe Gidershtejrn, figura komike të cilat nuk marrin pjesë në ngjarjet 
kryesore, por që pyesin se çfarë po ndodh. Në një artikull mbi Haitin e Papa Dokut të 
quajtur “Republika e Tmerrit” të publikuar në The Sunday Telegraph (Shtator 1963), 
artikull i botuar para botimit të “Komedianëve”. Grini shkroi për njerëzit që jetonin në 
një mbretëri terrori, ku mbisundonte atmosfera e farsës, ku e papërgjeshmja ishte në 
kontroll. “Lëkura e bananes është vdekjeprurëse, por prapë mbetet lëkure bananeje”, do 
të shkruante ai në këtë artikull. Kjo ishte pjesë e atmosferës që ai donte që romani ta 
përçonte në të gjitha faqet e saj dhe të evokonte një batutë në veprën “The Complaisant 
Lover” në Aktin e parë, skena e dytë: 
 
“Ne nuk na lejohet të kemi asnjë tragjedi sot, ku shkaku të jetë një lëkurë banane, me 
qëllim që të rrëshkasim në mënyrë gazmore, pavarësisht se njëlloj të vret”. 

 
Duhet theksuar se aspekti komik në veprat e Grinit nuk është ai i komicitetit tipik të 
kulturës shqiptare. Ashtu siç u theksua dhe në paragrafet më sipër, kjo ndjenjë komike 
është e tipit britanik, karakterstikat e të cilit anojnë më tepër drejt sensit ironik dhe 
sarkastik. Si rrjedhojë, kuptimi I mesazhit të përcjellë është tepër I hollë dhe simbolik. 
Gjithashtu një karakterstikë tjetër e humorit të Grinit është marrja e tipareve të humorit të 
zi, tipar dallues në veprat post-moderniste të shekullit të njëzetë. 
 
 
 
I.1.2.3. “Amerikani i qetë” dhe objektiviteti gazetaresk 

 
 Ky roman mund të quhet një nga romanet e fazës së pjekurisë së Grinit si 
romancier i mirëfilltë. Në këtë roman gjejmë personazhin kryesor në vetën e parë ku 
përvojat personale janë një pasqyrim i atyre të vetë autorit. Ngjarjet zhvillohen në një 
ambjent ekzotik me përfshirje të politikës së ditës, pra të betejave për çlirim të vendeve të 
botës së tretë në vitet 1950-1960, ku dhe Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në efektin 
domino të Luftës së Ftohtë. Një nga shtyllat kryesore të romanit është përfshirja e 
individit në këtë qerthull larg qetësisë së shtëpisë së vetë. Shumë nga aspektet psikogjike 
dhe shoqërore të asaj peruidhe dhe ngjarjeve të shënuara në histori janë fakte tashmë të 
njohura në rrethin letrar dhe historik të analizave të shumta të natyrave nga më të 
ndryshme.  
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Fig. 1.4  
 

 
Kopertina e parë e librit “Amerikani i Qetë” 

  
 Duke marrë në konsideratë tonin, rrëfimin në vetën e parë të protagonistit, nga 
ana e strukturës së tekstit, krijohet figura me parametrat e përmendur më sipër. Në të 
gjitha rastet rrëfimtari është një lajmës i vdekjes, megjithëse nuk është fajtor për ngjarjet 
që ndodhin. Tomas Fauler jeton në Saigon, kryeqytetin e Vietnamit të Jugut, si gazetar 
ndërkombëtar i cili raporton mbi luftën e francezëve në Indokinë ashtu si Grini që 
punonte për revistën “Life” dhe “The Sunday Times”. Në gjuhën angleze një emër si 
Fauler nënkupton nga ana fetare një jo besimtar. Duke parë kontekstin e situatës ky emër 
ka gjithashtu përmbajtje anti-amerikane përsa i përket përkatësisë politike të kohës. 
Simbolika e këtj personazhi mbart gjithashtu ndjesitë anti-amerikane të mesit të shekullit 
të njëzetë, që nuk ishte parë asnjëherë në librat e tij deri në atë kohë.    
 Objektiviteti gazetaresk i Grinit është në përshkrimet jo emocionale dhe gjuhës së 
reportazhit të vendeve gjeografike dhe veprimeve ushtarake, politike dhe diplomatike që 
ndodhin në libër. Si një gazetar opinionist, autori shpreh në bisedat e tij me Pajlin 
qëndrimin dhe analizën e tij për ngjarjet që ndodhin në Vietnam, sikurse edhe 
përfundimin që do të kishte ajo luftë. Ky tip objektiviteti jep gjithashtu edhe mënyrën se 
si do të luftohej, por mbi të gjitha botën emocionale të njerëve të përfshirë, të cilët do të 
luftonin mijëra kilometra larg shtëpive të tyre. Për më tepër, shpirti gazetaresk i autorit 
jep përshkrimin e sjelljes së këtyre njerëzve në ambjentin oriental dhe përplasjet kulturore 
e ideologjike të luftës.     
 
 
 
I.1.2.4. “Komedianët” dhe opinioni neutral i Braun 

 
Ky ishte dimensioni tjetër i lëkurës së bananes, të cilën ai donte ta shprehte në 

romanin “Komedianët”, se në fund të fundit lëkura e bananes njëlloj të vret. Romani 
mund të përshkruhet si një triller. Ai zhvillohet në Haiti në vitet e regjimit të Papa Dokut, 
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në kohën kur Z.Braun, Smithët, Xhonsi dhe pasagjerë të tjerë, udhëtojnë nga Amerika 
drejt Port-o-Prensit, me një anije hollandeze.  
 
Fig. 1.5  
 

 
              Kopertina e parë e librit “Komedianët” 

 
Personazhi jo protagonist, Z.Xhons, tregon shumë histori nga ditët e tij në luftën e 

dytë botërore dhe flet me shumë ngazëllim për komandot. Në momentin kur pyetej për 
hollësitë e misioneve që ka marrë pjesë, kujtimet e tij rreth jetës ushtarake mjegullohen. 
Këto trillime në bordin e anijes duket se nuk bezdisin askënd, megjithëse të gjithë 
hezitojnë të mendojnë me veten e tyre, për karakterin e Xhonit si ushtarak karriere. 
Brauni, menjëherë nuhat se Xhonsi është një mashtrues. Ai shpesh përpiqet ta mbërthejë 
me pyetje për luftën që Xhonsi i shmanget në mënyrë të admirueshme. Diku gjatë kësaj 
përpjekeje, Brauni pranon në vetëvete se ai dhe Xhonsi janë shumë të ngjashëm. Kjo të 
paktën, kuptohet përderisa ai vë në të njëjtën peshore mashtrimet e Xhonsit dhe 
marrëdhëniet e tij jashtëmartesore me Martën, gruaja e një diplomati të huaj.  

Megjithatë, ky krahasim nuk është me vend. Në fakt, Braun shkon më tej këtij 
krahasimi. Ai zbulon mashtrimet e të gjithë personazheve të tjerë, dëshirën për t’ia 
hedhur njëri-tjetrit, e tërë botës. Në këtë kontekst Braun dyshon për të gjithë, përfshi edhe 
veten e si rrjedhojë del edhe titulli “Komedianët”. Në roman, përshkruhet takimi i parë 
midis Braunit dhe Martës, gjatë një pritje kokteili në ambasadë. Braun është i sigurtë se 
ambasadori e vështron gruan e tij dhe Braunin tek bëjnë dashuri sa herë që bien në 
kontakt me njëri-tjetrin, megjithatë nuk e jep veten dhe asnjë shenjë se e ka kuptuar. Kjo 
ndoshta është ndjenja e mashtrimit, e cila e bën Braunin ta barazojë veten me Xhonsin. 
Pavarësisht kësaj, kjo nuk është plotësisht reale, derisa mashtrimet e Xhonsit janë serioze 
e ndërkohë lidhja e Braunit me Martën janë qesharake përpara mashtrimeve të mëdha që 
ndodhin. Ndërlikimet për Braunin, fillojnë me gjetjen e trupit të një ministri Haitian në 
pishinën e hotelit të tij në Port-o-Prens. Një përshkrim sureal vijon me Braunin, teksa 
përpiqet t’i bindë klientët e tij të vetëm në Hotelin Trianon, por jo për shumë kohë, pasi 
trupi i gjetur nuk mund të shkaktojë asnjë pasojë për atë vetë. Fshehja e gjërave duket se 
është një aftësi e Braunit. Mund të intrigohesh nga mënyra ironike se si ai arrin të 
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vlerësojë më shumë aftësitë e shefit të tij të kuzhinës sesa mbrapshtësitë e regjimit të 
Papa Dok Dyvalier. Vetë ai, vëren se Haiti është më i pastër nën regjimin e Dyvalierit se 
sa ishte më parë. Në të njëjtën kohë, është e vështirë të gjesh një përshkrim negativ të 
Braunit për diktaturën e Haitit. Qëndrimi i tij është asnjanës. Grini mesa duket jep 
portretin e një qytetari të thjeshtë, megjithëse Braun nuk është një qytetar haitian. Përmes 
personazhit të Braunit,  shikojmë qëndrimin, mendimin dhe personalitetin e  Grehëm 
Grin në lidhje me jetën haitiane nën diktaturën e Dyvalierit. Më shumë se gjysma e librit 
pasqyron situatën përpara se Brauni të përfshihej pjesërisht në aktivitetet revolucionare të 
Xhonsit. Në fund, libri përshkruan grushtin e shtetit dhe dështimin e tij. Kjo është arsyeja 
e largimit të Braunit nga Haiti. 50 

Një nga arsyet kryesore përse ky libër është vlerësuar më shumë nga kritika 
botërore është pikërisht fakti sesi një përsonazh si Brauni zëvendëson realitetin me 
“trillin” e tij. Struktura e romanit vjen pikërisht në atë formë të cilën e sjell perceptimi i 
paqartë i Braunit për veten dhe personazhet që e rrethojnë. Ky tip perceptimi është tipik 
për njerëzit të cilët janë indiferentë ndaj ngjarjeve dhe përjetimeve të të tjerëve.   
 
 
 
I.1.2.5. “Konsulli i nderit” dhe ndjeshmëria fetare 

 
 Ndryshe nga shumë romane të tjerë të shkruajtur nga autori mbi Amerikën 
Latine“Konsulli i nderit” ka një ton shumë më serioz dhe ngrihet si vepër letrare me një 
suspensë në nivel të lartë dhe përshkrime të situatave të dhunshme. Ashtu si dhe romanet 
e tjera, konteksti i veprës përshin shqetësimin në lidhje me kufijtë midis reales dhe trillit. 
Një aspekt tjetër letrar, por më i veçantë nga librat e tjerë për këtë tip romani, është ana e 
errët e ngjarjeve dhe imazhi negativ i vetë autorit. 
 
Fig. 1.6 

 
Kopertina e parë e librit “Konsulli i Nderit” 

  

                     
50 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 135, Oxford University Press, 2006  
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 Personazhi kryesor i veprës, Doktor Eduardo Plarr, është një shtetas argjentinas 
por me baba britanik, ndikimi i të cilit ndjehet në karakterin dhe personalitetin e tij. 
Njerëz të tillë në kulturën argjentinase të kohës ku shkruhet romani trajtoheshin si “të 
huaj”. Në moshën katërmbëdhjetë vjeçare, Doktor Plarr ndjente fuqinë e letërsisë për të 
qenë i gjallë dhe për të pasur ndjesi seksuale51.  
 Në faqet e para të romanit, Doktor Plarr me zor mundohet të lexojë vepra të 
ndryshme letrare të pacientit të vetë, Horge Hulio Saavedra. Shkrimtarët vendas i 
shkruajnë veprat e tyre me shpirtin e macizmos, një term i cili shpjegon xhentilesën 
mashkullore dhe shpirtin luftarak që lufton me nder në bazë të rregullave të vjetra 
kalorsiake. Kjo, sepse në Amerikën Latine, autorët më të lexuar të asaj kohe ishin Ruso 
dhe Shatobriand. Saavedra si personazh simbolizon shpirtin kritik ndaj ngjarjeve dhe 
veprimeve që ndodhin në roman. Ashtu si vetë autori e shpjegon, ky personazh është 
ndryshe nga të tjerët si nga ana estetike ashtu edhe filozofike. Ngjashmëria midis këtij 
personazhi dhe autorit faktohet në disa përshkrime jo pak të rëndësishme. Ashtu si 
krijuesi i tij, Saavedra ndjek po të njëjtën rutinë; pesëqind fjalë pas vaktit të mëngjesit; i 
sëmurë depresiv dhe shkruan për vuajtjet shpirtërore ose njohur në Argjentinë si “noche 
oscura” (nata e errët) 52.  
 Si në të gjithë librat e Grinit, ngjarjet vërtiten në kontekst rreth marrëdhënieve 
midis të dashuruarve dhe rrethanave që shoqërojnë këto marrëdhënie. Në këtë roman, 
Klara Fortnum është shtatzënë me fëmijën e të dashurit të saj Doktor Eduardo Plarr. 
Thuajse të gjithë këta meshkuj të dashuruar kanë të njëjtin fund tragjik si në veprat fetare 
ku veprat e tyre të pamoralshme dënohen më një vdekje të shpejtë dhe të dhunshme. Një 
nga pengjet e këtyre personazheve femërore janë mungesa e shprehjes së dashurisë nga 
partnerët e tyre, të cilët nuk arrijnë të kenë paqe dhe janë të aftë vetëm për t’u ofruar 
dashuri në rrethana mbijetese. Ashtu si më sipër këto janë disa nga karakteristikat e 
macizmos në Amerikën Latine. Personazhe të tilla femërore përfundojnë duke mbijetuar 
me bashkëshortët dhe fëmijët e tyre. Dënimi nga ana morale dhe fetare është që mëkati të 
cilat ato mbartin u ngelet si njollë për gjithë jetën dhe pjellë e mëkatit janë fëmijët.   
Personazhe të tjerë të veprës përfshin gjithashtu edhe klerik fetarë të përfshirë nga 
lëvizjet revolucionare. Ky personazh është prifti katolik Leon Rivas. Pavarësisht veshjes 
dhe moralit fetar, ky prift është i përgatitur për të marrë jetën e cdokujt për të arritur 
qëllimin human dhe revolucionar sipas tij53.  
 Këtu arrihet të shihet ndjeshmëria fetare e veprës. Shpirti humanist dhe idealist 
revolucionar i masës përzihet me moralin fetar katolik në lidhje me jetën njerëzore dhe 
rrethanat e jetës. Të gjithë personazhet gjenden në udhëkryq të moralit në lidhje më 
vendimet që marrin për jetët e tyre. Në këtë rast, vendimet merren nga njerëz që nuk 
priten deri në njëfarë momenti të kenë ose të mos kenë ideale humaniste. Kjo ndjeshmëri 
fetare dhe moraliste ndodh jo vetëm në të kaluarën por edhe në ditët e sotme në Amerikën 
Latine. Pavarësisht vendodhjes gjeografike, e cila nuk është reale, fenomeni i tillë ka si 
shembull shumë nga revolucionet që ndodhën në këtë kontinent si Kili, Bolivia, 
Kolumbia, Panamaja etj. Metodat revolucionare të luftës guerrile shpesh degjeneruan në 
metoda anarkiste, ku kryefjala ishte vetëm veprimi nëpërmjet dhunës pavarëisht 

                     
51 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 134, Oxford University Press, 2006  
52 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 174, Oxford University Press, 2006  
53 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 186, Oxford University Press, 2006  
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idealizmit. Një nga këto veprime ishte rrëmbimi i personave me ndikim financiar dhe 
politik në shoqëri dhe kërkimi i shpërblimeve si mjet për të financuar revolucionin.   
 
 
     
I.1.2.5. “Doktor Fisheri i Gjenevës ose gostia e bombës” dhe vetë-parodia  
  

Në vitet 80-të Grini botoi dy romane të shkurtra: Doktor Fisheri i Gjenevës ose 
gostia e bombës dhe “Monsignor Quixote” (Monsinjor Kishoti), të cilat ishin shpalosja e 
një drejtimi të ri letrar të autorit. Pas një periudhe të gjatë duke shkruajtur për rajonet e 
xhunglës dhe Amerikës Latine, ky libër sjell ambjentin e akullt dhe të pastër të Zvicrës 
protestante. Rrëfimtari është Alfred Xhons, një anglez me emër të zakontë, ashtu si edhe 
personazhe e rrëfimtarë në librat parardhës.  

Nga kritika letrare dhe ajo gjuhësore ky roman cilësohet si më i arriri në zhanrin, 
të cilin Grini e kishte të preferuarin e vet. Ambjenti dhe ngjarjet, të cilat ndodhin në 
vepër, cilësohen si simbolika perfekte dhe kulmi i pjekurisë artistike të romanit të tij. 
Veçanësia e kësaj vepre shtrihet jo vetëm në botën e jashtme, por edhe në botën e 
brendshme të personazheve. Kjo ka bërë të mundur edhe përshtatjen e shpejtë të kësaj 
vepre në realizime filmike dhe teatrore. 

 
Fig. 1.7 

 
         Kopertina e parë e librit “Doktor Fisheri i Gjenevës ose Gostia e Bombës” 

 
Që në fillim të romanit, Alfred Xhons është një i ve në të pesëdhjetat, gruaja e 

ndjerë e të cilit ka vdekur bashkë më vajzën e tyre në lindje. Ai jeton në Zvicër duke 
punuar si përkthyes për një kompani të madhe të prodhimit të çokollatave. Alfred Xhons 
është gjithashtu i gjymtuar në krahun e majtë, të cilin e ka humbur gjatë sulmeve 
gjermane mbi Londër në Luftën e Dytë Botërore teksa punonte si zjarrfikës. Ky gjymtim 
e ka bërë atë të ndërgjegjshëm për deformimin e tij fizik. Krejt papritur gjen lumturinë në 
marrëdhënien që ka me Ana-Luizë Fisherin, vajza dhe fëmija i vetëm i Doktor Fisherit, 
një biznesmen tepër i pasur që ka arritur pasurinë nëpërmjet biznesit të pastës së 
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dhëmbëve. Pavarësisht ndryshimit të madh në moshë, ajo dhe Xhonsi bien në dashuri dhe 
martohen. 

Marrëdhënia e Ana-Luizës me atin e saj është thuajse inekzistente pas vdekjes së 
nënës së saj dhe mendimit se ajo u vra nga Doktor Fisheri, duke e cuar atë shpejt drejt 
vdekjes. Duke e parë nga të gjitha këndvështrimet, Doktori Fisheri ishte njeri tepër i 
urryer. Ai përdor pasurinë e tij për t’i bërë njerëzit dhe 5 miqtë e afërt të vuajnë, të 
cilësuar si “Thithlopa”. Ky term vjen pikërisht nga mendimi i Ana-Luizës për ta dhe ky 
term është prezent në të gjithë romanin. Këta miq kanë 5 profesione të ndryshme si; 
avokat, punonjës i tatimeve, gjeneral ushtrie, një aktor i dalë jashtë mode dhe e vetmja 
femër mes tyre një amerikane e papërmbajtshme. Të gjithë miqtë janë gjithmonë të ftuar 
për darkë tek Doktor Fisheri, i cili zbavitet duke i turpëruar dhe sharë ata gjatë gjithë 
vaktit. Nga ana tjetër, të gjithë këta miq durojnë gjithçka vetëm e vetëm për të marrë në 
fund dhuratat e çmueshme. Të tilla turpërime gëlltiten nga miqtë pasi të gjithë tërhiqen 
nga idea e të qënit trashëgimtarë të pasurisë së tij të pamatë54.  

Fisheri në vepër, e mendon veten në vend të Zotit përsa i përket manipulimit të 
jetëve njerëzore. Ai është i lumtur që mund të zotërojë një pushtet të tillë, pavarësisht se 
nuk beson në Zot. Sipas tij, ai ka pushtetin e plotfuqishëm për të ndryshuar fatet e 
njerëzve. Këtu qëndron dhe vetë-parodia e autorit nëpërmjet këtij personazhi. Forma e një 
llotarie jete ose sic njihet si “ruleta ruse” qëndron në të gjitha veprat e Grinit për 
personazhin kryesor në ngjarjet kryesore të veprës. Kështu ka qenë për shumë nga 
personazhet, por në rastin e Doktor Fisherit, ai është ai që vendos për jetët e miqve të vetë 
dhe jetën e Xhonsit gjatë darkës së fundit. Parodia del në pah nga qëndrimi i Doktor 
Fisherit, sado që njerëzit mundohen të luajnë Zotin, nuk arrijnë dot të jenë aq të fuqishëm 
dhe thjesht zhgënjehen në fund duke u futur në një situatë ku nuk kanë shpëtim. Të njëtin 
fund ka edhe ai duke vdekur me ndërgjegjen e plagosur për veprimet e jetës së tij. 
Arsyeja është thelbësisht fetare përsa i përket njeriut, që nuk mund të luajë rolin e Zotit, 
pasi është qënie e lindur me mëkat dhe nuk është tërësisht e pastër.  

                     
54 Bernard Bergonzi, A Study in Greene, pg 187, Oxford University Press, 2006  
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KREU II 
 
Analiza e përbërësve stilistikë të tekstit dhe mënyra e ndërthurjes 
tekstuale të tyre 
 
 
II.2.1. Përkthimi i tekstit  

 
Përkthimi i tekstit shpesh i adresohet një termi me fjalë të zakonshme që quhet 

orientim. Termi orientim i referohet përkthyesit në përqëndrimin e tij mendor, sipas të 
cilit ai i ingranon mendimet e tij në procesin e përkthimit. Me fjalë të tjera, orientimi 
pasqyron preferencat, faktorët dhe zgjedhjet e përkthyesit kur ve mendjen për të bërë 
punën e tij dhe ndjek një strategji të caktuar. Kjo përkulje në një nga dy gjuhët, që 
koncepti i orientimit i referohet, mund të ilustrohet më së miri nga seti i vlerave të 
përcaktuara për përkthimin nga Savory, kur ai sugjeron se përkthimi duhet të:  
 

- Lexohet si një punë origjinale.  
- Lexohet si një përkthim në vetvete.  
 

Në të njëjtën mënyrë Newmark i referohet orientimit si konfliktit të besnikërisë, 
hendeku midis gjuhës burimore dhe asaj të përkthimit, e cila, sipas tij, gjithmonë do të 
mbetet si problem thelbësor në teorinë dhe praktikën e përkthimit. Kjo është kështu për 
shkak se përkthyesit janë instinktivisht ose "magjistarë" ose "shënjestra". 

Sipas Hatim dhe Mason1, orientimi përfaqësohet zakonisht nga çifte të zgjedhjes, 
preferencave të ndryshme apo edhe kontradiktore. Në këtë drejtim ata shkruajnë:  

 
Bota e përkthyesit është e përbërë nga një numër i jashtëzakonshëm dikotomish, 
duke reflektuar ndarjet, të cilat ose ekzistojnë ose do të duhej të ekzistojnë midis të 
kundërtave reciprokisht ekskluzive. 

 
Ata përmendin tre lloje të dikotomisë, të cilat pasqyrojnë lloje të ndryshme të 

aspekteve, që përfshijnë:  

1. Korrespondentët me orientime të ndryshme profesionale, p.sh. letrare, 
juridike, fetare dhe kështu me radhë.  
 

2. Korrespondentët me mënyrat e ndryshme të përkthimit, duke përfshirë aspekte 
të shkruara dhe verbale.  

 
3. Korrespondentët me prioritetet e përkthyesit: përkthimi literal kundrejt atij të 

lirë, forma kundrejt përmbajtjes, aspekti semantik kundrejt aspektit 
komunikativ dhe të dukshmet kundrejt të padukshmeve.  
 

                     
1 Hatim, B. and Ian Mason (1990). Discourse and The Translator. London: Longman, p.14   
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E treta, e cila është shqetësimi kryesor, është e lidhur me debatin e vjetër mbi 
orientimin e përkthimit dmth, nëse do të ketë të bëjë përkthimi i orientuar drejt gjuhës 
së origjinalit apo asaj të përkthimit. 

Lidhur me këtë çështje Umberto EkoP1F

2
P thekson se problemet në përkthim 

lindin nga fakti se përkthyesit janë të orientuar drejt gjuhës së origjinalit ose gjuhës së 
përkthimit. Në rastin e parë përkthyesi bën çdo gjë të mundshme për të bërë lexuesit e 
gjuhës së përkthimit të kuptojë se çfarë shkrimtari ka menduar apo thënë në kushtet e 
gjuhës së origjinalit. Ndërsa në rastin e dytë, përkthyesi bën çdo gjë të mundshme për 
të bërë lexuesin të kuptojë se çfarë shkrimtari ka menduar apo thënë në kushtet e 
gjuhës së përkthimit. 

Disa lloje të tjera të dikotomive, të cilat pasqyrojnë idenë e orientimit drejt 
gjuhës së origjinalit apo të përkthimit, të cilat janë përmendur edhe nga NewmarkP2F

3
P si 

"paragjykime gjuhësore" janë si më poshtë:  
 

1. Përkthimi me synim të ardhmen kundrejt përkthimit retrospektiv.  
 

2. Eksportimin e lexuesit të gjuhës së përkthimit kundrejt importimit të autorit të 
gjuhës së origjinalit. 

  
3. Procedurat e drejtpërdrejta kundrejt procedurave indirekteP3F

4
P  

 
4. Përkthimi Etnografik kundrejt përkthimit gjuhësorP4F

5
P.  

 
5. Përkthimi Kulturor kundrejt përkthimit gjuhësorP5F

6
P.  

 

Shembujt e mësipërm shprehin idenë se studiuesit në këtë fushë, pothuajse, priren 
të mendojnë për përkthimin, si dy pole të ndryshme, por të lidhura, që kanë dy gjuhë, dy 
kultura, dy shkrimtarë dhe dy lexues. Qasjet kryesore të dallueshme në përkthim janë të 
vendosur pothuajse nga orientimi i përkthyesitP6F

7
P. Për këtë arsye, është e nevojshme të 

diskutohen disa nga qasjet kryesore për përkthimin me strategjitë e tyre në mënyrë që të 
gjendet lidhja mes tyre dhe konceptit të orientimit. Qasjet e zgjedhura këtu janë gjuhësore 
funksionale, ndër të cilat janë "dy shkolla kryesore të teorisë së përkthimit".P7F

8 

 

 

II.2.1.1. Përkthimi i tekstit sipas qasjes kulturore 
                     
2  Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. Andrew Chesterman, John Benjamins 
Publishing Company, p.23 
3 Hatim, B. and Ian Mason (1990). Discourse and The Translator. London: Longman   
4 Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. Andrew Chesterman, John Benjamins 
Publishing Company, p.23 
5 Translation as Stylistic Evolution: Italo Calvino Creative Translator of Raymond Queneau. (Approaches 
to Translation Studies), 2009, p.62 
6 Catford, J.C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press. 
7 Newmark, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall. (1991)p.13  
8 Snell-Hornby, M. (1988). Translation Studies. An Integrated Approach.  Amsterdam: John Benjamins, 
p.14   
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Në qasjet funksionale për përkthim, studiuesit shohin se përkthimi nuk është një 
aktivitet neutral9, por ky përkufizim mjafton:  

“Një aktivitet me lidhje dimensionale të qëllimshme dhe sociale në vendosjen 
në mes të një komuniteti të gjuhës burimore dhe komunitetit të gjuhës përkthimore 
dhe për këtë arsye aktivizimin e një lloji të veçantë të sjelljes komunikuese.”10.  
 

Kështu, përkthyesi punon me orientim të caktuar ndaj kulturës dhe vlerave 
komunikuese të gjuhëve. Një shembull për këtë është Venuti, i cili ndërton mbi baza 
ideologjike, një vlerë komunikuese që është përcaktuar si “supozimet e heshtura, 
besime dhe sistem vlerash, të cilat janë të përbashkëta sipas grupeve sociale.”11  

 
Për Venutin12, përkthyesi nuk mund të shmangë një zgjedhje themelore 

ideologjike dhe si një angazhim nga ana e tij ndaj përforcimeve apo sfidave të kodeve 
dominante kulturore. Për këtë arsye ai dallon dy lloje themelore të përkthimit: përshtatjen 
dhe huazimin.  

E para përdoret në rastin kur gjuha e përkthimit nga pikëpamja kulturore dominon 
dhe përkthyesi në procesin e tij të përkthimit privon zërin e autorit dhe ri-shpreh vlerat 
kulturore të huaja në drejtim të asaj që është njohur me kulturën dominante. Kjo e fundit 
karakterizohet nga teksti burimor duke bërë të dukshme vetëm disa lëshime për lexuesin 
në rastin kur teksti burimor është pjesë e kulturës dominuese dhe jo ndryshe.13  

Në këtë lloj përkthimi, studiuesit konstatojnë se ekziston një rast eksplicit midis 
organizimit të tekstit burimor me atë të përkthimit në procesin e përkthimit. Kjo është për 
shkak se përshtatja do të kërkonte përdorimin e sendeve të caktuara, strukturat leksikore, 
rregullim teksti për të akomoduar lexuesit, ndërsa huazimi i kërkon përkthyesit të 
qëndrojë në strukturën gjuhësore dhe leksikore burimore sa më pranë të jetë e mundur.  
Ajo që ndikon në zgjedhjen e përkthyesit janë implikimet kulturore që çojnë atë të jetë i 
qëndrueshëm në llojin e vet të përkthimit ose sipas Hatim dhe Mason “vepron në një 
kontekst social dhe është pjesë e këtij konteksti.”  

 
 
 

II.2.1.1.1. Përkufizimi i kulturës dhe roli i saj në përkthim 
 

Në fillim të diskutimeve mbi Studimet Përkthimore, kryesore në to kanë qenë 
qasjet jo gjuhësore të përkthimit, si dhe përkthimet që meritonin të studioheshin dhe 
studiohen në vazhdimësi si ato të letërsisë apo teksteve fetare. Pra, “studimet përkthimore 
ishin të kufizuara në vlerësimin estetik e përkthimor të letërsisë dhe të mënyrave të 
ndryshme në të cilat gjuhë të ndryshme, ishin ose nuk ishin në gjendje të shprehnin 
koncepte të caktuara”14. Çështja e fokusimit të përkthyesit nuk diskutohej plotësisht.  

                     
9 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.145  
10 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.145   
11 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.145   
12 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.144  
13 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.145   
14 Hatim, B. and Ian Mason (1990). Discourse and The Translator. London: Longman   
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Duke parë përkthimin nga një perspektivë më shkencore, dmth në fushën 
gjuhësore, Studimet Përkthimore morën drejtime të ndryshme. Disa studiues e shihni 
përkthimin, si një fenomen thjesht gjuhësor dhe për këtë arsye ajo duhej të studiohej në 
përputhje me këtë fakt, të tjerët mendojnë për përkthimin, si një lidhje me gjuhësinë dhe 
fushat e tjera. Fawcett15 shpjegon këtë pikë si më poshtë:  

Marrëdhënia e gjuhësisë në përkthim mund të jetë e dyfishtë: njëri mund të 
zbatohet në gjetjet e gjuhësisë në praktikën e përkthimit dhe mund të ketë një teori 
gjuhësore të përkthimit, si krahasimi, të themi, në një teori letrare ekonomike ose 
psikologjike të përkthimit.  

                                            
Rasti i parë përfshin aplikimin e ndonjë pjese të gjuhësisë (Sociolinguistika) për 

një situatë të caktuar në përkthim, ndërsa në rastin e dytë mund të ketë një teori gjuhësore 
e përkthimit e zbatuar si një koncept dinamik, p.sh. ekuivalenca dinamike e Nidas. Nga 
lloji dytë i teorisë gjuhësore u shfaq përkthimi. Pastaj, teoritë gjuhësore u degëzuan në 
qasje të ndryshme, por kanë qenë gjithmonë pjesë e këtij debati në lidhje me orientimin 
dhe shprehen duke pasur lloje të ndryshme të përkthimeve në varësi të fokusit të 
përkthyesit. Ky debat mori formën e dy pjesëve të kundërta. Debati i hershëm ishte 
ndërmjet përkthimit literal kundrejt atij të lirë; forma kundrejt përmbajtjes dhe përkthimet 
letrare kundrejt atyre teknike. Pjesa e parë e dikotomisë ka të bëjë me afërsinë semantike, 
shpesh sintaksore mes tekstit të burimit dhe tekstit të synuar. Pjesa e dytë e dikotomisë ka 
të bëjë me formën e pandashme nga përmbajtja në një rast dhe ndarjen midis formës dhe 
përmbajtjes së deklaruar, duke theksuar se mesazhi mund të jenë i shprehur në një formë 
të ndryshme. Në lidhje me përkthimin letrar kundrejt atij teknik, çështja nuk ka të bëjë 
me strategjinë, siç është rasti në llojet e mëparshme, por ajo është një çështje për të 
zbuluar se çfarë është duke u përkthyer.   

Gjatë zhvillimit të Studimeve Përkthimore, debati rreth fokusit të përkthyesit 
vazhdoi, por këtë herë nëpërmjet parimit të "ekuivalencës", një term, i cili ishte fjala kyç 
për studimin e përkthimit për një kohë shumë të gjatë dhe ende është. Kështu, përkthimi 
është duke u parë tani si16 “përbërja e rezultuar nga riprodhimi në gjuhën e përkthimit të 
ekuivalentit më të afërt natyror të mesazhit nga gjuha e burimit”. Problemi qendror i 
praktikës së përkthimit është ai i gjetjes së ekuivalentëve përkthimorë në gjuhën e 
përkthimit. Termi "ekuivalent" ishte përdorur më parë për të nënkuptuar ekuivalencë në 
nivel fjale dhe më pas ai është zgjeruar për të theksuar ekuivalencë në nivelin e frazave, 
fjalive dhe më pas të teksteve. Atëherë koncepti i ekuivalencës u përpunua përsëri për të 
përfshirë faktorë të tjerë si ata gjuhësor, p.sh. stili dhe përmbajtja. Prandaj, Wilss17 
sugjeron se procesi i përkthimit çon një tekst në gjuhën burimore në një tekst të gjuhës së 
përkthimit që është sa më afër të jetë e mundur një teksti ekuivalent me kuptim të 
përmbajtjes dhe stilit të origjinalit. Ai, pastaj, shkon më tej në diskutimin dhe zhvillimin e 
konceptit të ekuivalencës dhe citon Baker18 për këtë çështje:  
 
Çështja nuk është më se si ekuivalenca mund të arrihet, por, gjithnjë e më shumë, 
çfarë lloj ekuivalence mund të arrihet dhe në çfarë konteksti  
                     
15 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.145  Fawcett, 
P. (1996). “Revisiting the Classics: A Question of Form: The Problems of Translating Expressive Text”. 
The Translator, Vol. 2, No. 2. P: 305-311. 
16 Nida, E. and Charles Taber (1969). The Theory and Practice of Translation. Leiden Brill, p.12  
17 Wilss, W. (1996). Knowledge and Skills in Translator Behavior. Amsterdam: John Benjamins, p.7   
18 Hatim, B. and Ian Mason (1990). Discourse and The Translator. London: Longman   
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Zhvillimet e mëtejshme në gjuhësinë e tekstit kanë çuar në përdorimin e 
tipologjisë së tekstit për të marrë vendimin për përkthimin e tekstit. Tashmë përkthimi 
është duke shkuar përtej gjuhësisë dhe ka të bëjë me gjuhën dhe shumë fusha të tjera 
jashtë gjuhësisë. Gjatë dekadave të fundit, shkrimet teorike për përkthimin kanë pësuar 
ndryshime radikale të cilat kanë çuar në një përparim në studime të përkthimit, ku 
elemente të reja dhe konceptet janë futur në rrugën ekzistuese tradicionale të të menduarit 
në përkthim. Brenda kësaj pikëpamje, përkthimi është duke u parë si një aktivitet 
komunikues që është prekur më shumë nga bota e jashtme dhe jo vetëm nga gjuha dhe 
struktura e tij. Përkthyesit shihen tashmë si komunikues, të cilët janë vazhdimisht duke 
shkëmbyer një hallkë jo vetëm duke u angazhuar në dialog me prodhuesit e gjuhës 
burimore, por edhe me ndërmjetësimin e një marrëveshje ndërmjet dy palëve për të 
komunikuar përmes kufijve gjuhësorë dhe kulturorë. Ky hap në studimet përkthimore 
ndihmoi për të ndërtuar një model të ri të përkthimit, ku ajo u konsiderua si një disiplinë e 
pavarur dhe empirike në të drejtën e vet, në vend të të qenit si një nën-degë e gjuhësisë 
dhe letërsisë krahasuese. Kjo nuk do të thotë se gjuhësia është braktisur nga studimet 
përkthimore, por do të thotë se ajo është përdorur për t’i shërbyer qëllimit të studimit me 
një këndvështrim të ri ndaj përkthimit, p.sh. standardet dhe tipologjia e tekstit janë 
ndihmë e madhe në marrjen e vendimeve për strategjitë e përkthimit. Prirjet e tjera të reja 
në studimet përkthimore e shohin përkthimin si një aktivitet i cili i shërben disa qëllimeve 
të veçanta dhe nga kjo pikë Vermeer paraqiti teorinë e qëllimit (skopos) në 1987. Ky 
është ndoshta i përshtatshëm për të diskutuar disa nga strategjitë e gjuhësore të orientuara 
para se të diskutohet qasja funksionale e përfaqësuar nga prirje të reja.  

 
 
 
II.2.1.1.2. Parimet e përkthimit të kategorive kulturore 

 
Kontributet e para të teorisë së përkthimit ishin nga autori i parë i Studimeve 

Përkthimore, Eugene Nida, të cilat në thelb ishin praktikë e orientuar, pra, në varësi të 
përvojës së tij në përkthimin e Biblës. Pavarësisht veprave të tij të vlefshme në këtë 
fushë, Nida ishte në dijeni të natyrës së rastit të qasjes së tij dhe qëllimin e ngushtë të 
strategjive të tij që janë të bazuara në paradigmën historike, prandaj ai u përpoq për të 
vërtetuar metodologjinë e tij gjuhësore në varësi të bazave shkencore. Tendencat e tij 
shkencore filluan të dominojnë në literaturën e Studimeve Përkthimore pasi ai diskuton 
shumë probleme përkthimore nga një perspektivë shkencore. Në këtë kuadër ai diskuton 
çështjen e orientimit në përkthim dhe në përputhje me rrethanat, sugjeron dy llojet e 
përkthimeve, përkthimin strukturor të ekuivalenteve dhe përkthimin e efektit ekuivalent 
ose përkthimin e dinamikës ekuivalente. Në diskutimin e llojeve të ndryshme të 
përkthimeve, Nida vendos disa faktorë bazë që përcaktojnë këtë diferencim. Këto janë:  

1. Natyra e mesazhit. 
  

2. Qëllimet e autorit dhe përfaqësimi i përkthimit. 
  

3. Lloji i audiencës.                                                          
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Sipas këtyre faktorëve, dy lloje të ndryshme të ekuivalencës duhet të përdoren për 
secilin nga llojet e përkthimit: ekuivalenca formale ose ajo dinamike. Ekuivalenca 
formale është përdorur në rastet kur përkthyesi përpiqet për të riprodhuar, si fjalën ashtu 
dhe mënyrën e mundur të formës si dhe përmbajtjen e origjinalit. Ky lloj është projektuar 
për të lejuar lexuesit të identifikojnë veten sa më shumtë të jetë e mundur me personin në 
përmbajtjen e tekstit ose në gjuhën e origjinalit. Kjo ndihmon lexuesit të kuptojnë 
zakonet, mënyrat dhe mjetet e shprehjes së gjuhës burimore. Nida analizon parimet që 
drejtojnë një përkthim formal të ekuivalencës si thelb, kështu që përkthyesit synojnë të 
riprodhojnë disa elemente formale, të cilat përfshijnë:  
 

1. Njësi gramatikore: emra me emra, folje me folje, etj duke mbajtur të gjitha frazat 
dhe fjalitë e paprekura dhe ruajtur të gjithë treguesit formal si dhe shenjat e 
pikësimit.  
 

2. Konsistenca në përdorimin e fjalës: në ruajtjen e terminologjisë, dmth për të 
marrë një term të veçantë në tekstin e origjinalit dhe duke e kthyer me 
korresponduesen në tekstin e përkthyer.  

 
3. Kuptimi në aspektin e gjuhës burimore: duke i prodhuar ato fjalë për fjalë dhe 

duke iu shmangur rregullimeve në shprehje frazeologjike.  

Lloji i dytë i përkthimit, sipas Nida, qëndron në kontrast me elementet e 
mësipërme, pasi ajo përpiqet të riprodhojë aspektin dinamik sesa formal të ekuivalencë 
dhe është i bazuar në parimin e “efektit ekuivalent”. Ky lloj i përkthimit synon 
natyrshmërinë e plotë të shprehjes dhe përpiqet të lidhet me përkthimin e mënyrave të 
sjelljes përkatëse brenda kontekstit të kulturës, por nuk nënkupton modelet kulturore të 
tekstit në gjuhën burimore në mënyrë që të kuptohet tërësisht mesazhi. Këtu fokusi i 
vëmendjes është në reagimin e marrësit, pasi që natyrshmëria kërkon konformitetin e 
përkthimit në gjuhën e përkthimit dhe të kulturës. Rrjedhimisht, kushtet duhet të jenë 
stilistikisht të pranueshme për shmangien e koncepteve me origjinë të huaj. Kjo është 
arritur me adaptimin e dy aspekteve në përkthim, atë gramatikor dhe leksikor.  

Në procesin e paraqitur nga Nida19 theksohet se ndryshimet gramatikore janë më 
të lehta për t’u bërë në përgjithësi pasi ato janë të diktuara nga gjuha e përkthimit dhe 
përkthyesi është i detyruar të bëjë rregullime të tilla si zhvendosje në rendin e fjalëve, 
përdorime të foljeve në vend të emrave dhe të vetë emrave me përemra. Ndërsa, në 
nivelin leksikor, rregullimet janë më pak të predispozueshme për të përmbushur kërkesat 
semantike të gjuhës së përkthimit pasi ka një shumëllojshmëri të mundësive alternative 
për të arritur këtë pikë. Nga ajo që është përmendur më sipër, është e qartë se Nida bazon 
vendimin e tij të llojeve të përkthimit në konceptin e gjuhës burimore në dallim nga ajo e 
përkthimit. Në vendosjen e kushteve të tij, ai i referohet rëndësisë së mbështjetjes mbi 
gjuhën burimore në rastin e përkthimit dhe mbështetjen mbi gjuhën e përkthimit në rastin 
e përkthimit dinamik. Ai gjithashtu vë theks të madh në mbajtjen e formës dhe 
përmbajtjes së gjuhës burimore në përkthimin zyrtar në atë masë që mund të lejohet 
përdorimi i kllapave dhe poshtëshënimeve për të shpjeguar jo vetëm tiparet formale, të 
cilat nuk mund të jenë të përfaqësuara në mënyrë adekuate, por edhe për të bërë të 
kuptueshme disa përkthimeve ekuivalente formale të përdorura në përkthim.  

                     
19 Nida,E.(1964).Towards a Science of Translation . Leiden: Brill   
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Sipas të faktorëve të përmendur më sipër, lloji formal i përkthimit përdoret kur qëllimi i 
përkthimit është kryesisht për të informuar. Ky mund të jetë rasti kur teksti mund të jetë 
me vlerë të veçantë dhe kërkon një shkallë të caktuar të përputhjes me tekstin burimor 
ose nëse përkthimi është i përkushtuar për një lloj kategorie të caktuar të publikut, p.sh. 
njerëzit e interesuar në letërsinë post-moderne.  

Për efektin ekuivalent në përkthimin dinamik, Nida ka një këndvështrim tjetër. Ai 
sugjeron se në këtë lloj përkthimi, nuk vlen të shqetësohet përkthyesi për mesazhin e 
përkthyer sesi duket përballë mesazhit në gjuhën burimore, se sa me marrëdhënien 
dinamike mes lexuesit dhe përkthimit, i cili duhet të jetë në thelb i ngjashëm me atë që 
ekziston ndërmjet mesazheve origjinale dhe atyre të përkthyera. Ky pasqyrim natyror dhe 
në përputhje me faktorët bazë përsëri duhet të merret në konsiderate nga: 
  

1. Gjuha e përkthimit dhe e kulturës si një e tërë.  
 

2. Kontekstet e një mesazhi të veçantë (si psh një roman) 
 

3. Publikut të gjuhës së përkthimit që nuk do të jetë i interesuar në krahasimin e 
origjinalit dhe tekstin e përkthimit.   

  
Për ta përmbledhur, është e përshtatshme për të sugjeruar se kur diskutohen llojet 

e tij të përkthimit dhe faktorët që përcaktojnë zgjedhjen e drejtë dhe përdorimin e 
ekuivalencës në përkthimin e teksteve të caktuara, Nida varet nga karakteristikat e 
mëposhtme:  

 
1. Lloji i tekstit (të cilën ai i referohet si natyra e mesazhit). 

 
2. Qëllimi i përkthimit sipas shkrimtarit të gjuhës burimore nga njëra anë dhe 

nga ana tjetër e përkthyesit. 
 

3. Lloji i pranuesit, dmth audienca ose lexuesit.  
 

Sipas këtyre faktorëve, Nida përcakton dy lloje të ekuivalentëve të përdorur. 
Në të parën ai mbeshtetet në gjuhën burimore, strukturën, formën dhe kulturën e saj, 
etj. Ndërsa në rastin e dytë ai preferon të transferojë kuptimin në një mënyrë që e bën 
të mundur për lexuesit e gjuhës së përkthimit për të kuptuar tekstin e përkthyer. Ai 
sugjeron se mendimi i vjetër në Studimet Përkthimore ka qenë i përqendruar në 
formën e mesazhit, ndërsa fokusi i ri ka kaluar nga forma me reagimin e marrësit të 
mesazhit.  

 
 
 

II.2.1.1.3. Parimet e përkthimit të kategorive kulturore 
 
Përmes një teorie gjuhësore të përkthimit, Catford20 përpiqet të diskutojë mbi 

karakteristikat themelore që përcaktojnë përkthimin dhe të hedhë dritë mbi problemet e 
përgjithshme që ndodhin në procesin e përkthimit. Kështu, kjo teori gjuhësore e 

                     
20 Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press  
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përkthimit duhet të jetë në gjendje të përshkruajë përkthimin si një "fenomen" që është i 
lidhur direkt me gjuhën, ku gjithashtu mendohet se funksioni thelbësor i kësaj teorie është 
të përcaktojë natyrën dhe kushtet e përkthimit ekuivalent që ajo luan një rol jetik në 
diskutimin e Studimeve Përkthimore. Në këtë kuadër, Catford përcakton përkthimin si: 
 
 “Zëvendësimin e materialit tekstual në një gjuhë burimore nga materiale 
ekuivalente tekstuale në gjuhën e përkthimit”  
 
Sipas tij, kjo përcakton përkthimin ekuivalent kur ndodh që nga teksti i gjuhës burimore 
disa pika referimi janë të lidhura me të paktën disa prej funksioneve të njëjta të 
substancave gjuhësore nga gjuha e përkthimit.   

Nga kjo pikë, Catford fillon të formulojë "rregullat e përkthimit", sepse përkthimi 
ekuivalent me probabilitetet mund të përgjithësohet për të formuar rregulla të përkthimit 
të zbatueshme për tekstet e tjera dhe ndoshta me gjuhën si një e tërë apo edhe në të gjitha 
tekstet brenda llojit të njëjtë të gjuhës.  

Ai pastaj fut korrespondencën formale gjuhësore dhe ekuivalencën tekstuale, si dy 
llojet e përkthimit që përdoren. Korrespondenti formal është “çdo njësi gjuhësore e 
gjuhës së përkthimit, klasa, struktura, element i strukturës, etj të cilat mund të 
thuhet për të zënë, sa të jetë e mundur, të njëjtin vend në grupin e fjalëve të gjuhës 
së përkthimit ashtu si në kategoritë gjuhësore të gjuhës burimore” 21.   

Një ekuivalent tekstual i përkthimit, megjithatë, është pjesë e këtij teksti, i cili 
është ndryshuar dhe vetëm kur një pjesë e caktuar e tekstit në gjuhën burimore është 
ndryshuar në tekstin origjinal. Në vënien në praktikë të këtyre korrespondencave formale 
gjuhësore është parë që  aplikohet në nivelin abstrakt të gjuhës, ndërsa ekuivalenca 
tekstuale në nivelin e fjalës. Pra, nëse i pari nuk mund të zbatohet për shkak të mungesës 
së correspondences, mund të përdoret ekuivalenca tekstuale nëpër atë që Catford e quan 
ndërrime të përkthimit. Dy llojet e ndërrimeve janë futur nga Catford që të largohej nga 
korrespondenca formale në procesin e përkthimit nga gjuha burimore në atë përkthimore 
dhe ato quhen ndërrime të nivelit dhe ndërrime të kategorisë. Një ndryshim niveli është 
një situatë në të cilën një njësi gjuhësore në gjuhën burimore në nivel gjuhësor ka një 
ekuivalent të përkthimit në një nivel të ndryshëm. Ndërrime të kategorisë i referohen 
ndryshimeve të klasës, strukturës dhe njësisë së gjuhës burimore, që ndodhin në 
përkthimin e një teksti. Këto ndryshime përfshijnë ndryshime në strukturën e fjalive dhe 
në klasat gramatikore e fjalëve. Të dy ndërrimet janë të bazuara nga ana gjuhësore.  
Për ta përmbledhur, Catford përpiqet për të vënë përpara një përshkrim të përkthimit dhe 
të përcaktojë kushtet e procesit të përkthimit, duke përdorur ekuivalencën si një fjalë 
kyçe. Ai gjithashtu përpiqet (me njohjen e ekuivalentit të përkthimit, llojet e përkthimeve, 
ndërrime të përkthimit) për të ofruar një perspektivë të gjerë, për njerëzit që punojnë në 
fushën e përkthimit. Megjithatë disa pika duhet të rikonsiderohen këtu:  

1 - Llojet e përkthimit nuk konsiderohen si dy strategji të ndryshme por ato janë parë si 
plotësuese, dmth në fillim me korrespondencë formale gjuhësore dhe për të shkuar 
me ndërrime të ekuivalencës tekstuale për të plotësuar boshllëqet e saj.  

 
2 - Të dy llojet janë kaq të orientuar saqë ato varen tërësisht në tekstin burimor me disa 

përshtatje ndaj tekstit të përkthyer, përjashtuar faktorët kulturorë.  
 

                     
21 Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press  
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Për House22 ka lloje të ndryshme të teksteve, të cilat kërkojnë lloje të ndryshme të 
përkthimit, në varësi të funksionit të teksteve. Kështu ajo miraton dy lloje themelore të 
përkthimit, domethënë: të përkthimit të hapur dhe të fshehtë. Përkthimi quhet i hapur kur 
duhet të jetë haptazi një përkthim dhe ka karakteristikat e mëposhtme:  

1. Kur nuk është i adresuar direkt tek lexuesi në tekstin e përkthyer.  

2. Teskti është i lidhur në një mënyrë të veçantë për komunitetin e gjuhës dhe 
kulturës burimore.  

3. Teksti burimor kërkon një përkthim të dukshëm dhe është një vlerë e cila ka 
krijuar në komunitet një vlerë potencialisht të ngjashme në komunitetin e 
gjuhës së përkthimit.  

Ajo pastaj shtjellon llojet e teksteve që i nënshtrohen një përkthimi të tillë. House 
ndan tekstet në nëntekste, pikërisht të lidhura historikisht, të cilat janë ilustruar nga 
fjalime politike dhe predikime fetare, të cilat përfaqësohen me anë të veprave të artit dhe 
krijimeve estetike. Ajo sugjeron se një përkthim i hapur i tekstit kërkon paraqitjen e 
aspekteve të caktuara të gjuhës. Këto aspekte janë të mundshme vetëm për të përkthyer 
fjalë për fjalë në mënyrë që të mbajë specifikën e tyre dhe funksionin. Një ballafaqim i 
drejtpërdrejtë i funksionit origjinal të gjuhës burimore nuk është i mundur, në këtë rast, 
sepse gjuha është e lidhur ose për një ngjarje të veçantë historike dhe ka një status të 
veçantë në kulturën burimore. Për këtë arsye House23 beson se përkthimi mund të ofrojë 
shënime sqaruese.  

Përkthimi i fshehtë i House, megjithatë, është një përkthim i cili gëzon statusin e 
një teksti të përkthyer origjinal në kulturën e synuar. Ai quhet i "fshehtë", sepse është më 
shumë si një origjinë e dytë por jo një tekst i përkthyer i tekstit burimor, jo një tekst i cili 
ka qenë i krijuar në të drejtën e vet. Përkthimi i fshehtë është i drejtpërdrejt dhe në 
mënyrë të barabartë i drejtuar drejt tekstit të përkthimit dhe është pragmatikisht i 
barabartë me lexuesit objektiv, si teksti burimor për lexuesit e vet.  

Diskutimi i mësipërm tregon se ndarja e dy llojeve të ndryshme të përkthimeve 
gjithashtu varet në një masë të madhe për idenë e organizimit të gjuhës burimore dhe asaj 
të përkthimit, përkatësisht edhe pse me përqendrim më shumë mbi tipologjinë e tekstit 
dhe funksionin e përkthimit. Ka edhe disa faktorë të tjerë që ajo vë në dukje kur bën 
zgjedhjen mes këtyre dy lloje përkthimesh dhe këto janë: koha dhe vendi.  

  
 
 

II.2.1.2. Përkthimi i tekstit sipas qasjes semantike e komunikuese 
  

Në kontributin e tij në teorinë e përkthimit, Newmark24 përshkruan hendekun që 
ekziston midis gjuhës burimore dhe asaj të përkthimit si "një konflikt të besueshmërisë" 
dhe një problem në teorinë dhe praktikën e përkthimit. Për këtë, ai propozon dy qasje 
kryesore për të ngushtuar dallimin e lashtë e cila i referohet të dyja ekstremeve (terma 

                     
22 House J. (1977). A model for Translation Quality Assessment. Tübingen: TBL-Verlag Narr   
23 House J. (1977). A model for Translation Quality Assessment. Tübingen: TBL-Verlag Narr, p.194   
24 Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, p.113   
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dmth si përkthimi i lirë përkundrejt atij literal, etj) dhe për të zëvendësuar ato me qasjet 
komunikuese përkundrejt atyre semantike, si më poshtë:  

 
FIGURA 2.1. 
 

PARAGJYKIME TË GJUHËS BURIMORE 
LITERAL                                                                      I LIRË 

BESNIK                                                         IDIOMATIK 
SEMANTIK                                  KOMUNIKUES 

  
 

Vlen të përmendet këtu se termi paragjykim i përdorur në diagram i referohet 
konceptit të njëjtë të orientimit. Lidhja ndërmjet dy qasjeve të paraqitura nuk shihen si të 
kundërt si me metodat e mëparshme sesa janë mbivendosje të metodave të cilat mund të 
përputhen posaçërisht kur teksti përcjell në përgjithësi, në vend të një mesazhi kulturor të 
detyruar.  

Metoda komunikuese tenton që të marrë kuptimin e saktë kontekstual të tekstit 
origjinal në një mënyrë që të dyja, përmbajtja dhe gjuha të jenë të pranueshme dhe të 
kuptueshme për lexuesit. Ky lloj përkthimi është drejtuar më pas për lexuesin e dytë që 
do të presë transferimin e elementeve të huaja në kulturën e tij, si dhe gjuhën e vet ku 
është e nevojshme.25 Kjo duhet të realizohet me kusht që përkthyesi duhet të respektojnë 
dhe të punojë në formën e gjuhës burimore pasi ajo është baza e vetme materiale për 
punën e tij.  

Përkthimi semantik, në anën tjetër, është parë si një përpjekje për ta bërë sa më të 
afërt me strukturat semantike dhe sintaksore të gjuhës së përkthimit, si dhe kuptimin 
kontekstual të saktë të origjinalit.26 Ky lloj përkthimi është shkruar në nivelin gjuhësor të 
autorit dhe pasqyron kulturën origjinale.  
Në përcaktimin e tipareve të dy qasjeve, Newmark i referohet orientimit të secilit siç 
tregohet në figurën e mëposhtme:  

TAB. 2.1 

Metoda komunikuese                                           Metoda semantike  

1-Paragjykime të gjuhës së përkthimit               1-Paragjykime të gjuhës burimore 

2- I zbatueshëm ndaj teksteve të papërcaktuara 2- I zbatueshëm për tekste me shprehi origjinale  

3- Synon lexuesin                                               3- Synon autorin  

4- I orientuar drejt efektit gjuhësor                    4- I orientuar drejt semantikës dhe sintaksës 

 
 
 

                     
25 Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, p.39   
26 Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, p.63  
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Kur vënë këto dy qasje në praktikë, Newmark nuk bën një dallim mes tyre pasi ai 
nuk sheh ndonjë arsye pse një përkthim në thelb kuptimor nuk duhet të jetë komunikues. 
Në këtë pikë mund të thuhet se Newmark tenton të identifikojë dy qasje të përkthimit, por 
nuk preferon që ato të konsiderohen si ato të mëparshme. Ai preferon që ato të shihen si 
plotësuese nëse ato mund të jenë të dyja të përdorshme në një njësi të përkthimit të një 
teksti, paragrafi apo edhe një fjalie. 

Parametrat e tij për të vendosur cilat metoda do të ndiqen nga përkthyesi, në një 
rast të caktuar varen nga: 

  
1 - Kriteret e mëposhtme:  
a- Funksioni i tekstit.  
b- Synimi i përkthyesit.  
c- Lexuesi dhe rrethana e një teksti  
d- Cilësia e shkrimit dhe autoriteti i tekstit.  
 
2- Fakti që përkthyesi duhet të caktojë tekstin e tij për tri kategori të përgjithshme të 
cilat dominohen nga një funksion i veçantë i gjuhës, domethënë: shprehëse, 
përshkruese dhe thirrmore P26F

27
P.  

 
Por këta faktorë janë diskutuar vetëm teorikisht pasi Newmark përmend diku 

tjetërP27F

28
P dhe propozon dy metoda të përkthimit që janë të përshtatshme për çdo tekst. Për 

këtë ai deklaron: 
  

 Dallimi themelor mes metodës komunikuese dhe asaj semantike është theksimi 
në “mesazhin” përkundrejt “kuptimit”, “lexuesit” dhe “autorit”, “fjalës” dhe 
“mendimit”... por kjo është një çështje e ndryshimit në theksim se sa në lloj. P28F

29
P  

 
Vlen të përmendet këtu, se Newmark ka zhvilluar teorinë e tij për të arritur këtë 

pikë. Pikëpamjet e tij të hershme në lidhje me qasjen semantike përkundrejt asaj 
komunikuese nuk ishin si plotësuese kur ai i diskutoi si dy qasje të ndryshme dhe 
zgjedhja mes tyre është e vendosur pjesërisht nga orientimi drejt individit social ose, që 
është, ndaj lexuesve masiv ose drejt zërit individual të prodhuesit. P29F

30
P  

  
 

II.2.1.3. Përkthimi i tekstit sipas qasjes pragmatike 
 

Hatim dhe MasonP30F

31
P  flasin për orientim themelor të përkthyesit dhe rëndësinë në 

sjelljen e përkthyesit përderisa përkthimi përfshin një konflikt të interesave dhe 
prioriteteve. Prandaj, ata shpjegojnë dallimin midis asaj që komentuesit i referohen si: 
“me synim autorin”, “me synim tekstin” dhe “me synim lexuesin”. Dallimi ka të bëjë me 
gjendjen e gjuhës burimore me faktorët e mëposhtëm:  

 

                     
27 Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, p.21  
28 Newmark, P. (1988)A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.p.22  
29 (1988). Newmark, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.p.23  
30 (1988). Newmark, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.p.62  
31 Hatim, B. and Ian Mason (1990). Discourse and The Translator. London: Longman   
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1. Përkthimi me synim autorin është i lidhur me shkrimtarin e tekstit burimor, 
p.sh. fjalët e letërsisë varen nga qëllimi.  
 

2. Përkthimi me synim tekstin është i lidhur me natyrën e tekstit, p.sh. kontratë 
ligjore.  

 
3. Përkthimi me synim lexuesin ka si prioritet akordimin për të synuar në një lloj 

të veçantë të reagimit të lexuesit.  
 

Në këtë prirje të ndryshme në studimin e përkthimit të disa studiuesve, (p.sh. 
Reiss, Vermeer, Nord,) kanë gjetur të nevojshme të shikojnë përkthimin nga perspektiva 
të ndryshme sesa nga perspektiva gjuhësore. Këta studiues kushtojnë më shumë 
vëmendje në kulturalizmin, tekstin e përkthyer, pranimin dhe mbi të gjitha qëllimin e 
përkthimin. NordP31F

32
P për shembull thekson që është zakonisht teksti burimor ose disa nga 

karakteristikat e tij që janë deklaruar të jetë përgjegjës për ndryshimet në strategji. Dhe 
është teksti burimor që kërkon besnikëri, edhe në lidhje me shenjat e pikësimit në disa 
përkthime letrare ose juridike dhe është po teksti burimor gjithashtu që kërkon përshtatjen 
e disa shembujve të koncepteve kulturore të lidhura për të synuar konventat kulturore apo 
pritshmëritë në përkthime të tjera.  

Por disa studiues e fundit, përkatësisht funksionalist, sugjerojnë një teori për 
përkthiminP32F

33
P i cili fokusohet më shumë në aspektet e reja, sepse ata shikojnë përkthimin 

ndryshe nga qasja gjuhësore. Ata e konsiderojnë përkthimin si pjesë e teorisë së veprimit, 
një akt të komunikimit, i cili përpiqet për të transmetuar përtej kufijve kulturore dhe 
gjuhësore, një tjetër akt i komunikimit (të cilat mund të kenë qenë të përcaktuara për 
qëllime të ndryshme dhe lexues të ndryshëm) P33F

34
P. Dhe për këtë, përkthyesi është parë si një 

kategori e veçantë e komunikuesit:  
 
Përkthyesi mundëson komunikimin në mes të pjesëtarëve të komuniteteve të 
ndryshme kulturore. Ata kapërcejnë hendekun mes situatave ku dallimet në 
pritshmëritë e sjelljeve verbale dhe jo-verbale, njohuritë dhe perspektivat janë 
të tilla që nuk ka terren të mjaftueshëm për dërguesit dhe pranuesit për të 
komunikuar në mënyrë efektive me veten. P34F

35 
 

Duke qenë një akt komunikues përkthimi ka një funksion dhe ky funksion 
përcakton sjelljen e përkthyesit. Në këtë rast Kelly jep postulatin e mëposhtëm:  

 
Një përkthyes e ndërton imazhin e tij të përkthimit nga funksioni që ai/ajo i 
përcakton gjuhës; nga funksioni, përkthyesi kalon tek natyra e vet. Kështu ata 
që përkthejnë vetëm për informacion objektiv kanë përcaktuar përkthimin 
ndryshe nga ata për të cilët teksti burimor ka një jetë të vetën.  

 

                     
32 Nord, C. (1996). “Revisiting the Classics– Text type and Translation Method. An Objective Approach to 
Translation Criticism”, Review of Katharina Reiss’s Book, The Translator Vol.2, no.19 P: 81-88  
33 Toury, G. (1987). “Translation Across Cultures”,  Indian Journal of Applied Linguistics, Vol.13, No.2, 
34 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge   
35 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge, p.17  
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Ky funksion i shërben një qëllimi të caktuar dhe kjo është arsyeja pse përkthimi 
është përkufizuar si “një veprim kompleks i projektuar për arritjen e qëllimit të caktuar që 
mund të jetë i njëjtë me atë të tekstit origjinal apo të ndryshme nga ai”. 36  
Një nga teoritë e tjera të aspektit pragmatik e ndërlidhur me të jo drejtpërdrejtë është 
teoria SKOPOS. “Skopos” është fjalë që nënkupton “qëllim” nga gjuha greke per të cilën 
Vermeer, themeluesi i teorisë skopos, e konsideron si parimin kryesor përcaktues për 
procesin e përkthimit. 37 Duke qenë pjesë e teorisë së veprimit, përkthimi shihet si një 
akt i qëllimshëm që është bërë për një qëllim të veçantë. Ekzistojnë tri lloje të qëllimeve 
në fushën e përkthimit. Ato janë:  

 
1. Qëllimi i përgjithshëm, qëllim nga përkthyesi në procesin e përkthimit, p.sh. për 

të informuar lexuesin rreth karakterit të një personi të caktuar.  
 

2. Qëllimi komunikues që synon nga teskti i përkthyer situatën e synuar, p.sh. të 
udhëzojë lexuesin.  

 
3. Qëllimi synon një strategji të veçantë ose procedurë. 38  
 

Për Vermeer 'skopos' i referohet qëllimit të tekstit të përkthyer. Ai shpjegon 
rregullin skopos si më poshtë:  

 
Përkthehet / interpretohet / flitet / shkruhet në një mënyrë që mundëson tekstin / 
përkthimin të funksionojë në situatën në të cilën është përdorur dhe me njerëz të 
cilët dëshirojnë ta përdorin atë dhe pikërisht në mënyrë që ata duan që ajo të 
funksionojë39.  

 
Veprimet e përkthimit, atëherë, mund të kenë një shumëllojshmëri të skopos të 

cilat mund të lidhen me njëri-tjetrin në një mënyrë hierarkike dhe kjo është detyra e 
përkthyesit për të marrë një qëllim të veçantë në një situatë të caktuar përkthimore dhe e 
justifikon atë si të mirë. Disa shpjegime dhe sqarime në lidhje me faktorët e rëndësishëm 
në këtë teori mund të jenë të nevojshme që të ketë një pamje më të qartë në lidhje me 
qasjen funksionale dhe atë që ajo përfaqëson.  

Vermeer e quan teorinë e tij teoria skopos si një teori të veprimit të qëllimshëm40. 
Në kuadër të kësaj teorie më poshtë janë faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë qëllimin e 
përkthimit:  

 
1. adresuari: Çdo përkthim i drejtohet një audience që është synuar thelbi i gjithë 

procesit të përkthimit që përkthehet, sipas Vermeer është për të prodhuar një 

                     
36 Hatim, B. and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge    
37 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: 
St Jerome Publishing 
38 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: 
St Jerome Publishing   
39 Vermeer, H. (1987). “What does it mean to Translate?” Indian Journal of Applied Linguistics, Vol. 13, 
No. 2.P: 25-33  
40 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: 
St Jerome Publishing    
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tekst në një mjedis të synuar për një qëllim të synuar dhe të adresuarit e 
synuar në rrethana të qëllimshme. 41  
 

2. përkthyesi: ai / ajo ka një rol më të madh në këtë teori, rolin e ekspertit në 
veprimin përkthimor dhe figura përgjegjëse në kryerjen e detyrës së autorizuar 
dhe për të siguruar rezultatin e procesit të përkthimit.  

 
3. Tekstit burimor i jepet një rëndësi e mesme. Statusi i tekstit burimor është 

qartësisht shumë më i ulët se sa në teori skopos në teorinë gjuhësore ose 
ekuivalenca e bazuar, sepse ajo është konsideruar vetëm si një ofertë e 
informacionit që është pjesërisht ose tërësisht e kthyer në një ofertë të 
informatave për një qëllim të synuar dhe një marrësi të synuar. 

 
4. Përkthimi i shkurtuar: ka një rol të madh në procesin e përkthimit dhe meriton 

më shumë shpjegim.  
 

Sipas rregullave skopos, secili tekst është prodhuar për një qëllim të caktuar dhe 
kjo do të thotë se një vendim duhet të merret për të vendosur qëllimin në vend të parë. 
Nëse përkthyesi përkthen për arsye personale, ai/ajo do të vendosë, por për profesionistët, 
përkthimi është bërë me një kërkesë nga një person ose një grup njerëzish (botuesit). Në 
këtë rast ai duhet të dijë qëllimin e tyre. Iniciatori, është klienti që kërkon përkthimin. 
Këto detaje janë përkthimi i shkurtuar (p.sh. komisioni, udhëzimi apo caktimi i mënyrës 
së përkthimit dhe përshtatjes.). Është për t'u theksuar këtu, se përkthyesi me përvojë është 
në gjendje të dallojë në shumicën e rasteve qëllimin (qoftë synimi i shkrimtarit, lexuesit 
dhe të tjerët) nga situata përkthimore:  
 
Përveç nëse tregohet ndryshe, teksti do të marrë pamjen e kulturës sonë, për 
shembull një artikull teknik për astronautët... ose nëse një kompani dëshiron një 
letër biznesi të përkthyer, supozimi natyror është se letra do të përdoret nga 
kompania në fjalë (dhe në shumicën e rasteve përkthyesi tashmë do të jetë mjaft i 
njohur me stilin e kompanisë. 42   

 
Megjithatë, ndonjëherë nismëtari do të kërkojë rregullime të caktuara nga qëllimi 

i zakonshëm, ajo që Nord e quan “detyra konvencionale”. Në këtë rast Nord43 sugjeron se 
një përkthim i shkurtër dorëzohet me tekstin burimor duke përfshirë informacionin e 
mëposhtëm qoftë shprehimisht apo në mënyrë të nënkuptuar:  

 
1. (destinacioni) funksioni i tekstit (qëllimi i shkrimtarit).  

 
2. marrësi i tekstit të përkthyer (kategoria e lexuesve).  

 
3. koha dhe vendi i tekstit.  

 
                     
41 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: 
St Jerome Publishing    
42 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
43 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
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4. mjeti me të cilin teksti do të transmetohet.  
 

5. motivi për prodhimin ose marrjen e tekstit (përkthim i propozuar).  
 

Kur këto pika janë marrë parasysh, përkthyesi do të vendosë pastaj se çfarë 
strategjie do të ndjekë në mënyrë që të arrihet një përkthim me përmbushjen e qëllimit. 
Nord gjithashtu pohon44 që në këtë mënyrë zgjidhet dilema e përjetshme e përkthimit të 
lirë kudrejt atij besnik, dinamik kundrejt ekuivalencës formale pasi qëllimi i një detyre 
përkthimi të veçantë mund të kërkojë cilëndo strategji apo diçka në mes tyre. Nord 
gjithashtu citon Vermeer në këtë drejtim: 

 
Çfarë qëllimi thekson është se duhet të përkthehet me vetëdije dhe në vazhdimësi, 
në përputhje me disa parime që respektojnë tekstin e synuar. Teoria nuk deklaron 
atë që parimi është: kjo duhet të vendoset veçmas në secilin rast specifik.  

 
Kjo dëshmon orientimin e synuar të qasjes funksionale në përgjithësi dhe teorisë 

së skopos në veçanti. Të perifrazojmë; zgjedhja e strategjisë në përkthim, sipas 
funksionit, varet shumë nga qëllimi i tekstit të përkthyer. Nord, nga ana tjetër, paraqet dy 
lloje të proceseve të përkthimit në varësi të "kushtet rigoroze funksionaliste." Ata janë të 
përkthimi dokumentues dhe instrumentalist.45  

Qëllimi i procesit dokumentues është të prodhojë në gjuhën e përkthimit një lloj 
dokumenti në lidhje komunikuese në mes të kulturës burimore asaj të përkthimit përmes 
kushteve të tekstit burimor. Rezultati i këtij procesi është një tekst 'për' një tekst apo një 
tekst në lidhje me disa aspekte të tekstit burimor. Nord46 pastaj klasifikon llojet e 
përkthimit sipas procesit dokumentues sipas funksionit që ato shërbejnë. Ato janë si më 
poshtë:  

 
1. Përkthimi fjalë-për-fjalë: Ky lloj përkthimi përdoret kur përkthimi dokumentues 

fokusohet në karakteristikat morfologjike, leksikore ose sintaksore. Funksioni i 
këtij lloj përkthimi është të tregojë karakteristikat strukturore të një gjuhe me anë 
të një tjetre dhe përdoret në fusha të tilla si studime gjuhësore apo enciklopedike.  
 

2. Përkthim i fjalëpërfjalshëm ose gramatikor: Ky lloj përkthimi përdoret. "Për të 
riprodhuar fjalët origjinale nga përshtatja e strukturave sintaksore dhe përdorimi 
idiomatik i fjalorit të normave të gjuhës"47 Pra, çfarë është e rezervuar këtu janë 
fjalë. Ajo përdoret në klasat e gjuhës, në fjalët e raportuara të politikanëve të huaj, 
në artikujt e gazetave, në studimet ndërkulturore me një gjuhë jo të njohur për 
lexuesit.  

 
3. Përkthimi Filologjik: Në këtë rast, përkthyesi ka për të riprodhuar tekstin 

burimor fjalë për fjalë duke shtuar sqarimet e nevojshme në lidhje me kulturën 
                     
44 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
45 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
46 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St 
Jerome Publishing    
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burimore ose disa veçori të gjuhës burimore në poshtëshënime ose fjalorth. Ky 
përkthim shërben si raste për përkthimin e teksteve të lashta apo përkthime të 
kulturave të largëta.  

 
4. Huazimi ose përkthimi ekzotik: Ky lloj përkthimi referohet si dokumentues, 

sepse ndryshon funksionin komunikues të tekstit në atë se çfarë është emër në 
tekstin burimor bëhet informacion në tekstin e përkthyer. Ai është përdorur në 
rastin kur përkthyesi mban vendosjen e një historie në një tekst imagjinar të 
pandryshuar në mënyrën e ndërtimit të tekstit, i cili do të dukej i çuditshëm apo 
kulturalisht larg nga audienca e synuar.  

 
Lloji i rëndësishëm i përkthimit ka për qëllim të prodhojë një tekst që48 (po aty: 

50) "mund të arrijë të njëjtën gamë të funksioneve si një tekst origjinal." Nord ndan 
procesin e përkthimit të rëndësishëm, sipas ndryshimeve në funksion që ndodh:  

 
1. Përkthimi Ekui-funksional: e cila ka për qëllim të ruajë në tekstin e përkthyer të 

njëjtin funksion si ajo e tekstit burimor. Rasti mund të jetë përkthimi i teksteve 
teknike, udhëzime përdorimi, receta apo informacione turistike ku përfituesit 
zakonisht nuk i kushtoj vëmendje nëse teksti i përkthyer është një përkthim apo 
jo.  
 

2. Përkthimi Hetro-funksional: i cili përdoret në rastet kur është e vështirë për të 
ruajtur funksionin ose funksionet e tekstit burimor për shkak të distancës 
kulturore dhe / ose të përkohshme.   

 
3. Përkthimi homolog: përdoret zakonisht në tekstet letrare dhe posaçërisht me 

tekste poetike, ku përkthyesi fokusohet në prodhimin e një teksti që është49 
("përshtatur me normat kulturore të synuar dhe konventat e tekstit, zhanër, 
regjistër dhe gjithashtu tenor".). Pra, lexuesit do të ndjejnë se ata janë duke lexuar 
një tekst në gjuhën e tyre. Për këtë arsye ky lloj përkthimi konsiderohet nga disa 
studiues si një gamë të përkthimit duhur. Funksionalistët, megjithatë, e 
justifikojnë këtë lloj përkthimi në bazë të koncepteve të tyre të qëllimit pasi ajo 
përmbush një qëllim të caktuar.  

 
 
 
II.2.2. Analiza gjuhësore në lidhje me ligjërimin dhe organizimin e tekstit. 
 
 Fillimi i proçesit të analizës përkthimore gjithmonë ka të bëjë me analizimin e 
ligjërimit të përdorur nga autori dhe llojin e organizimit që i është bërë tekstit. Qëllimi është 
për të parë mënyrën e strukturimit të veprës dhe stilin e autorit. Në punimet e mëparshme të 
studiuesve50 është vënë në dukje se shumë gjuhëtarë, ndërmjet tyrë R.Quirk, G.W.Turner, 
                     
48 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
49 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St Jerome Publishing    
50Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, 
Tiranë  
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J.C.Catford, Xh.Lloshi, e pranojnë faktin se shkrimtarët huazojnë elementë të stileve 
funksionalë. Kjo për arsyen e vetme se mënyra e pasqyrimit të pasurisë gjuhësore, kulturore 
dhe folklorike në veprat letrare dhe mënyrat e strukturimit të gjuhës së veprave artistike janë 
produkt i proçesit të përngjasimit stilistik sipas konceptit të shkrimtarit, i cili lëndën 
gjuhësore ja nënshtron tërësisë së mjeteve letrare. Të gjitha këto huazime kanë funksione të 
cilat ndihmojnë shkrimtarin të shprehë botëkuptimin e tij përballë lexuesit të thjeshtë. 
Në analizën e veprave të Graham Grinit, përdorimi i gjuhës dhe aktualizimi i saj në proçesin 
e përkthimit të një romani trillues51, shihet më në thellësi se llojet e përftesave stilistike dhe 
organizimin tërësor të tekstit të këtij romani janë përftesat. Përftesat janë mekanizmi i 
brendshëm gjuhësor i stilemave ose i tufës stilemore, pra të njësive të përbëra nga 
marrëdhënie brenda tekstit, duke hyrë në opozicion me ngarkesë ose ngjyrim stilistikor 
përveç atij themelor, duke nënkuptuar edhe lidhje jashtëgjuhësore52. Sipas studiuesit të 
mirënjohur të stilistikës dhe pragmatikës, Prof. Dr. Xhevat Lloshi53, vërejnë organizime të 
ndryshme tërësore të një teksti, por të ndarë në dy njësi themelore:  
 
 a. organizim standard;  
 b. organizim individual  
 

Në interes të këtij punimi do të përqendrohemi tek organizimi individual i cili në 
përbërje të tij përmban54: 
 

1. parimin drejtues të stilit individual 
 

2. kategorinë e tekstit 
 

3. tonin 
 

4. tipat e ligjërimeve 
 

5. tiparet e tekstit 
 

6. stilemat dhe tufat stilemore 
 

7. përftesat 
 

Teksti është një pjesë ligjërimore e shqiptuar ose e folur që paraqitet e mbyllur ose e 
përfunduar55. Struktura e tekstit varet nga mënyra e shtjellimit të përmbajtjes. Në letërsinë 

                     
51 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 24-
25, 2005, Albas, Tiranë  
52 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 24-
25, 2005, Albas, Tiranë  
53 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 24-
25, 2005, Albas, Tiranë  
54 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 24-
25, 2005, Albas, Tiranë  
55 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu VI “Sintaksostilitika” , f. 100, 2005, Albas, 
Tiranë  
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artistike krijohet një kuadro përshkrimesh, të cilat janë pjesë e realitetit letrar56. Nga ana e 
jashtme, tekstet romanore janë të ndara në kapituj dhe paragrafe. Në kulturën anglo-saksone 
të letërsisë moderne, ndarja e romanit bëhet jo vetëm me kapituj por edhe në pjesë të librit57. 
Parimi individual i stilit të Graham Grini është teksti jo i zgjatur në përshkrime të natyrës, 
por në përshkrime të gjendjes psikologjike dhe dialogut të shpejtë si në një ligjërim bisedor.  
P.sh. romani “Komedianët” është ndarë në tre pjesë dhe secila prej tyre ka tre kapituj. 
Përjashtim bën vetem pjesa e parë e cila ka pesë kapituj. Ky lloj organizimi është ruajtur 
edhe në përkthimin e veprës nga ana e përkthyeses Brikena Çabej. Në lidhje me kategorinë e 
tekstit duhet në fillim të kuptojmë se kategoria është një lloj kornize që u përshtatet disa 
faktorëve jashtëgjuhësorë58. Këto aspekte do të rroken më në thellësi në kapitullin e tretë. 
Përsa i përket aspektit të tonit të tekstit, vetë qëndrimi i përgjithshëm i ligjëruesit ndaj 
objektit dhe marrësit është dhe përbën tonin stilistik. 59 Dihet se në letërsinë artistike ndihet 
mënyra si shkrimtari përpiqet të ngjallë përshtypje, ndjesi dhe atmosferë. Autori ka një 
parapëlqim për një kornizë të vetën të tekstit ndaj dhe ky aspekt përbën një pjesë të stilit të 
vet60. Vetë Graham Grin si pjesë e stilit të tij letrar është ironik dhe sarkastik, pasi kjo është 
dhe atmosfera që ai krijon në romanet e tij. Pikat e tjera të përmendura do të zhvillohen në 
paragrafin mbi organizimin e tekstit. 
 
 
 
II.2.3. Metodat e analizës 
  
 Duke u bazuar në metodologjinë e sotme të krahasimit të përkthimit dhe Studimeve 
Përkthimore, në studimet e mëparshme61 është vënë në dukje vlefshmëria e përdorimit të 
shumë metodave të analizës  nëpërmjet të cilave punohet për të arritur në përfundimet mbi 
cilësinë e përkthimit dhe vlerësimit të tij. Në to theksohet se, në kushtet e sotme të zhvillimit 
të teknologjive të informacionit, kërkimeve teknike mbi inteligjencën artificiale gjuhësore si 
dhe teorisë dhe praktikës së statistikave, krahas përkthyesve edhe studiuesit e stilit 
shfrytëzojnë në masë të konsiderueshme këto metoda. Sipas këtyre metodave, kjo arrihet 
duke u bazuar në frekuencën, dendurinë dhe shpërndarjen e parametrave, elementëve 
stilshënjues dhe stilformues, shënjuesve dhe treguesve stilistikë në një tekst apo grup 
tekstesh gjuhësorë, me ndërthurjen e krahasimit në raport me një tekst të caktuar. Gjithashtu, 
theksohet se metoda statistikore mund të shërbejë për të treguar shpeshtësinë e një përftese 
të veçantë dhe dendurinë e saj në një vepër të caktuar.  

                     
56 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu VI “Sintaksostilitika” , f. 100, 2005, Albas, 
Tiranë  
57 Richard Bradford, Stylistics, The new Critical Idiom, Chapter 2, pg, 36, Routledge, London, 2005, 
ISBN 0-203-99265-2 Master e-book ISBN  
58 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 43, 
2005, Albas, Tiranë  
59 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 41, 
2005, Albas, Tiranë  
60 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu II “Njësitë dhe Nocionet Fillestare” , f. 44, 
2005, Albas, Tiranë 
61 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, 
Tiranë 
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Po këto studime na tregojnë se në këtë mënyrë mund të sigurojmë të dhëna në lidhje me 
gjëndjen psikologjike të autorit dhe struktures së brendshme të veprave të tij.62 Për këto 
arsye, kjo metodë është shfrytëzuar me sukses  në kuadrin e Studimeve Përkthimore dhe 
Vlerësimit të Përkthimeve 63.  
 Për të konkretizuar idetë e sipërmendura, shihet trajtimi i stilit të tekstit të romaneve, 
organizimi tërësor tekstor të romaneve, mënyrën e përcjelljes së mesazhit të veprës letrare si 
dhe të barasvlerësve gjuhësorë dhe kulturorë nga gjuha e burimit në gjuhën e përkthimit. 
Sugjerimi nga studimet e ndryshme është të fillohet jo vetëm duke krahasuar një tekst të 
formësuar dhe strukturuar qartë me një normë të përcaktuar, por duke u përpjekur të zbulojë 
elementët e shënjuar stilistikisht, që mundësojnë shmangien nga norma dhe bëjnë tekstin 
stilistikisht të rëndësishëm. Gjithshtu anasjelltas, duke filluar nga një tekst i plotë, i 
pacopëzuar dhe duke vëzhguar mundësinë e ndarjes në pjesë të ndryshme, mund të shihet 
përmes analizës së shpërndarjes së tipareve gjuhësore. Le të shohim më në detaje tipet e 
metodave të cilat përdoren për analizën e tesktit.  
 
 
 
II.2.3.1. Metoda Funksionale 
  
            Kjo metodë sugjerohet të zbatohet duke realizuar përzgjedhjen dhe ndarjen e 
elementëve stilformues dhe stilshënjues në dy aspekte, veçanërisht, në proçesin e analizës së 
teksteve të plotë. Realizimi i kësaj metode, në fillim në aspektin e parë, përqendrohet në një 
element të vetëm ose grup elementesh dhe aspekti i dytë përpiqet të përfshijë tërë stilin e një 
vepre apo një autori. Në mëyrë që të mos humbasë origjinaliteti dhe ruajtja e dinamizmit 
gjatë analizimit të elementeve gjuhësore, nga studiues të ndryshëm64 parapëlqehen të 
shqyrtohen elemente të veçantë të një vepre ose të një autori . gjatë analizimit të tyre, këto 
elemente dalin nga vetë teksti duke parë funksionin dhe lidhjen që ato kanë me elemente të 
tjera si gjuhësore ashtu dhe jashtëgjuhësore.   
 
 
 
II.2.3.2. Metodat Psikologjike dhe Letrare 
 
 Sipas studimeve të mëparshme65, ndër format e njohura të metodave psikologjike 
dhe letrare të analizës përmenden forma të shkollave të ndryshme perëndimore si: 
explication de texte (shpjegimi i tekstit), close reading (leximi i thellë), qarku filologjik apo 
qarku shpicerian, të cilët nëpërmjet ndërthurjes së informacionit historik, kulturor, estetik 
me atë gjuhësor, kërkojnë lidhjet ndërmjet reagimeve estetike dhe nxitësve të veçantë. Kjo 
metodë për kërkimin e aspektit psiko-linguistik dhe letrar është i nevojshëm për shpjegimin 
e jo vetëm aspekteve gjuhësore, por edhe kulturore. Ashtu si Leo Spitzer, për dukuritë 
                     
62 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f.32 
1996, Tiranë  
63  Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, 
Tiranë  
64 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f.26, 
1996, Tiranë  
65 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f.26, 
1996, Tiranë  
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stilistikore, ato ndihmojnë në shpjegimin e aspekteve gjuhësore të teksteve dhe referencave 
kulturore. Sipas tij, qarku spicerian ndahet në tre etapa: 
 

1. Etapa e parë, gjurmimi i elementit gjuhësor dhe kulturor në seanca leximi dhe 
hulumtimi. 
 

2. Etapa e dytë, grupimi detajeve të elementit në një parim krijues për të gjetur 
shpjegimin nga pikëpamja psikologjike. 

 
3. Etapa e tretë, në bazë të shpjegimit psikologjik bëhet e mundur gjurmimi në pjesë të 

tjera të tekstit të po të njëjtit element.    
 
 
 
II.2.3.3. Metoda Statistikore 
 
 Themeli e kësaj metode është studimi i frekuencës, dendurisë dhe shpërndarjes së 
parametrave, elementëve stilshënjues dhe stilformues, shënjuesve dhe treguesve stilistikë në 
një tekst apo grup tekstesh gjuhësorë, duke ndërthurur krahasimin në raport me një tekst të 
caktuar. Në studimet e mëparshme66 theksohet se metoda statistikore mund të shërbejë për 
të treguar shpeshtësinë e një përftese të veçantë, dendurinë e saj në një vepër të caktuar. Në 
praktikë, duke pasur parasysh edhe natyrën e statistikës, është thuajse e pamundur të 
realizohet ende nëpërmjet një programi të posaçëm si matematikor apo kompjuterik.   
 
 
 
II.2.3.4. Metoda e fjalëve kyç 
 
 Përveç metodave të mësipërme, përmendet edhe një metodë tjetër analize67, e cila 
bazohet në studimin e stilit të një autori nëpërmjet mënyrës së përdorimit të përsëritur të 
fjalëve dhe shprehjeve kyç në kontekste të caktuara, për synime të caktuara. Duke qënë se 
kjo metodë ndërthur të tre metodat e sipërpërmendura, sepse rezultatet e vëzhgimit dhe të 
statistikave mund të interpretohen si nga pikëpamja psikologjike edhe nga pikëpamja 
funksionale, pasi mund të sigurojnë të dhëna si në lidhje me gjëndjen psikologjike të autorit, 
po ashtu edhe në lidhje me strukturën e brendshme të veprave të tij68, kjo metodë është 
shfrytëzuar me sukses në kuadrin e Studimeve Përkthimore. 
 
 
 
II.2.4. Qasjet në vlerësimin e përkthimit 

                     
66 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, 
Tiranë  
67 Hadaj, G. "Analizë e mjeteve dhe vlerave shprehëse në përkthimet tona të letërsisë artistike në anglishte 
dhe në shqip", disertacion, 1982, Tiranë dhe Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te 
veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, Tiranë 
68Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, 
Tiranë 
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Studiuesit janë përpjekur të paraqesin kriteret dhe parametrat që janë të 

besueshme dhe të qëndrueshme për të vlerësuar përkthimet. Në këtë kuadër shumë qasje 
dhe modele janë vënë përpara diskutimeve, dy prej të cilave dallohen: ekuivalenca dhe 
funksioni. Studiuesit e këtyre metodave janë përpjekur për të përmirësuar modelet 
praktike për vlerësimin duke ndërtuar ato në teoritë e përkthimit të dallueshme dmth 
ekuivalenca-bazë, organizimi i tekstit burimor dhe funksioni, dmth teori e organizimit të 
tekstit të përkthyer në mënyrë që të sigurojë një matës shkencore për modelet e tyre të 
vlerësimit .  

Përkrahësit e këtij mendimi theksojnë se përkthimi është një përpjekje për të 
riprodhuar tekstin burimor sa më afër të jetë e mundur me anë të llojeve të ndryshme të 
ekuivalencë.  Reiss prezanton një nga qasjet e para sistematike të cilësisë së vlerësimit të 
përkthimit. Për të përkthimi është një proces balancues që arrihet duke ndërtuar një tekst 
të përkthyer sipas kufizimeve të vazhdueshme të një teksti burimor. 69  Masa është 
"ekuivalencë" e mbajtur në nivel të tekstit burimor. Kështu, përkthimi konsiderohet i mirë 
në qoftë se arrin "ekuivalencën optimale". Kjo do të thotë që ana gjuhësore së bashku me 
kontekstin e situatës dhe në nivelin stilistik në njërën anë dhe qëllimin e autorit nga ana 
tjetër, së bashku me njësitë e tekstit të përkthyer kanë të njëjtat vlera si ato të tesktit 
burimor. 70  

Procedura e saj përfshin tri faza: Analiza e krahasimit të tekstit burimor, mes tij 
dhe tesktit të përkthyer dhe një vlerësim. Faza e parë dhe e dytë janë bërë sipas drejtimit 
të katër kategorive të mëposhtme:  

 
1. Kategoria e letrare, ku vlerësimi është bërë sipas llojeve të tekstit burimor, dmth 

analiza duhet të bëhet në këtë tekst, duke parë në mënyrë të përcaktuar hierarkinë 
e elementeve të cilat duhet të mbahen sipas variantit në tekstin e përkthyer. Pastaj 
një analizë e tekstit të përkthyer bëhet për të gjykuar përputhjen apo mospërputhje 
në këtë moment të veçantë, për shembull për të kontrolluar variacionet e 
përmbajtjes së informacionit në një tekst informativ, suksesin e arritur dhe 
qëllimin e synuar.  
 

2. Kategoria gjuhësore: në të cilën masat përfshijnë:  
a. Ekuivalencën e udhëzimeve semantike  
b. Mjaftueshmërinë e udhëzimeve leksikore  
c. Korrektësinë e udhëzimeve gramatikore dhe,  
d. Analogjinë e udhëzimeve stilistkore 

Përsëri lloji i tekstit është vendimtar për të vendosur përparësinë për secilën nga pikat e 
mësipërme, për shembull, në një tekst informativ udhëzimeve semantike duhet t'u jepet 
përparësi, ndërsa në një tekst teknik udhëzimet leksikore duhet t'u jepet më shumë 
rëndësi dhe kështu me radhë.  
 

3. Kategoria pragmatike (faktori i jashtëm gjuhësor):  

                     
69 Reiss, K. (2000). Translation Criticism. The Potentials and Limitations. Manchester: St. Jerome 
Publishing    
70 Reiss, K. (2000). Translation Criticism. The Potentials and Limitations. Manchester: St. Jerome 
Publishing    
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Në këtë fazë të vlerësimit të përkthimit, Reiss përmend se ka një shumëllojshmëri të 
gjerë të faktorëve të jashtëm që përcaktojnë zgjedhjen e autorit për mjetet e ndryshme të 
ofruara nga gjuha amtare Parametrat e mëposhtme janë sugjeruar për këtë fazë:  

a. Situata e menjëhershme  
b. Referenca të objekteve të botës reale  
c. Faktori kohë  
d. Faktori hapësirë  
e. Faktori publik  
f. Faktori dërgues  
g. Implikimet e përfshira  

 
4. Kategoria personale: së bashku me tre kategoritë të cilat përmbajnë kriteret 

objektive të kritikave të përkthimit, Reiss71 paraqet një kategori subjektive që 
"përfshin kushtet individuale të interpretimit nga ana e përkthyesit dhe kritikut 
përkthimor." 72. Këto pika duhet të merren në konsideratë, sepse kanë prejardhje 
të ndryshme, sociale dhe kulturore, si dhe eksperiencave të ndryshme dhe 
karakterin emocional, të cilat e bëjnë të kuptohet, të përkthehet dhe të gjykohet 
teksti burimor.  

 
Edhe pse modeli Reiss ndikon në shumë aspekte, p.sh. duke siguruar një model 

sistematik për analizën e tekstit dhe duke theksuar rolin e përkthyesit në proces, ajo nuk 
mund të aplikohet për të gjitha tekstet që ajo vetë e pranon përjashtuar dy llojeve të 
përkthimit nga modeli i saj. I pari është një përkthim ku teksti i përkthyer ka për qëllim t’i 
shërbejë funksioneve të tjera pavarësisht çfarëdo arsyeeje (p.sh. artistike, pedagogjike ose 
tregtare).   

Pika tjetër e rëndësishme në lidhje me modelin Reiss është se ajo cakton strategji 
të caktuar73 për të ndjekur përkthimin e një teksti të caktuar. Kjo do të thotë se në qoftë se 
përkthyesi zgjedh një strategji tjetër do të jetë e vështirë për të ndjekur modelin.  
Sipas House74 përkthimi është një procedurë gjuhësore që synon "zëvendësimin e një 
teksti në gjuhën burim me një tekst ekuivalent nga ana semantike dhe pragmatike në 
gjuhën e caktuar." Masa në modelin e saj është "ekuivalenca funksionale" në nivel teksti. 
Kështu, profili tekstor, p.sh. analiza e tekstit është parë si normë për të cilën cilësia e 
tekstit të përkthyer mund të matet nga njëra anë dhe parametri me të cilin funksioni i 
tekstit vendoset në anën tjetër. 75  Modeli përfshin fazat e mëposhtme:  
 

1. Teksti burimor analizohet me anë të shtatë situatave gjuhësore karakterike që 
përfaqësojnë dy dimensione: përdorimi i gjuhës dhe përdoruesit e gjuhës. Këto 
përfshijnë këto nën-kategori si vijon: 

a. Origjina gjeografike 
b. Klasa shoqërore  
c. Koha  

                     
71 Reiss, K. (2000). Translation Criticism. The Potentials and Limitations. Manchester: St. Jerome 
Publishing, p.86    
72 Reiss, K. (2000). Translation Criticism. The Potentials and Limitations. Manchester: St. Jerome 
Publishing, p.86    
73 Reiss, K. (2000). Translation Criticism. The Potentials and Limitations. Manchester: St. Jerome 
Publishing, p.22-23      
74 House J. (1977). A model for Translation Quality Assessment. Tübingen: TBL-Verlag Narr.   
75 House J. (1977). A model for Translation Quality Assessment. Tübingen: TBL-Verlag Narr.     
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d. Mjeti  
e. Pjesëmarrja 
f. Roli  
g. Marrëdhënia  
h. Qëndrimi shoqëror.   
 

2. Krahasimin midis tekstit burimor dhe atij të përkthyer me anë të profilit të tekstit 
burimor duke e përdorur atë si normë dhe funksionin si masë për pajtueshmërinë 
dhe mospërputhjen.  
 

3. Paraqitjen e nje dokumenti të cilësisë që rrjedh nga fazat e mësipërme, me një 
listë të gabimeve dhe komenteve mbi strategjinë e miratuar të përkthimit.  

 
Funksioni është përcaktuar në këtë model si zbatim ose përdorim i tekstit në një 

kontekst të veçantë të situatës përfaqësuar nga vetitë gjuhësore të tekstit76. Tekstet e 
përkthyera janë ndarë pastaj në bazë të strategjisë së përdorur në procesin e përkthimin në 
formë qoftë të hapur ose të fshehtë. Niveli kryesor i funksionit, në të cilën teksti i 
përkthyer duhet të riprodhojë funksionin e tekstit burimor, arrihet me anë të përkthimit të 
fshehtë. Këtu, përkthyesi riprodhon funksionin e tekstit burimor duke përdorur një filtër 
të përcaktuar empirik e kulturor dhe të zhvillojë tekstin e përkthyer tek preferencat 
komunikuese e audiencës së synuar. Nga ana tjetër, funksioni i nivelit të mesëm arrihet 
duke ndjekur përkthimin e dukshëm në të cilën përkthyesi përpiqet të riprodhojë 
funksionin e tekstit burimor duke qëndruar në afërsi të tij.   
 
 
 
II.2.4.1. Qasja e bazuar në funksion  

 
Funksionalistët e shohin përkthimin si një akt të komunikimit që është bërë për 

një qëllim të veçantë. Edhe pse kjo ide është mbajtur nga ata me të madhe, disa të tjerë 
shkojnë edhe më tej në shikimin e tekstit të përkthyer si një tekst burimor të pavarur, 
dmth një teksti burimor në të drejtën e vet që ka karakteristikat e veta. Sipas kësaj 
pikëpamje Vermeer77  e konsideron përkthimin si prodhimin e një teksti burimor në një 
mjedis të synuar për një qëllim të caktuar dhe të adresuarit e caktuar në rrethana të 
synuara. Për funksionalistët, gjendja e tekstit burimor është shumë më e ulët se ajo në 
teorinë e ekuivalencës bazë që të parët e konsiderojnë tekstin burimor si "një ofertë të 
informacionit", që është kthyer në një pjesë ose në tërësi në një ofertë të informacionit 
për audiencën e synuar78, ku funksioni i përkthimit merr përparësi mbi faktorë të tjerë. 
Për vlerësimin e përkthimit, funksionalistët ndjekin të njëjtën linjë në atë që funksioni 
shihet si një koncept me perspektivë që është përcaktuar për çdo përkthim dhe përkthyesit 
në lidhje me përdorimin e tekstit të përkthyer në një situatë kulturore të synuar. 79 Vlen të 

                     
76 House J. (1977). A model for Translation Quality Assessment. Tübingen: TBL-Verlag Narr.     
77 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: 
St Jerome Publishing    
78 Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: 
St Jerome Publishing    
79 Lauscher, S. (2000). “Translation Quality Assessment: Where can Theory and Practice Meet?” The 
Translator, Vol. 6, No. 2, P. 149-168   
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përmendet këtu se Nida (1964) ishte një nga pionierët e parë, i cili tërhoqi vëmendjen në 
këtë pikë që, edhe pse ai nuk ka vendosur një model, ai merret me faktin se përgjigja e 
lexuesit ka ndikimin e vet mbi përkthimin dhe se qëllimi i autorit dhe përkthimi 
gjithashtu luajnë një rol dinamik në përkthim.  

Wilss80 në anën tjetër përmend në librin e tij atë që mund të konsiderohet si hapa 
të reja drejt funksionalizmit. Ai së pari kritikon trajtimin e vjetër të kritikave të përkthimit 
të mbajtur deri në mesin e shekullit të 20-të për të kërkuar përkthimin e gjuhës burimore 
sipas orientimeve dhe gjykimeve për përkthimet në përputhje me rrethanat. Ai pohon81  
se qasja gjuhësore në qoftë se është e bazuar në kuadrin e tekstit dhe tipeve tekstore, 
mund të jetë e vlefshme pasi ajo ndihmon për të kritikuar sistemimin dhe vlerësimin e 
faktorëve gjuhësore dhe situatës në proces. Por ai gjithashtu shton se për vlerësimin që do 
të zhvillohet më tej, roli i përkthyesit duhet të merret parasysh seriozisht.  

D'Hults P81F

82
P paraqet një kontribut në fushën e vlerësimit të përkthimit edhe pse është 

e kufizuar në vlerësimin e qëllimeve të veçanta dhe tenton që të ketë të njëjtin funksion 
në kulturën burimore dhe atë të përkthyer. Në këtë model masa është funksioni i tekstit, 
kështu që përkthimi konsiderohet i mirë në qoftë se përmbush funksionin e përcaktuar. 
Funksion në këtë model është i lidhur me aktin e tekstit. Ky akt ka dy nënklasa duke 
pasur parasysh kulturën e tekstit. Si teksti i përqëndruar tek tema ashtu edhe ai hierarkik 
shpjegohen në aspektin e lidhjes tekstuale sipas koherencës dhe referencës. Sipas D'Hulst 
teksti burimor i modelit, procedurën e vlerësimit, shkon si vijon: 

1. Ekzaminimi strukturës së tekstit burimor në aspektin e përshtatjes së funksionit.  
 

2. Ekzaminimi i tekstit të përkthyer në mënyrë të njëjtë.  
 

3. Krahasimi midis tekstit burimor dhe atij të përkthyer sipas këtyre pikave.  
 

BrunetP82F

83
P beson se kriteret e vlerësimit duhet të jenë të lehta për t’u kuptuar, 

praktike, të kufizuara në numër dhe duke u bazuar në përdorimin e suksesshëm të një 
procedure të vlerësimit. Në këtë kuadër përmendim parametrat e mëposhtëme për 
vlerësimin:  

1. Logjika: Në fazën e parë të procedurës së vlerësimit, teksti i përkthyer duhet të 
kontrollohet në bazë të logjikës e cila është përcaktuar nga Brunett si cilësi e një 
teksti të ndërtuar në aspektin e formës dhe përmbajtjes. P83F

84
P  Për tekstin e përkthyer 

të ketë logjikë, ajo duhet të jetë mjaft e mirë e lidhur në nivel semantikor dhe 
formal. Këto pika arrihen nga koherenca, e cila është vazhdimësi e kuptimit të një 
teksti nga një ide në një tjetër dhe besueshmërisë së kuptimit dhe nga kohezioni, i 

                     
80 Wilss, W. (1982). The Science of Translation: Problems and Methods. Gunter Nar Verlag Tübingen    
81 Wilss, W. (1982). The Science of Translation: Problems and Methods. Gunter Nar Verlag Tübingen    
82 D’hulst, Lieven 2008. “Cultural translation: A problematic concept?”. In Beyond Descriptive Translation 
Studies: Investigations in homage to Gideon Toury, Pym, Anthony, Miriam Shlesinger and Daniel Simeoni 
(eds.), 221–232. 
83 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182   
84 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182   
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cili është një mjet gjuhësor i përdorshëm për të siguruar vazhdimësinë e formës 
dhe kontekstin e një teksti. 85  
 

2. Qëllimi: Pas kontrollimit të logjikës në një tekst të përkthyer në drejtim të 
koherencës dhe të kohezionit, qëllimi duhet të shqyrtohen që për shumë studiues 
(Brunett mes tyre) qëllimi i tij, dmth teksti i përkthyer, është një faktor dominues 
në transmetimin efektiv të informacionit. Qëllimi, sipas Brunett, ka dy 
komponentë: qëllimin, i cili është që autori i origjinalit kërkon të prodhojë kur 
shkruan tekstin e tij, dhe efektin, i cili është nxitësi që shtyn përkthyesin të 
prodhojë për audiencën e synuar. Pra, vlerësuesi është përgjegjës për matjen 
paraprakisht të qëllimit të shkrimtarit, teksti burimor, dhe pastaj krahason atë me 
efektin e arritur nga përkthyesi. Vlerësuesi këtu është gjyqtari që sipas reagimit të 
tij vlerëson nëse teksti burimor dhe teksti i përkthyer kanë të njëjtin qëllim apo jo. 
Në aspektin e teorisë së veprimit, i cili ndiqet nga shumica e funksionalistëve, 
qëllimi është "veprim", aspekt i komunikimit, ndërsa "efekti" është "reagimi", 
aspekt i komunikimit. 86 Masa këtu është audienca e synuar dhe përdorimi i tekstit 
në atë që duhet të merret në konsideratë kur diskutohet qëllimi. Kjo do të thotë, 
"se në përkthim duhet të krijosh efektin në mënyrë të hapur duke deklaruar 
qëllimin." 87 Konteksti: Është kriteri më i vështirë i vlerësimit për t’u identifikuar 
për shkak se ajo shkon përtej gjuhës, qëllimit (përveç audiencës të synuar) 
logjikës dhe gjuhës normë88. Ajo përcakton kontekstin si factor i jashtëm 
gjuhësor, duke përfshirë, përdoruesin e tekstit të përkthyer, pozicionin e 
përdoruesit, autorin (p.sh. përvojën e personalitetit, zakonet, lidhjet me 
përdoruesit), koha dhe vendi në të cilin përkthimi do të përdoret, jetën tekstit të 
përkthyer, llojin e tij, mjetet me të cilat teksti është përdorur, situatat dhe rrethanat 
ideologjike përreth prodhimit të tekstit të përkthyer.  
 

3. Norma gjuhësore: Në këtë pjesë të procedurës së vlerësimit, vlerësuesi nuk është 
i interesuar në gabime që mund të zbulohen dhe korrigjohen nga mjetet e 
kompjuterizuara89, përkundrazi, ai është i interesuar në normën gjuhësore në 
kuptimin e saj më të rreptë dhe në mungesë të ndërhyrjes.  

 
Brunett përcakton normën gjuhësore si kriter për vlerësim: Rregullat dhe 

konventat e një gjuhë të caktuar nga vepra të tilla si librat gramatikor, fjalorë të gjuhës, 
tekste drejtshkrimore etj, zbatohen në përgjithësi si "ndërhyrje gjuhësore" të cilat janë 
ndikim i formave të gjuhës burimore dhe strukturave gjuhësore që punon përkthyesi.  
 
 
 

                     
85 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182   
86 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182  
87 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182  
88 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182  
89 Brunette, L. (2000). “Towards a Terminology for Translation: Quality Assessment: A Comparison of 
TQA Practices” The Translator. Vol. 6, No. 2, P: 169-182  
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II.2.5. Organizimi i tekstit 
 
Gjuha e romanit në studimet e gjuhësisë së aplikuar, trajtohet si një nga 

nënndarjet e stilit të veprimtarisë letrare dhe artistike90, ku bën pjesë dialogu, ndërthurje 
të monologut ose ligjërimit të autorit e personazheve të tij. 
Ajo çka nuk duhet harruar, theksojnë studiuesit, është se ligjërimi i personazheve në 
roman, është riprodhim i përpiktë i normave dhe kërkesave të ligjërimit të shkruar, por 
me karakteristika të ligjërimit bisedor. Gjatë shkrimit të romaneve, shkrimtarët përpiqen 
të stilizojnë si dhe të përafrojnë sa më shumë gjuhën bisedore në gjuhën e shkruar. Kjo në 
përputhje me zhvillimin historik të saj dhe kulturës së vendeve përkatëse duke shërbyer si 
një pasqyrim i prirjeve të përgjithëshme të zhvillimit të vetë gjuhës nga njëra anë, si dhe 
reflektimit të pranisë së tipareve dhe vlerave individuale të tyre nga ana tjetër.  

Duke marrë parasysh studiuesit dhe Studimet Përkthimore,91 ata vazhdimisht kanë 
përqëndruar vëmendjen në llojin apo tipin e gjuhës së romanit, pasi përmes saj ndërthuren 
marrëdhëniet që ajo vendos me ligjërimin në jetën e vërtetë me problemet kryesore që 
ndeshen në pasyrimin e saj. Kjo për më tepër pasqyron mënyrën apo mënyrat në të cilat 
jepen zgjidhjet e problemeve. Studimet e shumta gjuhësore në lidhje me natyrën dhe 
metodat e paraqitjes së realitetit në një realitet gjuhësor, kanë patur si pikënisje supozimin 
se romani ka si detyrë parësore paraqitjen e jetës me tërë botën e saj të pasur e të 
larmishme92.  

Vend të veçantë në fushën e studimit të shumë autorëve të kësaj fushe zë edhe 
paraqitja e ligjërimit dhe roli i veçantë që ai luan. Ky është elementi kryesor që ndihmon 
në realizimin e paraqitjes në tekstin e romanit të realitetit njerëzor93. Kur kemi të bëjmë 
me paraqitjen e ligjërimit në roman, duhet marrë në konsideratë fakti se dialogjet dhe 
përshkrimet, janë elemente të rëndësishëm dhe të domosdoshëm përsa i përket zhvillimit 
të subjekteve kryesore dhe temave të tyre. Individualizimi i personazheve dhe ngjarjeve 
që zhvillohen, përfshijnë dhe ndihmën që ato japin në mënyrën se si lexuesi mund të 
kuptojë veprën. Në lidhje me këtë shtrojmë pyetjen: cili është lloji apo tipi dhe roli i 
gjuhës së shkruar në një roman?  

Në këtë rast, duhet të vihen në dukje dy aspekte tepër të dukshme dhe të 
diskutueshme. E para, afërsia tepër e madhe e ligjërimit të "shkruar" me kujdes në veprat 
letrare në krahasim me ligjërimin e vërtetë të jetës së përditshme. E dyta, marrim 
parasysh krijuesit për faktin se "dialogjet dhe përshkrimet në mënyrë të vazhdueshme dhe 
të qëndrueshme na pasqyrojnë në shumicën e teksteve romanciere ligjërimin standard"94. 
Nga ana tjetër ndeshemi edhe me prirjen e kundërt, përkatësisht fryrjen e aspekteve të 
ngjashme me realitetin e dialogut të shkruar, në raport me normën e pranuar të gjuhës së 
folur. Pikërisht këtu qëndron edhe thelbi i dilemës së shumë krijuesve në lidhje me 
dialogun dhe përshkrimin realist në veprat e tyre. Përpjekjet për të krijuar një formë të 
caktuar komunikimi - përkatësisht ligjërimin e shkruar- të cilin e gjejmë në efektin që 
krijohet nëpërmjet gjuhës dhe mjeteve që shfrytëzohen në një formë tjetër komunikimi, 
përkatësisht ligjërimin bisedor në jetën e përditshme. Gjithsesi, nuk duhet të harrojmë se 

                     
90 Galperin I.R. "Stylistics", Higher School Publishing House,  p.288, Moscow, 1971 
91 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f.26, 
1996, Tiranë  
92 Page, N. "Speech in the English Novel", p.1, 1973, London, Longman 
93 Page, N. "Speech in the English Novel", p.3, 1973, London, Longman. 
94 Gordon, I.A. "The Movement of English Prose”, p.162, 1966 
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shkrimi në vepra artistike duhet të mbështetet në ekuilibrimin e ligjërimit të vërtetë të 
jetës së përditëshme me normat e duhura të ligjërimit të shkruar.   

Me të drejtë, gjuhëtarët dhe studiuesit vënë në dukje ekzistencën e dallimeve 
thelbësore e të pashmangshme, të dukshme ose jo, të cilat nënkuptohen përmes ligjërimit 
apo ligjërimit të përdorur sidomos në rastet e situatave informale në përshkrimin realist të 
një vepre letrare95 , përfshi edhe parashtrimin e arsyeve të mëposhtme: 

 
1. Gjuha e folur, si pjesë e ligjërimit real, e ka burimin kryesor në aktualizimin e saj 

në një kontekst apo situatë të caktuar ligjërimore, në marrëdhëniet që ajo vendos 
me tiparet dhe rrethanat jashtëgjuhësore të ligjërimit, duke i plotësuar dialogjet e 
përafruara me detaje informuese dhe nënkuptuese, me elemente të cilat i 
mungojnë dialogjeve në jetën e përditëshme, si p.sh. ngjeshja gjuhësore dhe 
sociogjuhësore e dialogut, mprehtësia dhe mundësia për të mbetur më gjatë në 
kujtesën e lexuesve.  
 

2. Gjuha e shkruar, si pjesë e ligjërimit të shkruar, është e ngurtësuar dhe e 
palëvizshme, por në letërsi ajo është në shërbim të formimit të karakterit dhe 
pasqyrimit me shkrim të pamjes fizike, të asaj që duket si dhe botës së brendshme 
të personazhit. 

3. Karakteristikë e gjuhës së shkruar në letërsi, është shkrirja e saj me ligjërimin 
bisedor në masë të caktuar, për të dhënë lirinë e shprehjes dhe formimin e fjalëve 
të reja në formatin e dëshiruar nga autori. 
 

4. Pasqyrimi i situatës dhe rrjedhës së veprimeve në një roman, jepet nëpërmjet 
formave të njohura të tij si rrëfimi, përshkrimi dhe komenti. 

 
  Sikundër tashmë është pranuar, proza është e lidhur me metoniminë, në kuptimin 
që gjuha e përdorur ka një marrëdhënie paralele midis asaj që thuhet ose shkruhet dhe 
asaj çka përfaqësohet. Romanet e Grinit dallohen për artificin e tij letrar të ndërgjegjes, si 
dhe për aluzionet e shumta dhe rikujtimet e herëpashershme të autorit për ta zevëndësuar 
trillin e tij me realitetin. Në fakt, struktura e romanit rrjedh nga perceptimi i paqartë i vetes 
dhe i karaktereve me të cilët ai është ngushtësisht i përfshirë. Kjo është karakteristikë e të 
gjitha veprave tragji-komike. Tragjizmi del në paraqitjen e situatave kërcënuese për fatet e 
njerëzve. Kjo gjëndje është pasojë e asaj që ndodh apo në rastin e librit “Komedianët” asaj 
që nuk ndodh.  Për të arritur këtë, Grini, përdor mënyrën skenike të rrëfimit për prozën 
artistike96. Kjo mënyrë konsiston në paraqitjen vetëm nëpërmjet ligjërimit të personazhit. 
Përshkrimi në një vepër të tillë drejtohet kryesisht nga një perceptim pamor për lexuesin. 
Ajo që duhet theksuar, është kombinimi i disa formave të rrëfimit dhe të ligjërimit brenda 
një teksti të vetëm.  
  Karakteristikë e Grinit në romanet e tij dhe veçanërisht në romanin 
“Komedianët”, është rrëfimi në vetën e parë. Sipas Scholes dhe Kellog97,  këtë zgjidhje 
ka gjasa që të mos përdoret nga shumë autorë. Kohët e fundit, romane të kësaj natyre 
kanë shfrytëzuar këtë tipar, por nga ana tjetër leximi i tyre nga lexuesit është bërë më 

                     
95 Page, N. "Speech in the English Novel", p.6, 1973, London, Longman 
96 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu VI “Sintaksostilitika” , f. 266, 2005, Albas, 
Tiranë  
97 Elizabeth Black, Pragmatic Stylistics, Edinburgh Textbook in Applied Linguistics, Edinburgh 
University Press, Narrative Voices, pg.55, 2006 Edition  
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problematik. Në këtë kontekst, tregimet në vetën e parë janë më afër botës reale dhe 
normave të saj.  

Një tjetër autor, Simpson98 zhvilloi një tipologji të rrëfyesit, bazuar në modalitetin 
e ligjërimit. Ky i fundit është i rëndësishëm për shkak të funksionit ndërpersonal. 
Rrëfyesit, që janë pjesëmarrës në ngjarjet e romanit, janë të ndarë sipas skemës së 
mëposhtëme: 

 
1. Tipi A; Rrëfyes në vetën e tretë 

 
2. Tipi B. Rrëfyes pozitiv (qoftë në vetën e parë ose në vetën e tretë), kuptojmë ata 

autorë të cilët përdorin fjalë në lidhje me ndjenjat, mendimet ose perceptimet.  
 

Sistemi modal përfshin dëshirat e autorit dhe detyrimet, ndërsa sistemi epistemik 
është më pak i dukshëm (sistem i cili ka të bëjë me njohuritë). Rrëfyesit të cilët shfaqin 
ligjërime me ton negativ, shfrytëzojnë sistemin epistemik, duke patur në konsideratë 
perceptimet.  

Teksti i romanit Komedianët përshkruhet nga modaliteti epistemik. Grini, përmes 
faqeve të tij, thekson pasigurinë e ndjenjat kontradiktore të rrëfyesit Braun në Haiti. 

 
 

I was returning without much hope to a 
country of fear and frustration, and yet 
every familiar feature as the Medea drew in 
gave me a kind of happiness. 
 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 37, 
Vintage Edition 2004) 

Po kthehesha thuajse pa shpresë në vendin 
e frikës, të mungesës e zhgënjimit, e 
megjithatë çdo përvijim i njohur kur Medea 
po hynte në mol më fali njëfarë lumturie 
(Graham Grin, ”Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.71, Shtëpia Botuese ”Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1897.) 

 
 
Grini e ka krijuar veprën “Komedianët” në një atmosferë të kërcënimit të jetës në 

mënyrë kaq intensive, ku imazhet e dhunës janë aq të gjalla sa lexuesi fare mirë mund të 
mendojë se trilli i romanit nuk ka dallim me realitetin. Brauni, rrëfimtari dhe protagonisti, 
është një pronar hoteli dhe jo shkrimtar apo artist. Lexuesi përmes faqeve të tij nuk mund të 
mendojë se romani është portreti i ndonjë artisti. Ai është plot me nënkuptime dhe me 
zbulime të defekteve të botës së Braunit, me pikëpamjet e tij që e bëjnë në mënyrë të 
figurshme një romancier të dështuar.   
 “Komedianët”, është një roman i cili kombinon interesin e vazhdueshëm në portretin 
e një artisti, me studimin e shtypjes politike, me pikëpyetjen mbi përkushtimin individual 
apo indiferencën dhe natyrën e heroizmit në një vend si Haiti, që për shumë njerëz duket 
paksa e paimagjinueshme. Për ta konkretizuar, do të përdorim metodën e analizës, e cila 
rekomandohet nga studiuesit e stilit. Studimi i stilit të një autori nëpërmjet mënyrës së 
përdorimit të përsëritur të fjalëve dhe shprehjeve kyçe e në kontekste të caktuara e për 
synime të caktuara. Në veprat e letërsisë artistike, veçanërisht të romaneve, formimi i 
tablosë së veprës fillon me një sfond hapësire, kohe dhe gjendje të natyrës ose të 

                     
98 Elizabeth Black, Pragmatic Stylistics, Edinburgh Textbook in Applied Linguistics, Edinburgh 
University Press, Narrative Voices, pg.56, 2006 Edition 
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personazhit99. Por në rastin e Grahëm Grinit, ka një ndërlidhje midis përshkrimit të natyrës 
dhe gjendjes shpirtërore të personazhit. Konkretisht: 
 
 
When I think of all the grey memorials 
erected in London to equiestrian generals, 
the heroes of cold colonial wars, and to 
frock-coated politicians who are even more 
deeply forgotten, I can find no reason to 
mock the modest stone that commemorated 
Jones on the far side of the international 
road which he failed to cross in a country 
far from home, though I am not to this day 
absolutely sure of where, geographically 
speaking, Jones’s home lay. At least he paid 
for the monument –however unwillingly – 
with his life, while the generals as a rule 
came home safe and paid, if at all with the 
blood of their men, and as for the politicians 
– who cares for dead politicians sufficiently 
to remember with what issues they were 
identified?   
 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 1, 
Vintage Edition 2004) 

Kur sjell në mend gjithë ato monumente të 
hirta përkujtimi, ngritur në Londër ca 
gjeneralëve me kuaj, heronj luftërash 
koloniale të qëmotit, si dhe ca politikanëve 
me frak, kredhur edhe më thellë në harresë, 
s’kam pse qesëndisem aspak me atë gur të 
thjeshtë që përkujton Xhonsin matanë asaj 
rrugës ndërkombëtare që ai s’arriti ta 
kaptonte dot, në një vend të huaj larg 
atdheut, sido që edhe sot e kësaj dite ende 
s’jam i sigurt ku pikërisht, sa i përket 
gjeografisë, binte atdheu i tij. Së paku ai e 
pagoi me jetë atë monument – qoftë edhe pse 
pa dëshirën e vet – kurse gjeneralët 
përgjithësisht u kthyen shëndoshë e mirë e 
s’paguan gjë tjetër veç, shumë shumë, gjakut 
të ushtarëve, e sa për politikanët… kush e 
çan kryet për politikanët e vdekur aq sa të 
mbajë mend me çfarë çështjesh u morën 
dikur? 
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.21, Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë, 
1987.) 

 
 
 Po e njëjta situatë është përsëritur në përshkrimet që shkrimtari bën në romanin me 
titull “Konsulli i nderit”. Përshkrimet e vendit japin po të njëjtën gjendje shpirtërore të një 
njeriu, i cili nuk ka ndryshuar me kalimin e viteve në karakterin e vet. Vetë porti dhe gjendja 
e tij tregon moslëvizjen e situatës dhe psikologjisë së vendit me kulturën e vet. E gjithë kjo 
tregon kulturën e maçizmos, që do të konkretizohet më vonë.  
 
 
The rails, the cranes, the maritime building 
– these had been what Doctor Plarr first 
saw of his adopted country. The years had 
changed nothing except by adding the line 
of smoke which when he arrived here first 
had not yet been hung out along the 
horizon on the far side of the Paraná. The 
factory that produced it had not been built 
when he came down from the northern 

Binarët, vinçat, ndërtesat e marinës ishin 
ato që doktor Plari pa që në fillim në 
atdheun e tij të dytë. Vitet nuk kishin 
ndryshuar asgjë, përveçse kishin shtuar 
shtëllungën e tymit, e cila, kur ai mbërriti 
këtu për herë të parë nuk ishte varur ende 
përgjatë horizontit në anën e përtejme të 
Paranasë. Kur ai me nënën e vet zbriti nga 
republika e veriut, më tepër se njëzet vjet 

                     
99 Lloshi, Xh, Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe Pragmatika, Kreu VI “Sintaksostilitika” , f. 101, 2005, Albas, 
Tiranë   
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republic with his mother more than twenty 
years before on the weekly service from 
Paraguay. He remembered his father as he 
stood on the quay at Asunción beside the 
short gangway of the small river boat, tall 
and grey and hollow-chested, and promised 
with a mechanical optimism that he would 
join them soon. In a month – or perhaps 
three – hope creaked in his throat like a 
piece of rusty machinery.  
 
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 41, 
Vintage Edition 2004) 

më parë, me shërbimin javor nga Paraguai, 
fabrika nga dilte tymi nuk ishte ndërtuar 
akoma. Iu kujtua i ati që qëndronte në mol 
te Asuncioni, pranë korridorit të shkurtër të 
anijes së vogël lumore, i gjatë, i zbetë, me 
gjoks të futur dhe që premtonte me një 
optimizëm të vetvetishëm se do të 
bashkohej së shpejti me ta. Por shpresa e 
tij u thye si një copë makinerie e ndryshkur 
brenda një apo ndoshta tre muajsh.  
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.82 shënim, Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", 
Tiranë, 1987.) 

 
 
 Ndërsa romani tjeter “Doktor Fisheri i Gjenevës ose gostia e bombës”. në po të 
njëjtin model, trajtohet dikotomia e gjendjes shpirtërore dhe të ambjentit që e rrethon 
personazhin kryesor me emrin e zakonshëm anglez, Xhons. Duke parë mënyrën e 
përshkrimit të gjëndjes dhe rutinës së përditshme dallohen gjendjet shpirtërore të 
personazhit që reflektohet edhe në mënyrën dhe stilin e shkrimit të përdorur nga shkrimtari. 
  
 
I think I used to detest Doctor Fischer more 
than any other man I have known just as I 
loved his daughter more than any other 
woman. What a strange thing that she and 
I never came to meet, leave alone to marry. 
Anna-Luise and her millionaire father 
inhabited a great white mansion in the 
classical style by the lakeside at Versoix 
outside Geneva while I worked as 
translator and letter-writer in the immense 
chocolate factory of glass in Vevey. We 
might have been a world and not a mere 
canton apart. I would begin work at 8.30 in 
the morning while she would be still asleep 
in her pink and white bedroom, which she 
told me, was like a wedding cake, and 
when I would go out to eat a hasty 
sandwich for my lunch, she was probably 
sitting before her glass in a dressing gown 
doing her hair. From the sale of their 
chocolate my employers paid me three 
thousand francs a month which I suppose 
may have represented half a morning’s 
unearned income to Doctor Fischer, who 
many years before had invented Dentophil 
Bouquet, toothpaste which was supposed to 

S’kam urryer kurrë njeri tjetër, besoj, sa 
Doktor Fisherin, ashtu si nuk kam dashur 
në jetë asnjë grua sa kam dashur të bijën. 
Çudi e madhe si qëlloi që ajo e unë të 
takoheshim, lëre pastaj që u martuam. 
Ana-Luiza dhe babai i saj milioner banonin 
në një vilë të bardhë të madhe me stil 
klasik jashte Gjeneve, në Versoix, buzë 
liqenit, kurse unë punoja si përkthyes e 
letërshkrues në fabrikën e madhe të qelqtë 
të çokollatave në Vevey. Mund të na 
ndante nga njëri-tjetri një botë, pra, jo 
vetëm një kanton. Unë e filloja punën në 
8.30 të mëngjesit, kur ajo ende flinte në atë 
dhomën e saj të bardhe-rozë, si tortë 
martese, e ç’më tregonte më vonë, dhe kur 
unë veja të haja për drekë një sanduiç 
shpejt e shpejt, ajo ndoshta ulej me 
robdëshambër para pasqyrës e krihte 
flokët. Nga shitja e çokollatave të zotët e 
fabrikës më paguanin tri mijë franga në 
muaj, që ma do mendja ishin aq para sa 
fitonte për gjysëm ore Doktor Fisheri, i cili 
shumë vjet më parë kishte shpikur 
Dentophil Bouquet-në, një pastë dhëmbësh 
që thuhej se parandalonte infeksionet nga 
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hold at bay the infections caused by eating 
too many of our chocolates. 
 (Graham Greene, Doctor Fischer of Geneva or the 
Bomb party, page 1, Vintage Edition 2004) 

ngrënia me tepri e çokollatave tona.  
 (Graham Grin, "Doktor Fisheri i Gjenevës ose Gostia 
e Bombës", përkthyer nga Brikena Çabej, f.1 shënim, 
Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 
 Shembulli tjetër është tipik për Grinin dhe stilin e tij kur bën krahasimin e një 
personazhi, i cili nuk është tipik monstruoz në pamjen e parë, por dikotomia e stilit dhe e 
gjuhës së përshkrimit jep pasqyrimin e personazhit në ambjetin jo të zakonshëm për një 
person të tillë. Alden Pailli është personazhi kryesor trekëndëshit të dashurisë në romanin 
“Amerikani i Qetë”. Pavarësisht se nuk jepet që në kapitullin e parë të romanit, stili i Grinit 
jep ndarjen midis përshtypjes së parë të personazhit, por ambjenti ku qëndron tenton të 
tregoje tregues të tjerë për ngjarjet dhe tipin e personazhit që do të shihet me vonë.   

 
 

The morning Pyle arrived in the square by 
the Continental I had seen enough of my 
American colleagues of the Press, big, 
noisy, boyish and middle-aged, full of sour 
cracks against the French, who were, when 
all said, fighting this war. Periodically, 
after an engagement had been tidily 
finished and the casualties removed from 
the scene, they would be summoned to 
Hanoi, nearly four hours’ flight away, 
addressed by the Commander-in-Chief, 
lodged for one night in Press Camp where 
they boasted that the barman was the best 
in Indo-China, flown over the late 
battlefield at height of 3,000 feet (the limit 
of a heavy machine-gun’s range) and then 
delivered safely and noisily back, like a 
school-treat, to the Continental Hotel in 
Saigon.  
Pyle was quiet; he seemed modest, 
sometimes that the first day I had to lean 
forward to catch what he was saying. And 
he was very, very serious. Several times he 
seemed to shrink up within himself at the 
noise of the American Press on the terrace 
above – the terrace which was popularly 
believed to be safer from hand-grenades. 
But he criticized nobody. 
 (The Comedians, Part One, Chapter two, page 41, 
Vintage Edition 2004) 

Deri atë mëngjes që Pailli arriti në shesh 
nga Kontintentali, unë kasha parë mjaft nga 
kolegët e mij amerikanë të shtypit, të 
mëdhenj, të zhurmshëm, djalosharë dhe të 
pjekur, plot me ironi djegëse kundër 
francezëve që bënin këtë luftë, siç thoshin 
të gjithë. Herë pas here, pasi ndonjë betejë 
kishte mbaruar me rregull dhe viktimat 
qenë hequr nga skena, ata thirreshin në 
Hanoi, gati katër orë fluturim që aty, të 
drejtuar nga komandanti, të strehuar për një 
natë në kampin e shtypit ku ata mburreshin 
se barista qe më i miri i Indokinës, 
inspektonin fushëbetejën e fundit nga një 
lartësi prej 900 metrash (kufiri i asaj që 
hante një mitraloz i rëndë), pastaj 
ktheheshin shëndoshë e mirë e me zhurmë 
si nga një kënaqësi shkolle në hotel 
Kontinental, në Saigon. 
Pailli ishte i qetë, ai dukej modest. 
Ndonjëherë, në atë ditën e parë, m’u desh 
të përkulesha për të kapur se ç’donte të 
thoshte. Dhe ai qe shumë, shumë serioz. 
Disa herë, dukej sikur mblidhej në vete; në 
zhurmën e shtypit amerikan, ne tarracën 
sipër, tarracë që besohej nga të gjithë se qe 
e sigurt nga granatat e dorës. Por ai nuk 
kritikonte njeri.   
 (Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.82 shënim, Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", 
Tiranë, 1987.) 

 
 



 
 
 

63 

Me këto përshkrime skenik, nga ana sintaksore, fjalitë e autorit duket sikur janë më 
të gjata, por në tonalitetin e tyre janë fjali të shkurtra, me pauza më të vogla sesa fjalia 
dëftore. Kjo vepër, me këtë lloj rrëfimi, i paraqet lexuesit tekstin njëlloj si kuadrot e një filmi 
të cilat vijnë njëri pas tjetrit. Në një vështrim të parë të romanit, jepet një pamje gri e asaj që 
do të haset në të gjithë teksin. Për më tepër, duhet thënë se kjo pamje ruhet me të gjithë 
tonalitetin në përkthimin në gjuhën shqipe. Vetë Grini, kur shkruante novelat e tij, shpesh 
përdorte vetën e pare. Në këtë kontekst fare mirë mund të identifikosh ligjërimin e 
personazhit me qëndrimet e autorit. Ky lloj tonaliteti, ruhet edhe në ngjyrimet stilistike që 
autori i jep veprës përmes përdorimit të stilemave e ngjyrave, veçanërisht të ngjyrës së zezë. 
Këtë stilemë e gjejmë në përshkrimet rreth Haitit dhe gjëndjen e përgjithshme. 
 
 
His body shook slightly, just as the saloon 
shook with the vibration of the ships engine, 
and I thought that this, after all, was more 
suitable way than music and songs to 
approach the dark republic. There was 
plenty for all of us to weep for where we 
were going.   
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 31- 32, 
Vintage Edition 2004) 

Tek qante, trupi i dridhej me ngadalë, krejt 
siç dridhej salloni nga motorët e anijes, dhe 
unë mendova se kjo, fundja, qe mënyrë më e 
përshtatshme se këngët e muzika për t’iu 
afruar republikës së zezë. Atje ku po 
shkonim, kishte plot përse të qanim që të 
gjithë. 
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.64, Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë, 
1987.) 

 
 
Kjo stilemë gjithashtu përdoret për përshkrimin e tonton makutëve, trupat dhe 

shërbimet sekrete të diktatorit Fransua Dyvalier. Ngjyra e zezë dhe tonalitetet e saj janë 
prezente për të përshkruar jo vetëm nga pikëpamja figurative, por edhe fetare. Sipas 
përshkrimeve biblike të shumë autorëve, ajo simbolizon vdekjen, por në të njëjtën kohë edhe 
ferrin për shumë nga mëkatarët. 
 
 
The car had halted at the barrier down the 
road – we could hear the engine running; 
than it came slowly on in bottom gear, and 
now it was in view, a big Cadillac dating 
from the days of American aid for the poor 
of Haiti. It drew alongside us and four men 
got out of it. They wore soft hats and very 
dark sunglasess; they carried guns on their 
hips, but only one of them bothered to draw, 
and he didn’t draw his gun against us. 
  
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 123, 
Vintage Edition 2004) 

Vetura u ndal tek postoblloku i poshtëm … 
dëgjohej motori që punonte në vend: pastaj 
erdhi ngadalë në marsh të parë e tani e 
shihnim: ishte një Kadillak i madh, që nga 
koha e ndihmave për Haitin e varfër. U ndal 
përbri nesh dhe zbritën katër burra, me 
kapela feltri dhe syze shumë të errëta. Kishin 
armë në brez, por vetëm njëri mori 
mundimin ta nxirrte, e ai nuk e drejtoi nga 
ne.  
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.189, Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", 
Tiranë, 1987.) 

 
 

Vështirësia e kuptimit dhe ruajtjes së organizimit individual të tekstit, qëndron në 
faktin se shumë stilema të tij në gjuhën origjinale, duhet të përshtaten ose të ruhen në gjuhën 
e përkthimit. Në organizimin e tekstit të veprave dhe të autorit të saj Grehëm Grin, qëndron 
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kombinimi i disa tipeve të teksteve, sikundër kemi parë është kombinuar mënyra skenike e 
rrëfimit me mënyrën mendimtare, si dhe ndërthurjen e tyre me ligjërimin poetik. 
Si përfundim do të theksonim se si pjesë e ansamblit të analizës së veprës, organizimi 
individual nuk përjashton faktorët jashtëgjuhësorë dhe tipet e ligjërimeve të personazheve, të 
cilët trajtohen në kapitullin e tretë. 
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KREU III 
 
Karakterizimi gjuhësor dhe jashtëgjuhësor i ligjërimit të personazheve 
në veprat e Graham Grinit 
 
 
 
III.3.1. Studimet gjuhësore në lidhje me ligjërimin dhe individualizimin e 
personazheve 
 
 Përshkrimin e përgjithshëm, përsa i përket lidhjes me analizën dhe krahasimin e 
sistemeve stilistike të gjuhës angleze dhe shqipe, metodat e analizës, raportet që stilet 
funksionale përcaktojnë, vendosja ndërmjet situatës ligjërimore, kushtet dhe format e 
komunikimit, do të trajtohen në vijim të këtj kapitulli. Më tej, do të plotësohen me analizën e 
përbërësve stilistikë të romaneve të Graham Grinit si dhe mënyrën se si ky autor ka 
shfrytëzuar elementët gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë për realizimin e portretizimit dhe 
karakterizimin specifik gjuhësor të personazheve më tipikë dhe përfaqësues në këtë vepër.  

Në kapitullin parardhës, në bazë edhe të studimeve të mëparshme, pjesa 
studimore, nga pikëpamja teorike, ka qenë kryesisht e bazuar me koherencën e një teksti. 
Koherenca është në thelb një perspektivë njohëse ku qëllimi është për të identifikuar një 
interpretim makrosemantik të një teksti.  

Sipas studiuesit van Dijk1 (1985), koherenca globale presupozon ekzistencën e 
një strukture të përgjithshme që lidhet me ide të tilla si tema, thelbi ose qëllimi i diskursit. 
Ajo përqendrohet në atë që është më qendrore ose e cila shquhet në lidhje me një diskurs 
dhe vepron si një menaxher i përgjithshëm ekzekutiv i gjuhës. Organizimi i tekstit, nga 
ana tjetër, ka të bëjë me marrëdhëniet pragmatike midis komponentëve aktuale të një 
teksti. Në nivelin e tij më të thjeshtë, një tekst është një varg i pathyer i shprehjeve - fjalë, 
fraza, dhe akteve të folurit. Koherenca lokale është "nga poshtë", ose "nga poshtë lart" 
dhe fokusohet në mënyrën se si kuptime në një tekst janë të lidhura për të formuar dhe 
kontribuar në kuptimet më të përgjithshme dhe komplekse. 

Përsa i pëket tipit të tekstit të përdorur nga autori, mund të thuhet se në organizimin 
e brendshëm të tij, dominon mënyra skenike e rrëfimit. Sipas Prof. Dr. Xhevat Lloshit2, kjo 
mënyrë e të rrefyerit do të thotë paraqitje vetëm nëpërmjet ligjërimit të personazheve. 
Natyrisht, kjo nuk nënkupton se romani është në formën e një skenari, por parime të tilla 
vlejnë për analizimin e ligjërimit të personazheve në veprat post-moderniste, pasi ngjasojnë 
me skenare. Në këtë lloj forme, ligjërimi i personazheve merret përsipër nga autori, i cili na 
zbulon veprimin, tiparet e karaktereve dhe marrëdhëniet me botën e tyre të brendshme. 
Përshkrimi i ngjarjeve në një prozë, siç është romani, drejtohet nga parime kryesisht pamore. 

 
 
 
 

                     
1  Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse. London: Longman, 1977. 
2 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 
f.80,1996, Tiranë 
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 I remembered Martha sying, “You are a 
prêtre manqué.” How strangely one must 
appear to other people. I had left 
involvement behind me, I was certain, in 
the College of the Visitation: I had dropped 
it like the roulette-token in the offertory. I 
had felt myself not merely incapable of 
love – many are incapable of that, but even 
of guilt. There were no heights and no 
abysses in my world – I saw myself on a 
great plain, walking and walking on the 
interminable flats. Once I might have taken 
a different direction, but it was too late 
now. When I was a boy the fathers of the 
Visitation had told me that one test of a 
belief was this: that a man was ready to die 
for it. So Doctor Magiot thought too, but 
for what belief did Jones die?     
(The Comedians, Part Four, Chapter four, page 291, 
Vintage Edition 2004) 

Mu kujtua Marta që më thoshte: Je një 
prêtre manqué ti. Kushedi sa të çuditshëm 
u dukemi të tjerëve. S’qeshë më i zoti të 
përzihesha në diçka, e dija. E kisha lënë pas 
këtë punë që në kolegjin e Virgjëreshës: e 
kisha hedhur në atë fishën e ruletit në 
kutinë e mbledhjes së ndihmave. E kisha 
ndier veten të pazot jo vetëm për dashuri – 
ka plot që nuk janë të zot – po edhe për faj. 
S’kishte në botën time as maja, as gremina 
– e shihja veten në fushëtirë, ku ecja e ecja 
në rrafshinat pa anë e fund. Dikur ndoshta 
edhe mund të kisha marrë një tjetër rrugë, 
por tashmë ishte vonë, tepër vonë. Etërit e 
Virgjëreshës më patën thënë kur qeshë i 
vogël se besimi i njeriut mund të vihej 
kështu në provë: a ishe ti gati të jepje edhe 
jetën për të? Këtë mendim kishte pasur pra 
edhe doktor Mazhioi. Po Xhonsi, në emër 
të çfarë besimi të kish vdekur? 
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.417, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 

Autori duket sikur tërhiqet në prapaskenë, pa ndërhyrje dhe komente apo udhëzime. 
Si rrjedhojë, lexuesi mund të bëjë interpretimin dhe gjykimin personal nga pikëpamjet e 
veta. Nisur nga vetë ky fakt, në tekst dallohen, më së shumti, folje me veprime pamore dhe 
sinonimitë e tyre.  

Një nga pasojat e kësaj mënyre rrëfimi është emërtimi i personazheve. Nga autori 
Graham Grin, personazhet nuk emërtohen me sende, por me emra tepër të zakonshëm për 
kontekstin dhe kulturën anglo-saksone. Emra të tillë janë Braun, Xhons, Smith, etj. Kjo nuk 
përjashton emra të tjerë të zakonshme edhe për kultura dhe zakone të tjera të konteksteve 
dhe kulturave të tjera. Psh. emra të kontekstit dhe kulturës latino-amerikane si Saavedra, 
Maria apo pseudonime lufte si “El Tigre”.  

Karakteristika të tjera të autorit Graham Grin, në lidhje me përshkrimin dhe 
ligjërimin e personazheve të tij, kanë të bëjnë me botën psikike dhe shoqërore të tyre. Si 
pasojë e kësaj të fundit, nga Prof.Dr. Xhevat Lloshi3, na paraqitet edhe një mënyrë tjetër e 
ligjërimit të personazhit. Sipas tij, kjo quhet mënyra mendimtare, e cila lidhet me 
interesimin e shkrimtarit për psikikën e njeriut. Pika e vështrimit në këtë rast zhvendoset në 
vetëdijen e personazhit dhe komunikon me lexuesin nëpërmjet botës së brendshme. 
Sigurisht, nga pikëpamja gjuhësore dhe komunikative, kjo mënyrë ligjërimi nuk mund të 
klasifikohet si akt komunikimi, por supozohet si ligjëratë e çlirët, e cila përmban standardet 
e gjuhës në një tekst. 

                     
3 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 
f.80,1996, Tiranë 
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I think I used to detest Doctor Fischer 
more than any other man I have known just 
as I loved his daughter more than any 
other woman. What a strange thing that she 
and I ever came to meet, leave alone to 
marry. Ana – Luise and her millionaire 
father inhabited a great white mansion in 
the classical style by the lakeside at 
Versoix outside Geneva while I worked as 
translator and letter – writer in the immense 
chocolate factory of glass in Vevey. We 
might have been a world and not a mere 
canton apart. I would begin work at 8.30 in 
the morning while she would be still asleep 
in her pink and white bedroom, which she 
told me was like a wedding cake, and when 
I would go out to eat a hasty sandwich for 
my lunch, she was propably sitting before 
her glass in a dressing gown doing her hair. 
From the sale of their chocolates my 
employers paid me three throusand francs 
a month which I suppose may have 
represented half a morning’s unearned 
income to Doctor Fischer, who many years 
before had invented Dentophile Bouqet, a 
toothpaste which was supposed to hold at 
bay the infections caused by eating too 
many of our chocolates.    
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
Four, Chapter one, page 1-2, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 

S’kam urryer kurrë njeri tjetër, besoj, sa 
Doktor Fisherin, ashtu si nuk kam dashur 
në jetë asnjë grua sa kam dashur të bijën. 
Çudi e madhe si qëlloi që ajo e unë të 
takoheshim, lëre pastaj që u martuam. Ana 
– Luiza dhe babai i saj milioner banonin në 
një vilë të bardhë të madhe me stil klasik 
jashtë Gjeneve, në Versoix, buzë liqenit, 
kurse unë punoja si përkthyes e 
lëtershkrues në fabrikën e madhe të qelqtë 
të çokollatave në Vevey. Mund të na 
ndante nga njëri-tjetri një botë, pra, jo 
vetëm një kanton. Unë e filloja punën në 
8.30 të mëngjesit, kur ajo ende flinte në atë 
dhomën e saj bardhe – rozë, si tortë 
martese, me ç’më tregonte më vonë, dhe 
kur unë veja të haja për drekë një sanduiç 
shpejt e shpejt, ajo ulej me robdëshambër 
para pasqyrës e krihte flokët. Nga shitja e 
çokollatave të zotët e fabrikës më paguanin 
tri mijë franga në muaj, që ma do mendja 
ishin aq para sa fitonte për gjysmë ore 
Doktor Fisheri, i cili pas shumë vjet më 
parë kishte shpikur Dentophile Bouqet – 
në, një pastë dhëmbësh që thuhej se 
parandalonte infeksionet nga ngrënia me 
tepri e çokollatave tona. 
 (Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.25 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Ajo ç’ka vërehet gjithashtu në këtë organizim të nivelit makro-tesktual, është 

gjithashtu gjuha dramatike e ligjërimit të personazheve. Këto personazhe veprojnë dhe 
komunikojnë në kontekste të ndryshme dhe të veçanta nga njëra-tjetra. Midis personazheve 
dhe gjuhës së autorit ekziston një marrëdhënie dialektike. Personazhi nga njëra anë ndikon 
tek gjuha dhe kjo e fundit është një mjet që e karakterizon atë. Natyrisht, kjo nuk do të thotë 
se personazhi ngelet statik në ligjërimin e vet, por sigurisht shpalos dinamikën e vet në bazë 
të kontekstit dhe situatës së komunkimit të cilin e vendos autori.      

Në këte kontekst, fokusi i këtij kapitulli do të përqëndrohet në natyrën e ligjërimit që 
pasqyron kjo vepër, e cila shpaloset në mënyrë të posaçme përmes dialogut, rolit të tij në 
marrëdhënie me elementët e tjerë, si ligjërimin e "vërtetë", ligjërimin e jetës së përditshme. 
Duke u bazuar në studime të mëparshme4, veçanërisht të bazuar në gjuhësinë bihejvoriste, 

                     
4 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 
f.80,1996, Tiranë 



 68 

vërehen dallime ndërmjet tre tipave të veçantë të ligjërimit të përdorur në këtë vepër, për të 
karakterizuar dhe individualizuar personazhet në marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe 
përkatësisht:  
 

a. idiolekti, i cili është gjithësia personale, psikologjike, ideologjike 
dhe parime stilistike , nëpërmjet të cilave dallohet origjinaliteti 
dhe individualiteti i autorit të aktit komunikues;  
 

b. dialekti, është sjellja gjuhësore e një grupi të caktuar njerëzish në    
                        bazë të pozitës gjeografike dhe identitetit profesional; 

 
c. sociolekti, është gjithësia e akteve komunikuese që karakterizon 

autorin e tyre dhe përkatësinë e një grupi shoqëror, profesional, 
brezi kohor ose vendodhjes gjeografike;  

  
Si rrjedhojë, karakterizimi dhe individualizimi gjuhësor i personazheve, paraqitjen e 

tyre nëpërmjet dialogut dhe përshkrimeve, është analizuar në raportin dhe marrëdhënien që 
vendosin personazhet me idiolektin dhe fjalët apo shprehjet kyçe.  Përsa i përket mënyrave 
të ndryshme të karakterizimit dhe individualizimit gjuhësor si dhe efekteve dalluese të tyre, 
siç është vënë re edhe nga studiues të tjerë mbi lidhjet e ligjërimit me idiolektin5, studiuesi 
Norman Page thekson 5 tipe ligjërimesh:  

 
1. Ligjërimin individual si mjet identifikimi, domethënë dialogu që 

kryhet nga individi dhe përshkrimet që jepen mbi të, në kuadrin e 
të cilëve ndeshet një madhësi e caktuar karakteristikash të 
dallueshme, tipare të cilave shpesh shënjohen më tepër dhe 
përsëriten gjatë tekstit.  
 

2. Ligjërimi si parodi, domethënë shfrytëzimi i dialogut në të cilin 
ndërthuren tipare të ekzagjeruara të ligjërimit, të mirënjohura nga 
lexuesit, për të krijuar figura komike ose të satirizuara.  

 
3. Ligjërimi real, në të cilin rast bëhen përpjekje për të ruajtur tipare 

të caktuara të ligjërimit që ndeshim në jetën e përditshme, 
ligjërim që është i përshtatshëm për personazhet në këtë roman. 

 
4. Ligjërimi konvencional, dialogu joreal, në të cilin tiparet e 

ligjërimit përfaqësojnë në mënyrë simbolike ose metonimike 
cilësitë e karakterit të personazhit.  

 
5. Ligjërimi simbol, përdorimi në dialogje ose përshkrime nga 

personazhi rrëfyes, i "barasvlerësve" të pranuar si përfaqësues të 
tipareve.  

   
                     
5 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f. 81, 
1996, Tiranë  
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 Në bazë të Studimeve Përkthimore dhe siç theksojnë studiuesit, ligjërimi si mjet 
identifikimi, i shoqëruar me elementë të dallueshëm nga pikëpamja gjuhësore, lidhet me 
përpjekjet e romancierëve, të cilët duke u ndikuar në një masë të konsiderueshme nga 
metodat e parardhësve të tyre të mëparshëm dhe nga metodat tradicionale të shkrimit të 
tekstit romancor, shfrytëzuan një përftesë të tillë si përsëritja shumëplanshe, në mënyrë që të 
përcillnin tek lexuesit efektin individualizues që krijon tek këta të fundit. Në kushtet e 
romanit dhe paraqitjes së ligjërimit të përshtatshëm, krijimi i personazhit ligjërues, të 
individualizuar nga pikëpamja gjuhësore, personazhit të dallueshëm përmes shfrytëzimit të 
stilemave të tilla të karakterit të përdorimit vetjak, të materializuara në fjalë, shprehje, madje 
edhe fjali të karakterit idiosinkretik, merr vlera të papërsëritëshme.   

Në po të njëjtën kohë nga autorët shqiptarë të degës së gjuhësisë dhe të letërsisë si 
Prof.Dr. Xhevat Lloshi, një nga studiuesit e stilistikës së gjuhës shqipe, janë bërë po të 
njëjtat studime ashtu si nga autorët e huaj. Në librin e tij “Stilistika e Gjuhës Shqipe dhe 
Pragmatika”, autori paraqet karakterizimin gjuhësor të personazheve në një roman. 
Nëpërmjet të shprehurit të personazheve në formën e ligjërimit në monolog dalin 
informacione mbi individin, si psh.; mosha, gjendja shoqërore, profesioni, kultura, 
psikologjia, gjendja emocionale, etj.  
 
 
 
III.3.1.1. Karakteristikat e ligjërimit në monolog 
 

Duke pasur parasysh Studimet Përkthimore dhe ato në lëmin e gjuhësisë dhe 
letërsisë, theksohet se personazhi nuk është një dukuri statike, por dinamike, pasi ai 
ndryshon në varësi të situatës dhe të gjendjes shpirtërore. Fjalët e personazhit dalin në 
formën e dialogut dhe në formën e monologut. Monologu mund të jetë kumtues ose i 
drejtuar tek vetvetja, lirik ose dramatik apo dhe satirik dhe ironik. Vetë monologu është një 
teknikë e rrëfimit, në të cilin autori pothuajse zhduket dhe vishet brenda mendimeve të 
brendshme të personazhit. Rregullat gramatikore respektohen dhe pikësimi përdoret për të 
riprodhuar sekuencën e mendimeve, kujtimeve, ndjenjave dhe konsideratave. Karakteristikat 
e ligjërimit të monologut janë si më poshtë6: 
 

1. Përmban shprehi verbale e një fenomeni psikologjik. 
 

2. Është i menjëhershëm në teskt, pa pasur nevojën e ndonjë hyrjeje. 
 

3. I karakterizuar nga dy nivele të narracionin: i brendshëm dhe i jashtëm. 
 

4. Nuk ka rend kronologjik. 
 

5. Mbizotëron koha subjektive. 
 

6. Nuk respektohen rregullat e pikësimit. 
 
                     
6 Langbaum, Robert The Poetry of Experience: the Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition, 
1957, Random House, New York 
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7. Nuk ka rend logjik. 
 
 

Doctor Fischer and the Divisionnaire were 
the only Swiss nationals in the group when 
I came to know them and Fischer was by a 
long way the richest. He ruled them all as a 
man might rule a donkey with a whip in 
one hand and a carrot in the other. They 
were very well lined themselves, but how 
they enjoyed the carrots. It was only for the 
carrots that they put up with his aboninable 
parties at which they were always first 
humiliated (“Have you no sense of 
humor?”I can imagine him demanding at 
the early dinners) and then rewarded. In the 
end they learned to laugh even before the 
joke was sprung. They felt themselves to 
be a select group – there were plenty of 
people around Geneva who envied them 
their friendship with the Great Doctor 
Fischer. (Of what he was a doctor I don’t 
know this day. Perhaps they had invented 
the title to honor him, just as they called 
the Divisionnaire “General.”)     
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter one, page 17, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 

Kur i njoha unë, Doktor Fisheri dhe 
Divizioneri ishin të vetmit zviceranë në atë 
grup, dhe Fisheri ishte shumë më i pasur se 
gjithë të tjerët. Ai i kishte ata nën fre, siç 
mund ta ketë nën fre gomarin njeriu që 
mban në njërën dorë kulaçin dhe në tjetrën 
kërbaçin. Vetë qenë të krimbur në para, e 
megjithatë çmendeshin pas kuleçëve. Prej 
tyre i duronin dhe ato farë gostish të 
neveritshme, ku gjithmonë së pari 
poshtëroheshin (po s’i s’merrkeni vesh nga 
humori ju? – e përfytyroj  duke i pyetur në 
gostitë e para), pastaj u jepej shpërblimi. 
Më në fund ia kishin marrë dorën dhe 
qeshnin që përpara se të dilte ku qe loja. U 
dukej vetja si një grup i zgjedhur – kushedi 
sa njerëz në Gjenevë ua kishin zili 
miqësinë me Doktor Fisherin e madh. (Se 
për çfarë qe doktor ai, edhe sot e kësaj dite 
s’e di. Ndoshta ia kishin ngjitur titullin si 
shenjë nderimi, ashtu siç i thoshin dhe 
“Gjeneral” Divizionerit). 
 (Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.10 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

  

 
 
 Ashtu si në këtë shembull, pavarësisht ruajtjes deri në njëfarë grade të 
karakteristikave të ligjërimit libror, të njohur si pjesë e studimit të stilistikës, të githa tiparet 
dhe përbërësit e ligjërimit në monolog të përmendura më sipër janë pjesë përbërëse dhe 
thelbësore të një ligjërimi të tillë. Pavarësisht pasqyrimit të monologut në letërsi në formë 
më të rregullt dhe si pjesë e ligjërimit libror, ligjërimi në monolog në botën reale, ka formë 
të çrregullt. Një rezultante e tipareve dhe karaktersistikave të ligjërimit në monolg, janë 
ndërthurja e ligjërimit realist me atë libror. Në këtë mënyrë, është e qartë se ky tip ligjërimi 
tashmë është pjesë e letërsisë, ku nuk ndodh më që shkrimtarët të shkruajnë përshkrime të 
gjata për të dhënë botën psiqike të personazhit, por e japin atë drejtpërdrejtë dhe pa pasur 
nevojën e një përpunimi të thellë të tekstit.  

Megjithatë, në të njëjtën kohë, duke marrë në konsideratë studimet e ndryshme 
parardhëse, ato dallojnë se ligjërimi në monolog mund të ndahet në tre tipa të tjerë 
nënligjërimesh: 
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1. Ligjërimi jo i drejtpërdrejtë, ku autori nuk e lë mendimet e personazhit të vijojnë pa 
kontroll, duke ruajtur organizimin logjik dhe gramatikor të tekstit. Kjo nënkupton se 
personazhi qëndron i fiksuar në hapësirë në lidhje me ndjesitë e veta. 
 

2. Ligjërimi i drejtpërdrejtë, ku personazhi flet në bazë të ndjesive dhe mendimeve të 
veta personale, por i ndikuar nga rrethana apo ngacmime të jashtme. 

 
3. Ligjërimi i pandikuar, ku mendimet dhe ndjesitë e personazhit nuk ndikohen nga 

faktorë të jashtëm, por janë fjalë të konsideruara si të ndërgjegjes së personazhit. 
 
Duke u bazuar në parimet teorike të mësipërme si dhe ligjërimin e vërejtur nga 

personazhet e autorit Graham Grin, vërehet se tipi i ligjërimit jo të drejtpërdrejtë mbizotëron 
tek këto personazhe.  
 
 
 
III.3.1.2. Karakteristikat e ligjërimit në dialog  
 

Ligjërimi në dialog, përsa i përket romaneve dhe teksteve prozaike, studimet e 
ndryshme sugjerojnë se ky tip ligjërimi është një ndërvprim midis të paktën dy personash 
të përfshirë në një bashkëbisedim7. Dialogu njihet si një zhanër specifik letrar që kërkon 
një përqasje specifike në procesin e përkthimit. Në tekstin letrar, dialogu, në ndryshim 
nga tipologjitë e tjera të teksteve, është i pasur me parametra gjuhësorë si: intonacioni, 
shprehitë dhe përshkrimet e gjesteve te personazheve. Këto parametra janë pjesë integrale 
e ligjërimit në dialog. Një nga detyrat e përkthyesve, në përqasje të kësaj problematike, 
është zgjidhja që mund të jepet në formën e shkruar sipas rregullave të gjuhës së 
përkthimit, por duke mos harruar edhe tingëllimin e tekstit në lexim. 
Dy nga autorët kryesorë, të cilët kanë shkruar për ligjërimin në dialog janë Mikhail 
Bakhtin dhe Valentin Volloshinov8. Sipas tyre, ligjërimi në dialog ndahet në disa faza, të 
cilat janë si më poshtë: 
 

1. Prodhimi i një mesazhi 
 

2. Marrja e mesazhit nga dëgjuesi 
 

3. Vlerësimi nga dëgjuesi 
 

4. Përgjigja e dëgjuesit 
 

Karakteristikë themelore e dialogut është se ai nuk ekziston në veçanti si thënie 
gjuhësore, por presupozon se dikush tjetër do ta marrë mesazhin e thënies dhe do të 
reagojë. Kjo e bën dialogun të ketë karakteristika sociale. Natyrisht, studimet e 
mëparshme e lidhin ligjërimin në dialog me aspektet pragmatike të gjuhës. Sipas autorit 
                     
7Dialogism: Bakhtin and His World, Michael Holquist, 2002, Routledge, New York, ISBN 0-415-28007-9 
8“Toward a Marxist Philosophy of Language.”  The Communication Theory Reader.  Ed. Paul Cobley.  
London: Routledge, 1997.   
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Austin9, dallohen tri aspekte në dialog, të cilat së bashku lejojnë veprimin e të bërit të tij 
në bazë të fjalëve të thëna dhe kuptimeve të tyre. 

 
1. Aspekti lokucionar, i cili njihet si akti i thënies së fjalisë me një kuptim dhe me 

një referencë. Në këtë aspekt është akti që kryhet duke thënë. 
 

2. Apekti ilokucionar, quhet edhe akti i pohimit, premtimit, urdhrit etj, i cili shpreh 
drejtpërdrejtë ose lidhet me aktin për shkak të një force konvencionale të 
shoqëruar me të.  

 
3. Apekti perlokucionar, i cili njihet si akti i shkaktimit të pasojave, efekteve mbi 

ndjenjat, mendimet, veprimet e dëgjuesit dhe thëniet e lidhura me rrethanat e 
veçanta. 

 
Aktet e të folurit janë operime mbi kontekstin, i cili merret si një tërësi pohimesh, 

të cilat përshkruajnë dijet, besimet, mendimet e pjesëmarrësve në ligjërim. Sipas autorit 
çek Levy10, qëndrimi i përkthyesit ndaj tekstit sugjerohet të jetë fleksibël, pasi gjen 
kuptimin e dialogut, kërkohet të përndrohen forcat në stilin e dialogut dhe intonacionin. 
Në bazë të përvojave të mëparshme, disa pjesë të dialogjeve, në disa versione të 
mëparshme të përkthyera në gjuhë të ndryshme, nuk paraqiten plotësisht. Nga shembujt e 
mësipërm, por edhe ata të mëposhtëm, vërehet se në versionet e përkthyera në gjuhën 
shqipe nuk ka shkurtime të dialogjeve apo humbje të tyre nga pikëpamja kuptimore, por 
në raste të veçanta ka përshtjatje për nevoja semantike dhe kulturore.    
 
  
‘Any news?’ I asked. 
‘We found his car in the garage. It’s empty 
of petrol. He must have gone off last night 
in a trishaw – or in somebody else’s car. 
Perhaps the petrol was drained away.’ 
‘He might even have walked,’ I said. ‘You 
know what Americans are.’ 
‘Your car was burnt, wasn’t it?’ he went 
thoughtfully on. ‘You haven’t a new one 
yet?’ 
‘No.’ 
‘It’s not an important point.’ 
‘No.’ 
‘Have you any views?’ he asked. 
‘Too many,’ I said. 
‘Tell me.’ 
‘Well, he might have been murdered by the 

- Ka ndonjë të re? – pyeta. 
- Gjetëm makinën e tij në garazh. S’ka 

benzinë. Ai mund të ketë dalë natën 
që shkoi me ndonjë trisho ose me 
makinën e dikujt tjetër. Mbase, 
benzina i kishte mbaruar. 

- Ai mund të ketë ecur dhe në këmbë – 
thashë. – Ju e dini si janë 
amerikanët. 

- Makina juaj u dogj apo jo? – tha ai i 
mendueshëm – Nuk keni të re? 

- Jo. 
- Kjo s’do të thotë gjë. 
- Jo. 
- Keni ndonjë mendje? – pyeti ai. 
- Kam shumë – thashë. 
- M’i thuaj. 

                     
9 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f. 81, 
1996, Tiranë  
10 LEVÝ, Jiří. 1967. Translation in Czechoslovakia. In: Ten Years of Translation – Proceedings of the 
Fourth Congress of the International Federation of Translators. Dubrovnik 1963. Oxford 1967.  
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Vietminh. They have murdered plenty of 
people in Saigon. His body was found in 
the river by the bridge to Dakow – 
Vietminh territory when your police 
withdraw at night. Or he might have been 
killed by the Vietnamese Surete – it’s been 
known. Perhaps he was killed by the 
Caodaists because he knew General Thé.’ 
‘Did he?’ 
‘They say so. Perhaps he was killed by 
General Thé because he knew the 
Caodaists. Perhaps he was just killed by 
someone who wanted his money.’ 
‘Or a simple case of jealousy,’ Vigot said. 
‘Or perhaps by the French Surete,’ I 
continued, ‘because they didn’t like his 
contacts. Are you really looking for the 
people who killed him?’ 
‘No,’ Vigot said. ‘I’m just making a report, 
that’s all. So long as it’s an act of war – 
well, there are thousands killed every year.’ 
    
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 19-20, 
Vintage Edition 2004) 

- Mirë pra, ai mund të jetë vrarë nga 
viteminhët. Ata kanë vrarë shumë 
njerëz në Saigon. Trupi i tij u gjet në 
lumë, pranë urës Dakou që është 
zonë e tyre, kur policët tuaj tërhiqen 
gjatë natës. Ose mund të jetë vrarë 
nga Surete-ja vietnameze, kjo dihet. 
Ndoshta, ata nuk i pëlqenin miqtë e 
tij. Ndoshta është vrarë nga 
Kaodaistët, sepse ai e njihte 
gjeneralin Thé. 

- E njihte? 
- Kështu thonë. Ndoshta është vrarë 

nga gjenerali Thé, sepse njihte 
Kaodaistët. Ndoshta, është vrarë 
nga Hoa Haos, se ka bërë ndonjë 
hap te konkubinat e gjeneralit. 
Ndoshta, është vrarë nga dikush që 
donte paret e tij. 

- Ose thjesht një rast xhelozie – tha 
Vigoti. 

- Ose ndoshta nga Surete-ja franceze 
– vazhdova unë – sepse ata nuk i 
pëlqenin lidhjet e tij. Vërtet po 
kërkoni për atë që e ka vrarë? 

- Jo – tha Vigoti. – Unë po bëj vetëm 
një informacion, kjo është e gjitha, 
për aq sa është një vepër lufte, ka 
mijëra të vrarë çdo vit. 

(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.29-30 shënim, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 
 Duke e parë nga pikëpamja teorike, aspekti perlokucionar është tipar mbizotërues 
në veprat e Graham Grinit. Kjo tregon nga pikëpamja psikologjike dhe letrare distancën 
që kerkon të ketë personazhi me ngjarjet. Gjithashtu, mund të dilet në konkluzionin se një 
person, i cili kërkon të fshehë diçka, përdor mjetet e këtij aspekti gjuhësor për të mbajtur 
të fshehtë dhe mjegulluar gjykimin e bashkëbiseduesit, duke përdorur referenca kulturore 
dhe gjuhësore në një kohë bisedimi të shpejtë. Në rastin konkret, konteksti i bisedës, ka të 
bëjë me fshehjen e informacionit, të cilin personazhi kryesor Fauler e zotëron, por i 
mbingarkuar me emocione dhe ndjenja, ai kërkon t’ia fshehë dedektivit Vigot.  
 Për më tepër, kësi tiparesh të ligjërimi dialogjik janë karakteristike për situata, në 
të cilat Grini, duke qenë i njohur me kontekstin dhe rrethanat, përdoren nga shërbimet 
inteligjente apo edhe nga opinionistë të gazetave. Kjo mund të duket edhe si pjesë e 
ligjërimit të personave, të cilët pretendojnë për të ngritur teori konspirative, apo edhe për 
të dhënë justifikime. Përsëritja e vazhdueshme e fjalëve tregon pikërisht kërkimin e 
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justifikimit nga bashkëbiseduesi, i cili, duke qenë në vështirësi, nuk arrin të artikulojë një 
mendim përfundimtar. Këto mjete gjuhësore janë, gjithashtu, një nga identifikuesit e 
ndjesisë së dyzimit apo të marrjes së vendimit në lidhje me një çështje të caktuar. Mënyra 
e justifikimit është pothuajse e njëjtë në të gjitha tipet e kulturave dhe pozicioneve ku 
gjenden njerëzit.  

Nga aspekti përkthimor, njohuria mbi kësi aspektesh është një informacion më 
tepër, pasi lë mundësi për përshtatje dhe përafrim të mesazhit për lexuesin e përkthimit 
dhe lehtëson procesin e përkthimit. Kjo dukuri kur ndodh në procesin e përkthimit 
nënkupton gjithashtu edhe arritjen e vlerave diakronike të përkthimit në kohë.    
 
 
 
III.3.1.3. Karakteristikat e ligjërimit ndërpersonal 
 

Ashtu siç sugjerohet nga Studimet Përkthimore, parë nga këndvështrimi teorik 
gjuhësor dhe i bazuar në funksionet e saj, ligjërimi ndërpersonal njihet si shkëmbimi i 
informacionit midis dy ose më shumë njerëzve në bazë të të cilit mbizotëron konteksti 
dhe mënyra e komunikimit11.  

Sipas studiuesve Bach dhe Harnish12, ligjërimi ndërpersonal përfshin tre faktorë 
në formimin e vet gjuhësor dhe komunikativ. Këto janë: përmbajtja, konteksti dhe 
qëllimet e komunikimit. Po sipas këtyre studiuesve, vetë ligjërimi bazohet në këto 
supozime: 
 

1) Supozimi gjuhësor. Një mirëkuptim midis folësit dhe dëgjuesit, të cilët flasin të 
njëjtën gjuhë dhe identifikohet fare lehtë informacioni paraprak. 
 

2) Supozimi komunikativ. Ky supozim ndodh në çfarëdo kohe kur folësi shpreh 
veprimin me qëllime të njohura. 
 

3) Supozimi literal. Mirëkuptimi midis folësit dhe dëgjuesit se ligjërimi i të parit 
tregon veprime konkrete. 

 
Bach dhe Harnish zhvilluan në bazë të këtyre supozimeve një skemë të ligjërimit 

ndërpersonal. Sipas kësaj skeme, e shpjeguar konkretisht, dëgjuesi apo dëgjuesit në 
bashkëbisedim kuptojnë mesazhin e thënë. Për shkak të dykuptimësisë që ndodh në 
gjuhë, nevojitet më shumë sesa thjesht supozimi gjuhësor.  

Një nga problemet kryesore të këtij ligjërimi është mënyra se si gjenerohet në 
tekst apo edhe në dialog. Ky model është i bazuar në një model të përbërë nga nëntë 
hapa: 

 
1. Folësi ka një tërësi besimesh dhe dëshirash në lidhje më natyrën dhe drejtimin e 

ligjërimit, të cilat janë të njëjta edhe për dëgjuesin. 

                     
11 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f. 81, 
1996, Tiranë. 
12 K. Bach and R. Harnish. Linguistic Communication and Speech Acts. M. I. T. Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1979. 
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2. Folësi formon një seri qëllimesh pragmatiste. 
 

3. Folësi përpiqet të parashikojë pasojat e përmbushjes së këtyre qëllimeve, të cilat 
janë të ndryshme nga njëri-tjetri. 

 
4. Dobishmëria e secilit qëllim vlerësohet nga folësi. 

 
5. Një qëllim përzgjidhet ndërmjet atyre që merr paraysh folësi. 

 
6. Në bazë të përzgjedhjes së bën folësi zgjidhen edhe mjetet gjuhësore. 

 
7. Folësi përgjigjet të parashikojë nëse do të përmbushë qëllimet pragmatike të 

dëgjuesit. 
 

8. Zgjidhet shprehja ose grupi i fjalëve që shkon më për shtat ndaj kontekstit dhe 
përmbajtjes së ligjëratës. 

 
9. Në hapin e fundit, shprehet teksti. 

 
Kjo lloj përqasje vlen për tu pasur në konsideratë për ligjërimin ndërpersonal, i 

cili është i ndërlikuar përsa i përket aspektit teorik, teksa ndërthuret me pragmaticitetin e 
gjuhës. Teza kryesore në lidhje me këtë tip ligjërimi është përdorimi i tij për disa arsye 
kryesore, të cilat përfshijnë zbutjen e përshkrimit të konflikteve verbale midis 
bashkëbiseduesve dhe minimizimin e akteve të ligjërimit.  

Një nga karakteristikat gjuhësore dhe kulturore, të cilat dalin në pah në gjuhën 
angleze, falë ligjërimit ndërpersonal të marrë në konsideratë, janë gjithashtu format e 
politesës apo mirësjelljes. Duke iu referuar studimeve gjuhësore të autorit Leech (Liç), 
paraqitet një tablo e studiuar nga pikëpamja gjuhësore e këtij fenomeni kulturor.13 Sipas 
kësaj tabloje, rastet e konfliktit kanë një përshkallëzim si më poshtë: 

 
1. Konflikti aktual (më i theksuari), kur njëri prej bashkëbiseduesve urdhëron 

tjetrin apo edhe e kundërta, por asgjë nuk ndodh. 
 

2. Mosbindja. 
 

3. Shprehja e kërkesës për të kryer një veprim. 
 

4. Shprehja e dëshirës për të kryer një veprim. 
 

Sigurisht, brenda logjikës, konflikti është një situatë e cila duhet të evitohet sa më 
shumë të jetë e mundur. Sipas Leech, disa strategji të parimeve gjuhësore mbulojnë këtë 
aspekt14: 

                     
13 Leech, G.N. and Short, M.H. Style in fiction, An Introduction to English Fictional Prose, 1981, 
Longman, London and New York 
14 Leech, G.N. and Short, M.H. Style in fiction, An Introduction to English Fictional Prose, 1981, 
Longman, London and New York 
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1. Parimi i të ligjëruarit me takt, ku ligjëruesi përpiqet të minimizojë kushtet ndaj 

tjetrit dhe t’i rrisë ato ndaj tij ose tyre. 
 
 

  
 

Përdorimi i referencave të tjera, si thëniet apo batuta filmash dhe vargje poezish, 
dhe jo mendimeve të drejtpërdrejta të vetë ligjëruesit bën që nga pikëpamja psikologjike 
dhe sociale, ligjëruesi i thënies të përdorë pikërisht taktin e sjelljes gjuhësore. Ky rast 
tregon se kushtet e komunikimit dhe të ligjërimit janë të kufizuara ose priren të jenë të 
kufizuara nga të paktën njëri nga pjesëmarrësit në dialog 

 
 

2. Parimi i të qenit bujar, ku ligjëruesi minimizon përfitimet dhe rrit kushtet ndaj 
vetes 

 
 

 

'Ah, Mr Brown,' Petit Pierre cried, 'a very 
good morning.' He waved a copy of the 
local paper and said, 'You'll see what I have 
written about you. How are your guests? 
They have slept well, I hope.' He mounted 
the steps, bowed to the Smiths at their table 
and breathed in the sweet flowery smell of 
Port-au-Prince as though he were a stranger 
to the place. 'What a view,' he said, 'the 
trees, the flowers, the bay, the palace.' He 
giggled. 'Distance lends enchantment to the 
view. Mr. William Wordsworth.' 
(The Comedians, Part Two, Chapter four, page 67, 
Vintage Edition 2004) 

- Ah, zoti Braun – thirri Pëti Pjeri – 
mëngjes shumë-shumë i bukur sot. – 
Dhe si tundi në ajër një kopje të 
gazetës lokale, vijoi: – Do ta shihni 
ç’kam shkruar për ju. Si i keni 
miqtë? Shpresoj se fjetën mirë. Ngjiti 
shkallët, u përkul para tryezës së 
Smithëve, si të ishte i ardhur e jo 
vendës, thithi fort ajrin e Port-o-
Prensit që kundërmonte erë lulesh. – 
Ç’pamje e bukur – tha – pemët, lulet, 
gjiri, pallati. – Qeshi mbyturazi. – 
“Largësia i fal magji pamjes”. 
Uiljam Uërdzuërth.  

(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.82 shënim, Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", 
Tiranë, 1987.) 

Perhaps he had noticed the irony, because he 
added with his habitual politeness, ‘I’d take 
a very great priviledge if you could find time 
to brief me on the main points. You see, 
York was here, more than two years ago.’ 
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
16, Penguin Books, 2004) 

Ndoshta ai e kishte vënë re ironinë, sepse 
shtoi me politesën e tij të zakonshme. – Do 
ta quaja si një privilegj të madh, nëse do të 
gjenit kohë të më informoni shkurt mbi 
çështjet kryesore. Jorku ka qenë këtu më 
shumë se dy vjet më parë.  
(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.26 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 
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Nga pikëpamja ligjërimore, ky aspekt gjuhësor është shumë i lidhur me formatin e 
sjelles. Duke parë gjatësinë e shprehjes dhe përdorimin e sa më shumë prej formave 
gjuhësore të tilla, përcaktimi i këtij parimi nuk duhet parë si përulje, por ofertë e të qënit 
bujar, pa pasur nevojë për të përulur ligjëruesin që e thotë. Kjo nënkupton se barazia 
midis bashkëbiseduesve në nivel kulturor dhe social ekziston, ndaj duke e vështruar në 
antoniminë e shprehjes del se rritet vlera sociale e thënësit duke e bërë bisedën sa më të 
hapur dhe të sinqertë.  

Në rastin konkret të këtij shembulli, personazhi Pajl, në një gjuhë mjaft elokuente, 
tregon pikërisht shprehjen gjuhësore të përdorur në rrethet diplomatike. Rrethanat dhe 
kontekstet ku përdoren shprehje dhe stilema të tilla janë ato të momenteve të para të 
njohjes. Kordialiteti dhe distanca janë elementë të mirësjelljes dhe të shprehjeve 
gjuhësore, të cilat janë elementare të gjuhës angleze. Ato nga pikëpamja kulturore dhe 
psikologjike tregojnë personalitete njerëzore, të cilat zotërojnë kulturë dhe pasuri 
shprehjesh. Shprehja I’d take a very great priviledge if you could find time to brief me on 
the main points e përkthyer si Do ta quaja si një privilegj të madh, nëse do të gjenit kohë të 
më informoni shkurt mbi çështjet kryesore, tregon gjithashtu se gjuha shqipe, në të njëjtin 
tonalitet, zotëron mjetet për të pasur të njëjtën vlerë të sjelljes gjuhësore. 

  
3. Parimi i miratimit, ku ligjëruesi përpiqet të minimizojë mospëlqimet dhe të rrisë 

lavdërimet. 
 
 

 
 

Në këtë rast, të këtij parimi, tiparet dhe funksionet e stilit funksional 
administrativo-politik apo edhe të gazetarisë, të njohur nga teoricienë funksionalistë 
bëjnë të mundur realizimin e këtij parimi gjuhësor të sjelljes. Raste të tilla njihen në 
shumë kontekste konferencash për tema nga më të ndryshmet. Thelbi kryesor i këtij 
parimi është që bashkëbiseduesi në momentet kur bëhet pyetja, e cila mund të ketë 
përmbajtje jo të këndshme në përgjigje të saj, merr një përgjigje dhe sjellje gjuhësore ku 
bashkëbiseduesi miraton në heshtje, duke mos e shprehur drejtpërdrejtë dhe duke 
shprehur një tekst, ku përmbajtja nuk është e qartë dhe është konfuze.  

An American correspondent asked, ‘What 
are the French losses?’ 
The colonel knew perfectly well the meaning 
of the question – it was usually put at this 
stage of the conference, but he paused, 
pointer raised with a kind of smile like a 
popular, schoolmaster, until it was 
interpreted. Then he answered with patient 
ambiguity. 
‘The colonel says our losses have not been 
heavy. The exact number is not yet known.’ 
 
(The Quiet American, Part One, Chapter five, page 
55, Penguin Books, 2004) 

- Një korrespondent amerikan pyeti: 
Sa janë humbjet franceze? 

Koloneli e kuptoi shumë mirë se 
ç’thoshte pyetja , ajo vinte në një fazë të 
konferencës. Ai heshti, shkopi u ngrit me 
një buzëqeshje të këndshme si e një 
mësuesi popullor, deri sa mbaroi 
përkthyesi. Pastaj ai u përgjigj me një 
dykuptimësi të qetë. 
- Koloneli thotë se humbjet tona nuk 

kanë qenë të rënda. Numri i saktë 
nuk dihet ende.  

(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.70 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 
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4. Parimi i modestisë, në të cilën ligjëruesi minimizon lëvdatat ndaj vetes dhe shton 
kritikën. 

  

 
 
 Në këtë rast, ky lloj parimi lejon sjelljen dhe kërkesën ndaj bashkëbiseduesit 
nëpërmjet arritjes së dakortësisë, duke e bërë veprimin e bashkëbiseduesit të dytë më të 
sforcuar për ta kryer. Përdorimi i shprehjeve, të cilat fillojnë me shprehje onomatopeike 
si Why, Mr. Smith, you are exactly the man I want shprehin modestinë e parë në moment 
ndaj bashkëbiseduesit. Kjo gjithmonë nëse bashkëbiseduesi është i gatshëm për të qenë 
pjesëmarrës në vazhdimësi të dialogut.  
 Moment tjetër, i cili jep lejen për parashtrirjen e kërkesës, qëndron në faktin e 
përdorimit të fjalëve me përmbajtje përulësie. Karakteristikë e politesës britanike, por 
edhe e kulturave anglishtfolëse, në këtë rast sipas normave të të ligjeruarit në një konteskt 
të tillë kërkon edhe sqarimin apo justifikimin përse parashtrohet kërkesa sikundër 
shembullit konkret kur zonja shprehet: Po s’prish punë, rëndësi ka që më duhet një burrë. 
Duket që gjithashtu edhe në kulturën anglofone nuk është e udhës të refuzohet, por mund 
edhe të përdoret sensi ironik i ligjërimit për të kthyer përgjigje. Parimi i modestisë qëndron 
në faktin se duhet gjithmonë një justifikim për të dalë në parashtrimin e kërkesës. Ky aspekt 

It was a heavy humid autumn day and I 
walked away toward the place where I left 
my car, trying to escape the wetness of the 
air and the wetness of the lake and the taste 
of the chocolate which clotted my tongue 
when a woman’s voice said, “Why, Mr. 
Smith, you are exactly the man I want.” I 
turned and there was Mrs. Montgomery in 
the doorway of an expensive shop – a kind 
of Swiss Asprey’s. 
I said, “Jones,” automatically.  
“I’m so sorry. Oh, what a memory I have. I 
don’t know why I thought you were Mr. 
Smith. But it doesn’t make any difference 
because it’s a man I want. Just a man. That’s 
all.” 
“Is this a proposition?” I asked, but she 
didn’t see the joke. 
She said, “I want you to come in here and 
point out four objects which you would like 
to possess – if you were extravagant enough 
to buy them.” 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter six, page 44, Simon and Schuster , New 
York, USA, 1980) 

Ishte një ditë vjeshte shumë e lagësht, dhe 
tek po ecja drejt vendit ku kisha lënë 
makinën e po nxitoja t’i shpëtoja lagështisë 
së ajrit të liqenit, si dhe shijes së çokollatës 
që ma kishte veshur krejt gjuhën, dëgjova 
një zë gruaje: 

- Ua, zoti Smith, pikërisht njeriu që më 
duhej. – U ktheva dhe te hyrja e një 
dyqani të shtrenjtë – njëfarë 
“Asprey” zviceran – pashë zonjën 
Montgomëri. 

Krejt mekanikisht i thashë “Xhons”.  
- Oh më falni. Ҫ’kujtesë të dobët që 

kam. S’e marr vesh pse kujtova se 
quheshit Smith. Po s’prish punë, 
rëndësi ka që më duhet një burrë. 
Mjafton të jetë burrë.  

- Mos është ndonjë propozim ky? – e 
pyeta, por nuk e kapi shakanë. 

- Dua të vini këtu me mua brenda dhe 
t’u vini gishtin katër sendeve që do 
t’ju pëlqente t’i kishit, sikur të ishit 
aq dorëlëshuar sa të shkonit e t’i 
blinit, - më tha.  

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Çabej, f.45 shënim, 
Shtëpia Botuese "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2001.) 
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kulturor shpjegohet nëpërmjet metodës psikologjike të analizimit të tekstit, ku pjesë e 
sjelljes gjuhësore përdoret për të përfituar nga situate. 
 
 

5. Parimi i dakortësisë, në të cilin ligjëruesi ul dhe rrit gjithmonë e më shumë 
pajtimin midis tij dhe tjetrit ose të tjerëve. 

 
 
‘I saw the General once when he was touring 
the countryside. He came to the police 
station I was in and I saw him through the 
bars.’ 
‘I have a child on the way.’ Charley Fortnum 
said. ‘I would like to see the little bastard, if 
only for a short time. But not through bars, 
you know. I would like to live long enough to 
know if it’s a boy or a girl.’ 
‘When will it be born?’ 
‘In five months I think or thereabouts. I’m 
not quite sure. I’m a bit hazy about all that 
sort of thing.’ 
‘Don’t worry. You will be home, šenor, long 
before then.’ 
(The Honorary Council, Part Three, Chapter three, 
page 120, Penguin Classic, 2008) 

‘E pashë njëherë gjeneralin kur po udhëtonte 
në fshat. Ai erdhi në rajonin e policisë, unë 
isha brenda dhe pashë përmes hekurave.’  
‘Unë kam nisur një fëmijë, - tha Ҫarli 
Fortnumi. – Do të doja ta shihja atë kopil të 
vockël qoftë edhe për një kohë të shkurtër. 
Por jo përmes hekurave, kupton. Do doja të 
rroja aq sa të shihja në ish vajzë apo djalë.’ 
‘Kur do ta lindë?’ 
‘Mendoj se pas nja pesë muajsh ose aty 
rrotull. Nuk jam shumë i sigurt. Unë s’para 
marr vesh nga këto gjëra.’ 
‘Mos e prish gjakun, šenor, se do të jesh në 
shtëpi shumë kohë përpara.’ 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.140 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 

 
  

Përsa i përket këtij parimi, theksohet si në shembullin konkret se personazhi apo 
ligjëruesi në fillim përmend kontekstin e burgut dhe referencën e hekurave. Sipas këtij 
parimi, për të arritur dakortësinë duhet një referencë e përbashkët. Konteksti ku ndodh ky 
bashkëbisedim është në një situatë rrëmbimi dhe Fortnumi, Konsulli i Nderit, tenton të 
bëjë për vete rrëmbyesin e tij nëpërmjet situatës ku ndodhet. Sjellja gjuhësore në këtë rast 
është e tillë ku Fortnumi gjen një pikë të përbashkët me rrëmbyesin, ku të dy kanë të 
njëjtat pikëpamje. Nëse në fillim tonaliteti është në ulje, ku përmenden unë isha brenda 
dhe pashë përmes hekurave, në përmendjen e dytë ligjërimi pëson rritje dhe referenca kalon 
në aspektin personal dhe psikologjik Do të doja ta shihja atë kopil të vockël qoftë edhe për 
një kohë të shkurtër. Por jo përmes hekurave, kupton.  
 Duke pasur parasysh kontekstin, përgjigja është përkrahëse përsa i përket referencës 
së bashkëbiseduesit. Kjo sepse një nga fjalët dhe referencat kyçe të përdorura nga autori, e 
cila shpjegohet edhe nga pikëpamja psikologjike, është fëmija në pritje që personazhi prêt t’i 
lindë. Apelimi ndaj natyrës njerëzore bën që ky parim të jetë mbizotërues jo vetëm në këtë 
vepër të marrë si shembull, por edhe në raste të tjera. Natyrisht, kontekstet mund të 
ndryshojnë, por parimi psikologjik dhe sjellja gjuhësore mbetet e njëjtë ashtu si edhe tek 
“Amerikani i Qetë”. 
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‘You don’t think there is anything wrong 
with me, do you Thomas?’ 
‘No, Pyle.’ 
‘It doesn’t mean I don’t need it, Thomas, 
like everybody else. I’m not – odd.’ 
‘Not one of us needs it as much as we say. 
There’s an awful lot of self – hypnosis 
around. Now I know I need nobody – except 
Phuong. But that’s a thing one learns with 
time. I could go a year without one restless 
night if she wasn’t there.’ 
‘But she is there,’ he said in a voice I could 
hardly catch. 
‘One starts promiscuous and ends like one’s 
grandfather, faithful to one woman.’ 
‘I suppose it’s pretty naive to start that 
way...’ 
‘No.’ 
‘It’s not in the Kinsey Report.’ 
‘That’s why it’s not naive.’ 
‘You know, Thomas, it’s pretty good being 
around here talking to you like this. 
Somehow it doesn’t seem dangerous any 
more.’ 
(The Quiet American, Part Two, Chapter two, page 
94, Penguin Books, 2004) 

- Ti nuk mendon se me mua ka 
ndonjë gjë që s’shkon, Tomas, apo 
jo? 

- Jo. Paill. 
- Kjo do të thotë se unë nuk kam 

nevojë për të, Tomas, si cilido 
tjetër. Unë nuk jam veçan. 

- Askush nga ne nuk ka aq nevojë sa 
ç’themi. Ka tmerrësisht shumë 
sugjestion rreth e rrotull. Tani unë e 
di që s’kam patur nevojë për 
askënd, përveç Fongut. Po kjo është 
një gjë që mësohet me kohë. Unë 
mund të flija një vit, të vetëm, nëse 
ajo nuk do të ishte atje. 

- Po ajo është – tha ai me një zë, që 
mezi munda ta kap. 

- Fillon sa andej-këtej dhe mbaton si 
një gjysh, besnik i një gruaje të 
vetme. 

- Them se është krejt naïve ta nisësh 
kështu… 

- Jo. 
- Kjo nuk është në Raportin e Kinsit. 
- Prandaj nuk është naïve. 
- E di, Tomas, më vjen mirë që jam 

këtu dhe flas me ty kështu. 
Gjithsesi, nuk më duket me aq 
rrezik tani.  

 (Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.113-114 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 

6. Parimi i simpatisë, ku ligjëruesi ul antipatinë ndaj tjetrit dhe shton vlerat 
simpatizuesve ndaj tij ose saj. 

 
 

He wondered whether his father, if he were 
to walk into the tea room now, could 
possibly recognize the stout and pouchy 
woman who had a smear of cream at the 
corner of the mouth... 
He added politely, ‘What a very nice black 
dress.’ 
‘I am glad you like it. I had it made 

Sikur të futej i ati tani në kafene, pyeste 
veten ai, a do të mund ta njihte këtë grua të 
dhjamosur dhe bullafiqe që kishte në cepin e 
gojës një njollë kremi. ...  
Pastaj shtoi me mirësjellje: ‘Ҫ’fustan i bukur 
ky i ziu’ 
‘Jam e kënaqur që të pëlqen. E bëra 
posaçërisht për meshën e mëngjesit të sotëm. 



 81 

 
 
Në rastin në fjalë, kemi pikërisht kontekstin kur Eduardo Plarr takohet me nënën e 

tij dhe ndjesia e antipatisë jepet nga përkshkrimi psikologjik i brendshëm i dhënë nga 
vetë autori. Sipas këtij parimi, bashkëbiseduesit në fillim duhet të gjejë një referencë të 
përbashkët për të pasur simpati ndaj njëri-tjetrit. Pavarësisht shijeve të ndryshme 
njerëzore dhe botës së tyre psikologjike, simpatia ndaj bashkëbiseduesit apo 
bashkëbisedueses është një formë e të fshehurit të opinionit.    

Në bazë të këtij parimi, edhe pse ligjëruesi tjetër mund të mos jetë dakort ose të 
pajtohet me shprehjen e thënë, opinioni i shprehur është në vazhdimësi, koherent dhe 
koheziv në qëndrim. Kështu, në rastin konkret kemi shprehjen shtoi me mirësjellje: 
‘Ҫ’fustan i bukur ky i ziu’, duke u mbështetur në vazhdimësi të mendimit të tij edhe në 
dialogun vijues.  

Sipas studiuesit në fjalë, këto parime përbëjnë Parimin e Politesës të cilat janë 
pjesë e ligjërimit ndërpersonal. Ai i përshkruan këto si forcat pragmatiste të shprehjeve 
gjuhësore. Sigurisht, duke marrë parasysh këto aspekte, është e qartë për përkthyesit e 
gjuhës angleze se situata mund të ndryshojë për gjuhën shqipe në bazë të karakteristikave 
të veta kulturore dhe gjuhësore. Shembujt e paraqitur tregojnë se gjuha shqipe e zotëron 
një bagazh të tillë gjuhësor, i cili është i barasvlefshëm si në rastet e parimeve të 
politesës, ashtu edhe në paragrafet e mëposhtëme mbi karakterizimet e personazheve. 

 
 
  
 

III.3.2. Gjuha, dialogu, përshkrimi dhe stili në karakterizimin dhe individualizmin e 
personazheve kryesore 

 
Në rast se analizohen me kujdes veprat e Graham Grinit në gjuhën e origjinalit, 

vërejmë se vetë  fjalët, të cilat përbëjnë titujt janë treguesit më domethënës të idesë së 
shpalosur në vepra. Për më tepër, në to ndërthuren një gamë e gjërë dhe e larmishme 
kuptimesh dhe domethëniesh. Në mënyrë që të analizohën sa më qartë, shembujt kryesorë 
do të shqyrtohen nga veprat më kryesore dhe më përfaqsuese të autorit. 

Nëse merret në konsideratë vepra “Komedianët”, kuptimi parësor dhe i 
drejtpërdrejtë sipas çdo fjalori njëgjuhësh, fjala "comedian" përkufizohet si “a person (as 
a writer) noted for or specializing in humor <made his living as a comedian in night 
clubs, trying to make people laugh” (Merriam Webster Thesaurus Unabridged, Third 
Edition, p. 269, 1995), titull i cili përkon në kuptimin antonimik gjuhësor e kulturor si 
dhe me tërësinë e imazheve të veprës.  Qëllimi i rrëfimit të veprës “Komedianët”, është të 
shpjegojë se si Braun, personazhi kryesor, gjen veten në një situatë ku ai bëhet hero, 

especially for the Mass this morning. The 
material was quite inexpensive, and I had it 
run up by a little woman... You must not 
think I am extravagant.’ 
‘No, of course not, mother.’  
(The Honorary Council, Part Four, Chapter one, page 
140, Penguin Classic, 2008) 

Copa ishte fare e lirë dhe ma qepi një grua 
një grua e vogël... Mos mendo se e kam 
tepruar.’ 
‘Jo, natyrisht që jo, nënë.’  
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.161 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 
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ndërkohë që pritej që sipas kësaj të fundit ai ndodhej në një situatë komike. Pikërisht, ky 
është momenti ku vërehet edhe ndryshimi i situatës. 

Personazhet në këtë roman ndahen në dy grupe: personazhet jo-haitiane dhe 
haitiane. Të parët janë të quajtur me emra si Braun, Xhons dhe Smith, njëlloj sikur të jenë 
mbiemrat e personazheve të një anekdote angleze.  Brauni zotëron një hotel, i cili ka qenë 
i sukseshëm në vitet e mëparshme, por tashmë që në krye të shtetit është Fransua 
Dyvalier, ose ndryshe i quajtur Papa Dok Dyvalier, hoteli i tij është bosh. Xhonsi, 
ëndërron për një jetë të mirë pasi ai është në krye të një klubi golfi të klasit të parë. 
Personazhet në vijim si zoti dhe zonja Smith, janë prej shtetit të Uiskonsinit në ShBA. 
Ata janë në Haiti për të hapur një qendër vegjetariane në një vend ku kjo ide është 
utopike.   

Personazhet haitiane janë ato personazhe që vuajnë dhe i rezistojnë tiranisë së 
Fransua Dyvalierit. Poeti Filipot, xhaxhai i të cilit është shtyrë drejt vetëvrasjes, përpiqet 
të formojë një njësi guerrile, për të luftuar ndaj një sistemi ku askujt nuk i intereson se 
çfarë ndodh. Doktor Mazhio, një idealist komunist, nuk pret të jetojë gjatë në një sistem 
të tillë. Kapiteni Konkasër, emri i të cilit në gjuhën frënge nënkupton kokëfortësi, diçka 
që shtyp, thyen e thërrmon, është personazhi kryesor i policisë sekrete të Haitit, që 
përndjek të gjithë kundërshtarët e regjimit dhe i eliminon. 

Perëndimorët janë dekadentë dhe të shkëputur nga realiteti tmerrues i botës së 
tretë. Çifti i pafajshëm Smith, indiferenti Braun dhe Xhonsi, në të cilin pafajësia dhe 
indiferenca përzihet me fantazitë, bëhen pjesë e tragjedisë haitiane. Në çaste të ndryshme, 
këto personazhe flasin me një autoritet të fituar falë veprimeve të kryera gjatë ngjarjeve. 
Ky roman, tregon karakteret e personazheve të cilët fillojnë si komikë por në fund bëhen 
tragjikë, pasi ka përfunduar edhe pika e neutralitetit që mund të mbajnë personazhet 
kundrejt ngjarjeve që i rrethojnë. 

Romani “Komedianët” është një vepër ku puna kryesore artistike është kombinimi 
i interesave të një artisti me studimet mbi shtypjen politike, përfshirjen individuale ndaj  
një çështjeje dhe natyrën e heroizmit. Tematikë të tillë kanë trajtuar romancierë të tjerë të 
mëdhenj si Xhojsi, Ulf dhe më indirekt Jitsi me poezitë e tij. Lidhja e Greene me Jitsin, 
nuk ka të bëjë me përdorimin e poezive të tij në romanet e veta, por në trajtimin e temave 
të tilla si heroizmi, përfshirja, revolucioni, vdekja si dhe një përzierje e komikes dhe 
tragjikes në jetën njerëzore. Këto tema, janë trajtuar nga Jitsi në dy poema të titulluara 
“September 1913” (Shtator 1913) dhe “Easter 1916” (Pashkët 1916). Në poezinë e parë 
kritikon jetën hedonistike, mercenare dhe apatike të irlandezëve përpara luftës për liri e 
pavarësi. Rebelimi i dështuar në Pashkët e vitit 1916, i tregoi Jitsit se shpirti heroik i 
irlandezëve ishte i përgjumur, por jo i vdekur. Pjesa komike e të gjithë ngjarjeve, ishte 
identifikimi i heroizmit me karaktere njerëzore që nuk pritej të ishin heronj. Pikërisht, 
njerëz që me veprimet e tyre komike nuk ia zbehën kuptimet e ideologjisë së tyre.  

Romani “Komedianët” mund të shihet si një palinodë analoge me poezitë e Jitsit. 
Qëllimi i rrëfimit është të shpjegojë se si Braun zbulon prezencën e veprimeve heroike 
pikërisht aty ku pritej në të vërtetë të ishte komike. Kjo, shihet fare mirë në bisedën e 
fundit që ai bën me çiftin Smith, në momentin e largimit në aeroportin e Port-o-Prensit. 
Megjithëse Braun i kishte pëlqyer Smithët që në fillim, ai nuk mund të përqafonte një ide 
utopike si vegjetarianizmi, të përtypte pafajësinë e tyre zemërmirë dhe dietat e tyre 
vegjetariane me produkte industriale. Vetë Braun, në rrëfimin e tij, jep perceptimin e tij 
në lidhje me karakteret komike të çiftit Smith.  
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Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu vlerëson virtytet e tyre që përfshijnë besimin në 
idealizëm, kurajon, këmbënguljen dhe besnikërinë. Po të njëjtin mendim dhe ndryshim, 
bile edhe më rrënjësor, ka Braun për personazhin tjetër, Xhonsin. Pasi ka patur dyshime e 
me të drejtë se ai nuk është më shumë se një mashtrues dhe falsifikator, ai shkon edhe më 
tej në dyshimin e tij edhe për një marrëdhënie me Marta Pinedën, të dashurën e tij, e cila 
për më tepër ishte e martuar me ambasadorin e Uruguajit, Senjor Pinedën. Xhelozia e 
hidhur e Braun, e shtyn atë të ndërmarrë një kurth për Xhonsin. Kurthi kishte për objektiv 
eleminimin e Xhonsit me duart e veta. Meqënëse ai ishte hequr si një hero lufte në 
Burma, gjatë Luftës së Dytë Botërore kundër japonezëve, atëherë Brauni do ta shtynte atë 
të udhëhiqte guerrilasit haitianë kundër regjimit të Fransua Dyvalierit. Brauni beson se 
Xhonsi kërkon vetëm para dhe një jetë të qetë. Sipas tij, ai ishte një mercenar dhe i 
rëndomtë, ashtu si irlandezët në poezinë “September 1913” të Jitsit. Gjithçka përmbyset 
kur Xhonsi e turbullon Braunin me veprimet e tij në fund. Ai aty kap momentin e lavdisë 
dhe të heroizmit, kur merr armën e lufton për një çështje në fund të jetës së tij, duke 
mbrojtur njerëz që nuk i njihte gjatë tërheqjes si rezultat i sulmeve të forcave të Papa Dok 
Dyvalierit.  

Kështu, aspekti komik i Xhonsit, ashtu si i Smithëve, transformohet në diçka 
heroike. Ai dergjet i vdekur, por poeti Filipot kur shpëtoi nga vdekja e tij theksonte se 
Xhonsi për haitianët guerrillas ishte një komandant i zoti për faktin se ai i bënte ata për të 
qeshur. Vetë stilema “vdekje”, në këtë kontekst është analoge me stilemën e poezisë së 
Jitsit “bukuri e tmerrshme.”  Kjo stilemë për më tepër është pjesë e temës së vdekjes që 
përdoret në të gjithë veprën.  

Aspekti i cili trajtohet më thellë në veprën “Amerikani i qetë” është një roman më 
shumë për dëshirën sesa për politikën. Trekëndëshi mes tre karaktereve është vënë në 
plan të parë, ndërsa përplasjet e shpeshta ideologjike midis Faulerit dhe Pajlit mbahen më 
shumë në sfond. Këto përleshje janë përshtatur si pasazhe të gjata të dialogut në romanin 
e Grinit. 

Ndërsa Grine ishte shumë më shumë një krijesë e mjedisit të tij për të kapërcyer 
koncepte të caktuara orientaliste, ai arriti më në fund të anojë më shumë në favor të 
kauzës Vietnameze. Gjatë gjithë viteve 1960 Grini u zhvendos gjithnjë e më shumë në 
mbështetje të idealeve politike të majta. 

Situata zhvillohet gjatë luftës së Vietnamit dhe shprehet nga pikëpamja dhe 
perspektiva e gazetarit anglez Tomas Fauler. Kjo është një histori e tradhëtisë ndaj 
parimeve ideologjike dhe morale. Fauler është me detyrë në Vietnam dhe ka jetuar atje 
për disa kohë. Është e qartë se ai është në arrati ndaj një martese të dështuar, pasi jepet 
gjatë përshkrimeve në vepër që ka pasur një aferë në Angli. Ndërsa në Vietnam, Fauler 
ka filluar një marrëdhënie me një vajzë vietnameze, Fuong, e cila është analfabete dhe 
nuk mund të flasë anglisht, kështu që ajo është e pavetëdijshme tërësisht mbi jetën e 
Faulerit dhe punës së tij. Një nga rolet e saj kryesore si partnere e Faulerit është përgatitja 
e pipave të tij të opiumit që ai përdor për të shpëtuar nga mallëngjimi dhe 
melankolia. Ekzistenca e shkëputur e Faulerit tronditet nga paraqitja e Alden Pajlit, një 
amerikan i ri idealist i cili bie në dashuri me Fuongun. Me idealet e tij plot pasion dhe 
dëshirën e tij për të bërë gjënë e duhur për Fuongun, Pajli është antiteza e plotë me botën 
e lodhur të Faulerit. 

Një nga idetë që Grini ka eksploruar në këtë roman është hija e tonalitetit të 
ngjyrës gri që ndodhin në konflikt. Askush nuk është krejtësisht i pafajshëm për 
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shkaktimin e dëmit mbi një tjetër. Në të vërtetë, Pajli është i pafajshëm, por Fauleri e 
sheh si të aftë për të lënduar të tjerët në injorancën e tij. Pajli është idealist dhe përpiqet 
për të këmbëngulur mbi të qenit i drejtë, por nuk admirohet për këto ideale heroike. Në të 
vërtetë, mund të shihet si hero i rrezikshëm dhe të tjerë që përpiqen ta ndihojnë rrezikojnë 
jetën e njerëzve të tjerë përveç tyre. 

Fauler e quan veten një soditës. Është e qartë për të dhe për lexuesin e veprës se ai 
duhet të veprojë për të ndaluar veprimet dhe veprimtarinë e Pajlit. Kur Fauleri zbulon se 
është viktima në trekëndëshin e dashurisë, ndjesia më e madhe e përshkrimeve të autorit 
në vepër është të kuptuarit e botës psikologjikë dhe marrëdhënieve të dështuara 
romantike, të cilat Fauleri nuk u përpoq mjaftueshëm për t’i ruajtur. 

Fauleri është transmetues cinik i romanit i cili ka bërë një karrierë jashtë për të 
qenë një soditës. Ai është shkëputur kështu nga ngjarjet rreth tij, ai edhe i përçmon 
gazetarët e tjerë, të cilët ai i referohet si “korrespondentët”. Fauleri ka lënë gruan e tij, 
Helen, në Angli, pasi kreu marrëdhënie jashtë martesore duke qenë në situatë për tu 
pajtuar me të. Ai ka ardhur në një vend në mes të një lufte, ku ai si një anglez me ideal 
dhe moral të kontinentit të vjetër konsiderohet si neutral. Ky aspekt kulturor dhe politik 
është një simbol për mënyrën se si ai e konsideron veten.  

Ai është në një marrëdhënie me një vajzë shumë më të re dhe shumë tërheqës 
duke e konsideruar atë më shumë si një zotërim. Befasia e tij del në pah kur ajo ushtron 
vullnetin e saj të lirë dhe dashurohet pas Pajlit. Fauler është një ateist i bindur edhe pse si 
një korrespondent, trajtesat e artikujve të tij kanë të bëjnë shpesh me fenë dhe mendimin 
fetar. Kjo është një pjesë e cinizmit e cila është një pjesë thelbësore e karakterit të tij. Ai 
beson se e vetmja gjë absolute që mund të mbështeten njerëzit është vdekja, si akt 
përfundimtar. Megjithatë, kur përballet me vdekjen, ai e braktis atë rregull, si shumë nga 
idealet e tij të tjera dhe ka frikë. 

Kur shkrimtarët shkruajnë mbi shkrimtarë të tjerë dhe këta të fundit janë pjesë e 
personazheve të romaneve të tyre, kjjo bëhet për qëllimin dhe funksionin e të nxjerrit në 
pah të vlerave të tyre profesionale. Një nga personazhet në romanin “Konsulli i Nderit”, i 
vendosur në Argjentinë, është një romancier i quajtur Jorge Julio Saavedra i cili shkruan 
në një stil të ngarkuar shumë melankolik, plot me frymën e machismos (ndjenjë të 
krenarisë mashkullore). Personazhi kryesor, Dr Eduardo Plarr, i lindur me dy nënshtetësi, 
britanike dhe paraguajane, gjen pikërisht vlerat romantike dhe toleruese të kësaj bote tek 
shkrimtari Saavedra, i cili jep një realitet të rremë në sytë e romantikëve vetë-tolerues të 
realitetit. Një prej prej problematikave të trajtuara në këtë roman dhe si një nga çështjet 
më kryesore është përballja me realitetin e ngjarjeve me mentalitetin e ambjentit njerëzor. 
Sipas Saavedrës, Një sot romancieri i cili dëshiron të përfaqësojë tiraninë nuk duhet të 
përshkruajë aktivitetet e përgjithshme, siç konsiderohen në roman diktatura e Stroessnerit 
në Paraguaj. Për më tepër, sipas këtij mentaliteti, nuk është letërsia ajo që duhet të 
përballet me regjimin por gazetaria, sepse është gazetaria ajo që duhet të shqetësohet më 
seriozisht me opozitë politike me të njëjtat regjime. Në veprën Stamboul Train, duke 
qenë si një nga shembujt më konkret pro përdorimit të gazetarisë, trill i Grinit ka pësuar 
një tatëpjetë të fuqishme për mendimin e tij ndaj opinionit gazetaresk. Në shumë nga 
veprat e tij ai ka ndjekur temat e tij metafizike në kontekste gjeografike dhe politike me 
interes të konsiderueshëm të ditës, dhe i ka shkruar këto kontekste me gjallërinë e një 
gazetari të shkëlqyer. 
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Ne mund të shohim në diskutimet letrare mes Saavedra dhe Plarr, për këtë arsye, 
një shëmbëlltyrë për artin e romanit. Nga pikëpamja e trajtimit të psiqikës dhe të vetë-
zhvillimit personal si shkrimtar, ky personazh nuk është një shëmbëlltyrë e thjeshtë e 
autorit. Grin është ndër romancierët moderne, realist, i angazhuar për të bërë atë që 
ekziston, të aktualiteteve të ashpra të historisë bashkëkohore, e cila është e kundërta e 
estetikës që paraqet Saavedra. Por nga ana tjetër Plarr është një personazh me 
temperament romantik dhe ndoshta Saavedra brenda tij siguron energjinë që drejton 
imagjinatën e tij letrare. Në pasazhet e romanit “Konsulli i Nderit” ka kritika të ashpra 
ndaj kultit të machismos latino-amerikan, por ajo është me siguri e vërtetë sepse në 
mënyrë ironike dhe negative Plarr e sheh veten të kryejë shumë në atë kornizë të 
referencës. Gruaja seksualisht e dëshirueshme në trillin në këtë roman është ish-prostituta 
Clara, gruaja e Konsullit të Nderit, e cila është gjithmonë e pastër, e pafajshme, ende në 
dispozicion, një mall pa zot e nënshtruar ndaj kërkesave të një heroi që pikëpamjet e të 
cilit tregojnë brenda vetes butësi dhe dashuri. Sigurisht Grini, si në jetë ashtu dhe në 
letërsi, ka qenë gjithmonë i hipnotizuar nga situatat e rrezikut ekstrem që testojnë kurajon 
personale gjatë luftës, në situatë krimi, ashtu edhe gjatë një revolucioni ku shfaqet i gjithë 
kërcënimi i forcës së dhunës. Një arsye pse Grini nuk ka shkruar një roman të tillë të 
vendosur në Angli është ndoshta se lloji i tij i realizmit është i vështirë ta strehojë veten të 
realitetit tonë. Ky realitet përgjigjet më lehtë në varr, në rituale pothuajse fetare të një 
bordelloje në një qytet të Amerikës së Jugut se sa në shfaqjen e lirë të ndjesive seksuale 
që shoqëria perëndimore ka.  

Përsa i përket paradoksit të përplasjes së këtij realizmi romantik të Plarrit me 
realitetin e situatës, ai si personazh është një nga ata artistët e stilit personal vizioni 
personal i të cilit është kaq i veçantë dhe origjinal sa ai është gjithmonë në rrezik për 
veten e tij dhe kështu arrin të thyjë iluzionin e realitetit që ai ka krijuar. Në punën e tij të 
mëvonshme, Grin ka luftuar për të shmangur këtë kurth në mënyra të ndryshme duke 
përfshirë me qëllim vetë-parodinë, sidomos në romanin “Travels ëith my Aunt”.  

Historia, në lidhje me rrëmbimin e një diplomati nga revolucionarët në Paraguaj, 
është zgjedhur me instinkt e gazetarit me natyrë korrespondenti për interesin aktual, por 
trajtohet me ironi karakteristike Romancieri dhe zhvendosja e qëndrimeve konvencionale 
bën të mundur këtë fenomen letrar dhe gjuhësor. Këta terroristë, të udhëhequr nga prifti 
marksist renegat Ati Leon Rivas, janë të nënvlerësuar dhe jo me një damkë tipike të 
grupeve guerrile. Ata rrëmbejnë personin e gabuar, Konsullin e Nderit, një diplomat me 
rëndësi të papërfillshme për situatën në vend të ambasadorit amerikan dhe janë shumë 
humanë, tepër njerëzore, për ta nxjerrë veten nga komplikimet e situatës ku janë 
futur. Simpatitë e Grinit për kauza të tilla, si zakonisht, janë të destinuara të dështojnë dhe 
dhembshuria e tij përfshin viktimën e guerrilasve, dhelprën Fortnum, edhe ky një lloj 
dështimi, i cili jetojn në prestigjin dhe gjallërimin e pozicionit të tij të nderit duke qenë 
një i alkoolizuar dhe brinar.  

Plarr, një karakter shumë në përputhje me heronjtë tipikë të Grinit, personazhe të 
thatë nga ndjenja si gjendja psikologjike e pas-luftës, lakonik, skeptik, i lodhur nga jeta, 
kjo ndjesi e fundit është një surprizë për të zbuluar sepse ai është vetëm në të tridhjetat e 
hershme të tij, është dyfish i përfshirë në këto ngjarje. Si djali i një të burgosuri politik në 
Paraguaj ai është i dyzuar për tu tërhequr me gjysmë zemre në bashkëpunim me 
revolucionarët, por dhe si dashnori i gruas së Charley Fortnum, i cili i beson atij 
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plotësisht pa asnjë pikë dyshimi mbi tradhtinë e tij, ai ndjen një detyrim kalorësiak për të 
mbrojtur jetën e konsullit.  

Ngjarjet pështjellohen në atë formë ku marrja e vendimit tregon ndjesitë 
ekzistencialiste të tij si personazh dhe karakter psikologjik. Në momentet e fundit ku ai 
thirret nga rrëmbyesit, ai nguroset në dyzimin tij. Ndjesia e fajit, por edhe përgjegjësia e 
machismos në karakterin e tij bën që ai fizikisht të mos lëvizë dhe të pështjellohet në 
mendimet e tij. Zgjedhja e Plarrit për tu përfshirë politikisht nuk e lirojnë atë nga faji 
seksual, e cila bën atë më në fund të sakrifikojë jetën e tij. 

Në ngjarjet që janë në finalen e romanit Plarri, terroristët dhe pengu i tyre janë të 
strehuar në një kasolle duke pritur ultimatumin e forcave të rendit dhe të ushtrisë. 
Presioni intensiv i situatës i detyron të gjithë të analizojnë vetveten personalisht dhe të 
japin argumente në një debat metafizik. Lajtmotivi këtu është atësia. “Ati” është fjala e 
fundit që Plarr dëgjon. Ai dhe Fortnumi janë të shqetësuar nga etërit e tyre të 
vdekur. Plarri është babai i fëmijës në barkun Claras, e cila Fortnumi, me naivitet beson 
të jetë i tij. Kreu i terroristëve është quajtur “Ati” nga gruaja që ai e vlerëson si gruaja e 
tij. Lidhjet dhe bindjet personale vihen në dyshim dhe mbi të gjitha të paqarta. Pyetja 
dyshuese shtrohet në nivele fetare, a ekziston vallë At i përjetshëm, dhe nëse po, cila 
është natyra e tij? Këtu, edhe pse goja e At Rivas. Këto konstatime befasuese janë të 
kundërshtuara disi nga humanizmi sentimental i Fortnum-it. Dialektikisht interesante, 
këto biseda janë, megjithatë, në mënyrë dramatike bindëse. As Rivas dhe as Fortnumi 
janë, në fund të fundit, karaktere të realizuara plotësisht, siç bëhet e qartë kur pikëpamja 
krejtësisht bindëse e Plarrit bie dhe dy personazhet e tjera merren drejtpërdrejtë, pa 
skepticizëm me ndërmjetësuesin e dërguar nga autoritetet.  
 
 
 
III.3.2.1. Karakterizimi dhe individualizimi gjuhësor i Braunit 

 
Brauni është rrëfimtari i të gjithë ngjarjeve që ndodhin në romanin “Komedianët”. 

Vdekja gjithashtu është edhe ndërprerja e përkohshme ose e përhershme e dashurisë apo 
konsumizmit të eroticizmit. E gjithë kjo është në kontekstin e një vendi të varfër, ku 
tortura dhe vrasja e njerëzve është diçka e zakonshme. Po ky lloj konteksti mund të 
gjendet në vija paralele edhe në veprën “The Dead” i Xhejms Xhojsit. Konsumizmi i aktit 
seksual pa asnjë emocion, është po njëlloj sikundër ndodh tek personazhi kryesor Braun 
tek “Komedianët” dhe Gabriel tek “The Dead”(I Vdekuri), që sjell në përfundimin se 
ekziston vetëm xhelozia dhe hidhërimi.  

Për  Braunin, i cili është në fund të pesëdhjetave të tij dhe i lindur në Monte Karlo 
në 1906, është aktualisht pa një atdhe, pa prindër dhe familje. Ai trashëgoi një hotel nga 
nëna e tij të quajtur “Trianon”. Të begatë në fillim, ai falimenton me ndryshimin e 
qeverisë dhe shtetit të Fransua Duvalier, diktatori "Papa Dok", i cili sjell kaos dhe 
shkatërrim. Në vitet e rinisë së tij ai ka humbur besimin e tij katolik. Braun është i 
shkëputur tashmë nga realiteti politik,  duke u bërë cinik dhe i pasigurt. Ai kurrë nuk e 
njohu babain e tij dhe ka kaluar shumicën e jetës së tij duke mbijetuar. Mbijetesa ishte 
gjithçka që ai dinte të bëmte dhe ai kishte për të arritur atë me çdo kusht që të mundej.  

Përpjekjet e tij për të shitur hotelin e tij kanë qenë të pasuksesshme. Ai kthehet në 
Haiti për tu ribashkuar me të dashurën e tij Marta, gruaja e ambasadorit uruguajan, 
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Pineda. Në fund ai do të jetë i vetmi në gjendje të kujdeset për hotelin e tij, ndërsa 
shpreson për një zgjidhje të suksesshme të biznesit por perspektivat dhe marrëdhënie për 
të ardhmen janë të dështuara. Ai mbetet i papërfshirë, i shkëputur dhe i mërzitur. 
Shqetësimi i tij i vetëm është preokupimi për të mbajtur në kontroll marrëdhënien e tij. 
Impulsiv dhe mosbesues me Marthën, Braun bëhet xheloz për marrëdhënien e tij me 
Xhonsin. Ai është indiferent ndaj çfarë ndodh me Xhonsin dhe kur vetë Xhonsi 
bashkohet me rebelët, ai është i qetë për aq kohë sa ai mund të ndajë atë nga Martha. Ky 
mosbesim përfundimisht rrënon marrëdhëniet e tij me Martën, duke e akuzuar atë për 
klasifikimin e njerëzve në role të ndryshme. Ajo e quan atë një Berkelian dhe mendon se 
ai duhet të ketë qenë një prift. Ai e di se thjesht është vetëm një komedian, i cili merr role 
të ndryshme për të mbijetuar, pa asnjë angazhim apo për një arsye apo besim, ndërkohë 
që ka një angazhim të thellë në jetë që përfshin si të mirën dhe të keqen. 

 
 

I remembered Martha sying, “You are a 
prêtre manqué.” How strangely one must 
appear to other people. I had left 
involvement behind me, I was certain, in 
the College of the Visitation: I had dropped 
it like the roulette-token in the offertory. I 
had felt myself not merely incapable of 
love – many are incapable of that, but even 
of guilt. There were no heights and no 
abysses in my world – I saw myself on a 
great plain, walking and walking on the 
interminable flats. Once I might have taken 
a different direction, but it was too late 
now. When I was a boy the fathers of the 
Visitation had told me that one test of a 
belief was this: that a man was ready to die 
for it. So Doctor Magiot thought too, but 
for what belief did Jones die?     
(The Comedians, Part Four, Chapter four, page 291, 
Vintage Edition 2004) 

Mu kujtua Marta që më thoshte: Je një 
prêtre manqué ti. Kushedi sa të çuditshëm 
u dukemi të tjerëve. S’qeshë më i zoti të 
përzihesha në diçka, e dija. E kisha lënë pas 
këtë punë që në kolegjin e Virgjëreshës: e 
kisha hedhur në atë fishën e ruletit në 
kutinë e mbledhjes së ndihmave. E kisha 
ndier veten të pazot jo vetëm për dashuri – 
ka plot që nuk janë të zot – po edhe për faj. 
S’kishte në botën time as maja, as gremina 
– e shihja veten në fushëtirë, ku ecja e ecja 
në rrafshinat pa anë e fund. Dikur ndoshta 
edhe mund të kisha marrë një tjetër rrugë, 
por tashmë ishte vonë, tepër vonë. Etërit e 
Virgjëreshës më patën thënë kur qeshë i 
vogël se besimi i njeriut mund të vihej 
kështu në provë: a ishe ti gati të jepje edhe 
jetën për të? Këtë mendim kishte pasur pra 
edhe doktor Mazhioi. Po Xhonsi, në emër 
të çfarë besimi të kish vdekur? 
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.417, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 

Pikërisht në këtë pasazh jepen mendimet e Braunit për veteveten dhe se çfarë 
drejtimi kishte marrë jeta e tij në këtë vend të humbur ku shpresonte të arrinte paqen me 
veten.  Vetë mënyra e të ligjëruarit të tij jep efektin emocional dhe mesazhin nëpërmjet 
përsëritjes së mbiemrave apo përshkallëzimit të intonacionit të fjalisë njëlloj si në poezi. 
Kështu efekti përsëritës në poezi ka gjetur vend edhe në formimin e një monologu në 
tekstin romancor. Që prej këtej jepet e dhëna mbi Braunin që me kalimin e kohës nuk 
kishte për t’i shpëtuar fatit prej ku ishte drejtuar. Ndjesia e melankolisë dhe mallëngjimit 
për të kaluarën dhe pjesëmarrësit e tjerë bën që nga pikëpamja gjuhësore shprehja e saj të 
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jetë me referencë njerëzit dhe jo drejtpërdrejtë fenomeni. Karakteristikë e këtij tipi 
ligjërimi është përdorimi i fenomeneve të ndryshme njerëzore, politike dhe kulturore me 
referenca personale, të cilat janë vetjake, por shpalosin ide universale dhe simbolike. Po i 
njëjti parim vlen edhe për përshkrimin dhe ligjërimin e personazheve bashkëshoqërues 
tipikë të Grinit. 

 
 
He put a flowered saucer upon the 
table beside me - an ash-tray would 
have been out of period in this room 
where no one had ever smoked in the 
old days. He handled the saucer 
carefully, as though it were of precious 
porcelain. He was very big and very 
black, but he possessed great 
gentleness - he would never ill-treat, I 
felt sure, even an inanimate object, 
such as a recalcitrant chair. Nothing 
can be more inconsiderate to a man ot 
Doctor Magiot's profession than a 
telephone. But when it rang once 
during our conversation he lifted the 
receiver as gently as he would have 
raised a patient's wrist.  
'You have heard,' Doctor Magiot said, 
'of the Emperor Christophe?' 
'Of course.' 
'Those days could return very easily. 
More cruelly perhaps and certainly 
more ignobly. God save us from a little 
Christophe.' 
'Nobody could afford to frighten away 
the American tourists. You need the 
dollars.' 
'When you know us better, you will 
realize that we don't live on money 
here, we live on debts. You can always 
afford to kill a creditor, but no one 
ever kills a debtor.' 
'Whom do you fear?' 
'I fear a small country doctor. His name 
would mean nothing to you now. I only 
hope you don't see it one day stuck up 
in electric lights over the city. If that 
day comes I promise you I shall run to 
cover.' It was Doctor Magiot's first 

Më vuri pranë mbi tryezë një pjatë 
filxhani me lule – tavlla që do të kish 
qenë pa vend aty, në atë dhomë ku 
qëmoti kurrkush nuk kish pirë duhan 
asnjëherë. Pjatën e mbajti me shumë 
kujdes, si të qe porcelan i vyer. Ishte 
shtatmadh e fort i zi, po kishte një 
butësi të rrallë – isha i sigurt se nuk do 
të keqpërdorte dot kurrë as edhe një 
send pa frymë, qoftë edhe një karrige të 
pabindur. Për një mjek, si doktor 
Mazhioi, s’besoj se mund të kish gjë më 
të bezdisshme se telefoni. E megjithatë, 
një herë ra zilja gjatë kohës që isha aty, 
e ngriti aq butas, sa thoje se po i ngrinte 
kyçin e dorës një të sëmuri.  

- Keni dëgjuar – më tha doktor 
Mazhioi – për perandorin 
Kristof? 

- Patjetër. 
- Ajo kohë mund të vijë prapë 

shumë kollaj. Më mizorisht 
ndoshta e me siguri që më 
paturpësisht. Zoti na ruajtë nga 
ndonjë Kristof i vogël. 

- Askujt s’ia mban xhepi t’i 
frikësojë turistët amerikanë sa t’i 
përzërë. Ua keni nevojën 
dollarëve. 

- Kur të na njihni më mirë, keni 
për ta kuptuar se ne këtu nuk 
rrojmë me pare, por me borxhe. 
Borxhëdhënësin mund të të 
mbajë ta vrasësh kur të duash, 
por me borxhliun s’e vret kush. 

- Kujt i trembeni? 
- Një mjeku fshati të 

parëndësishëm. Emri i tij nuk do 
të thoshte asgjë sot. Po mos 
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mistake prophecy. He underrated his 
own stubbornness or his own courage. 
Otherwise I would not have been 
waiting for him later beside the dry 
swimming-pool where the ex-Minister 
lay still as a hunk of beef in a butcher's 
shop. 
 
(The Comedians, Part Two, Chapter three, 
page 51, Vintage Edition 2004) 

ardhtë dita kur ta shohim të 
shkruar me gërma drite 
anembanë qytetit. Se në ardhtë 
ajo ditë, ju jap fjalën që do t’ia 
mbath të fsheh kokën gjëkundi. 
– Kjo qe e para profeci e gabuar 
e doktor Mazhioit. S’e çmonte 
sa duhet këmbënguljen a 
ndoshta guximin e vet. Se 
përndryshe s’do të rrija të prisja 
kohë më vonë ndanë pishinës së 
tharë, ku ish-ministri dergjej si 
një copë mishit e kasapi. 

 (Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.123-124, Shtëpia Botuese 
"Naim Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 
 
 

III.3.2.2. Ligjërimi si mjet identifikimi i Faulerit. Qëndrimi cinik i ateistit. 
 
Tomas Fauler është një gazetar britanik në të pesëdhjetat e tij, i cili ka qenë duke 

mbuluar luftën midis forcave çlirimtare Vietnamezo-Veriore dhe kolonëve francezë të 
mbështetur nga Legjioni i Huaj Francez dhe ushtria e rregullt franceze në Vietnam për më 
shumë se dy vjet . Ai është bërë një njeri shumë i lodhur dhe cinik. Ai takohet me Alden 
Pajl dhe gjen atë si një person i ri në moshë, plot me idelae dhe naivitet. Alden Pajl, një 
agjent i CIA-s që punojnë nën mburojë, jeton jetën e tij dhe formon opinionet e tij në 
bazë të librave të shkruar nga York Harding , i cili shkruan libra për politikën e jashtme , 
pa përvojë të vërtetë në çështjet e Azisë Juglindore. Teoria e Harding është se komunizmi 
dhe kolonializmi nuk janë përgjigje në tokat e huaja si Vietnami, por më tepër një “Forcë 
e tretë” - zakonisht një kombinim i traditave dhe veprave më të mira. Kur Pajl dhe Fauler 
takohen për herë të parë, Pyle thotë se ai do të jetë i kënaqur nëse Fauler mund të 
ndihmojë atë të kuptojë më shumë për vendin.  

Gjatë gjithë librit Fauler është i gjendur shpesh në gënjeshtër dhe nganjëherë 
mund të ketë spekulime se ai është një gënjeshtar edhe ndaj vetes së tij . Marrëdhënia e tij 
me një grua vietnameze, të quajtur Fuong shpesh është burimi dhe zjarri i konfliktit në 
vepër, veçanërisht mes Fauler dhe Pajl. Fauler është përdorur edhe si një metaforë për të 
përshkruar karakterin. Fjala faull është relativisht e ngjashme me emrin e tij dhe lidhjet 
mund të bëhet në lidhje me veprimet e karakterit të në libër. 

Ashtu si shumë nga romanet e autorit, romani “Amerikani i Qetë” është një tekst 
ku mbizotëron rrëfimi në vetën e parë. Si pasojë, vetë ligjërimi i përsonazhit jepet si 
ligjërim dhe pasqyrim i mendimeve dhe veprimeve të autorit. Një nga periudhat historike 
të shekullit të 20-të, është përfshirja e SHBA-ve në konfliktet e botës së tretë. Kjo ka 
pështjelluar shumë mendimtarë dhe bashkëjetues të asaj kohe, nëse duhej të 
angazhoheshin në konflikte të tilla. Ashtu si në të gjitha rastet dhe ngjarjet e tjera në 
romanet e Graham Grinit, personazhi kryesor është një përfaqsues i vdekjes, pavarësisht 
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se ligjërisht nuk është fajtor. Në të vërtetë është një person që shtyn të tjerët nëpërmjet 
rrethanave drejt vdekjes. Midis personazhit kryesor Fauler dhe vetë autorit, Graham Grin, 
ka shumë ngjashmëri si profesionale ashtu edhe nga pikëpamja e karakterit. Fauleri është 
një gazetar, i cili jeton në Saigon (tashmë Ho Çi Min) të Vietnamit, duke ndjekur ngjarjet 
e luftës së kolonizatorëve francezë.  

Nëse vërehet, ngjarjet ngjasojnë paralel me jetën e Graham Grin që ishte 
korrespondent për revistën “Life” dhe “The Sunday Times”. Për më tepër, nga pikëpamja 
semantike dhe kulturore, autori edhe emrin e parë të personazhit e ka përzgjedhur 
nëpërmjet një metafore. Emri Tomas Fauler nga pikëpamja katolike nënkupton Shën 
Tomasin, një nga dyshuesit për fenë dhe praninë e Zotit, si dhe mbiemri Fauler në 
anglisht nënkupton një jo besimtar. Ashtu si dhe vetë autori në jetën reale, personazhi 
Fauler është në process ndarjeje nga e shoqja në Angli, Mbretëri e Bashkuar, e cila është 
një besimtare anglikane e devotshme.  

Ndjenja anti-amerikane e Faulerit jep pikëpamjet e vetë autorit për kohën kur e 
shkruajti romanin, një mendim dhe filozofi e cila nuk është e dhënë në romanet 
parardhëse. Në bazë të kësaj ndjesie, jepet për lexuesit edhe të dhëna për tiparin cinik dhe 
mosbesues të personazhit, përfshirë tiparin personal të autorit. Tipare të tjera të këtij 
personazhi përfhijnë elementë të tjerë psikologjikë dhe personifikues të cilat dallohen në 
tekst, si ndenja mizorie përfshirë me ndjesi faji, dashuri dhe xhelozi. Kjo duket mjaft 
qartë në momentin kur Fauleri merr letrën e rritjes në përgjegjësi në gazetë, gjë cila e bën 
të nevojshme nisjen e tij duke e lënë të dashurën e tij vietnameze Fuong në duart e 
amerikanit Pajl: 
 
 
She must have loved him in her way: 
hadn’t she left me for Pyle?     
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
18, Penguin Books, 2004) 
 
 
 
Am I the only one who really cared for 
Pyle?     
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
22, Penguin Books, 2004) 
 
 
 
 
Or was I right about the facts, but wasn’t 
he right too to be young and mistaken, and 
wasn’t he perhaps a better man for a girl to 
spend her life with?    
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
165, Penguin Books, 2004) 

Ajo mund ta kishte dashur atë në mënyrën 
e vet. A nuk qe e dhënë pas meje dhe a nuk 
më la ajo mua për Paillin? 
(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.20 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 
 
Jam unë i vetmi që vërtet kujdesesha për 
Paillin? 
 
(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.24 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 
 
 
 
A mos vallë kisha të drejtë për faktet, por a 
nuk kishte dhe ai të drejtë të ish një djalosh 
që gabonte dhe a nuk ish ai një njeri më i 
mirë për një vajzë të tillë? 
(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.178  shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 
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Ndjesitë e sipërpërmendura të personazhit kryesor mund të dallohen fare qartë në 
aktet dhe shprehitë e xhelozisë për Pajlin. Kjo është mëse e dukshme në mendimet e 
brendshme të një njeriu, cinizmi i të cilit kalon në mendime të brendshme dhe dëshira të 
cilat bëhen nga autori si mjete të ligjërimit ndërpersonal.  
 
 
It was then I heard Phuong’s step. I had 
hoped against hope that he would have 
gone before she returned. He heard it too 
and recognized it? He said, “There she is”, 
although he had only one evening to learn 
her footfall.     
(The Quiet American, Part Two, Chapter two, page 
75, Penguin Books, 2004) 

Atë çast dëgjova hapat e Fongut. Shpresoja 
përkundër shpresës se ai do të ikte para 
kthimit të saj. Ai i dëgjoi dhe i kuptoi. 

- Është ajo. – tha, megjithëse kishte 
pasur kohë vetëm një natë për t’i 
mësuar hapat e saj. 

(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.84 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 

Ndjesi e cinizmit ndërfutet gjithashtu edhe në gjendjen psikologjike të 
personazhit. Kjo duket në mendimet e tij përsa i përket lumturisë me të dashurën Fuong, 
e cila mund të konsiderohet së shpejti e humbur. Simbolika e dashurisë nuk mund të 
quhet dashuri, pasi në pasazhin e mëposhtëm jepet një ide më e qartë e ndjesive 
dashurore të personazhit dhe cinizmit. Vetë togfjalëshi në teskt “gruaja me fustanin e kuq 
të mbrëmjes”, një fustan që ai e adhuronte, bën që të shprehet në lidhje me të: 
 
 
 “We are fools... when we love. I was 
terrified of losing her. I thought I saw her 
changing – I don’t know if she really was, 
but I couldn’t bear the uncertainty any 
longer. I ran toward the finish just like a 
coward runs towards the enemy and wins a 
medal. I wanted to get death over.”     
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
97, Penguin Books, 2004) 

- Sepse jemi budallenj – thashë – kur 
dashurojmë. Tmerrohesha se mos e 
humbja atë. Mendova se ajo kishte 
ndryshuar, nuk e di nëse ishte e 
vërtet, por pasiguritë nuk mund t’i 
mbaj për një kohë të gjatë. Vrapova 
drejt fundit, tamam një frikacak që 
vrapon drejt armikut dhe fiton një 
medalje. Doja të kapërceja vdekjen. 

 (Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.114 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 
Çka vërehet, për më tepër në tipare të tilla cinike njerëzore, është gjithashtu dhe 

ndjesia e mizorisë ndaj partnereve në jetë. Kjo sjellje e personazheve meshkuj, nga vetë 
autori në letërkëmbimete tij, përshkruhet si një kafshë e plagosur që kthehet për të 
kafshuar. Të njëjtin fenomen animizues, parë nga ligjërimi ndërpersonal i personazhit. 
Nga pikëpamja psikologjike, referenca duket sikur është personale, por nuk është në 
formën e monologut. Kjo formë gjuhësore është më afër rrëfimit, prandaj parë nga 
këndvështrimi teorik i ligjërimit, ndjesia dhe përgjegjësia shkon tek bashkëbiseduesi sesa 
tek thënësi i shprehjes.   
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I would as her ask where she had been ... 
and sometimes she would reply the market 
or the shops and produce her piece of 
evidence (even her readiness to confirm her 
story seemed at that period unnatural), and 
sometimes it was the cinema, and the stub 
of her ticket was there to prove it, and 
sometimes it was her sister’s – that was 
where I believed she met Pyle. I made love 
to her in those days savagely as though I 
hated her, but what I hated was the future. 
Loneliness lay in bed and I took loneliness 
into my arms at night.     
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
142, Penguin Books, 2004) 

Do ta pyesja atë ku kishte qenë... dhe 
nganjëherë ajo përgjigjej se ishte në pazar 
apo në dyqane dhe jepte ndonjë argument 
(edhe gatishmëria e saj për të konfirmuar 
atë që thoshte, dukej e pazakontë në atë 
kohë), nganjëherë thoshte se kish qenë në 
kinema dhe tregonte biletën, kurse herë 
tjetër më adresonte të motrën, kur unë 
besoja se takonte Paillin. Ato ditë bëja 
dashuri me të egërsisht, a thua sikur e 
urreja, por ajo që urreja ishte e ardhmja. 
Vetmia shtrihej në shtratin tim dhe netëve e 
pushtoja atë në krahët e mi. 
 (Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.156 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 

Ky rast, ky vihet në pamje të parë qeni, tregon për një dashakeqësi konkrete, por e 
dykuptimshme. Nga njëri kuptim përftojmë humor të hollë, por nga ana tjetër kuptohet 
edhe kënaqësia perverse e thënë nga vetë autori. Dykuptimësia shërben për të qenë sa të 
pafajshëm aq dhe të dyshimtë. Vetë ndjesia e pafajësisë është një nga boshtet themelore 
të ndërtimit të karaktereve të romaneve të Graham Grin. 

Kjo gjendje psikologjike bën që ragimet njerëzore të marrin forma të ndryshme. 
Në rastin e personazhit Fauler, reagimi të jetë cinizëm i plotë, i kombinuar me sarkazëm  
dhe ironi: 
 
 
“The first dog I ever had was called Prince. 
I called him after the Black Prince. You 
know the fellow who...” 
“Massacred all the women and children in 
Limoges.” 
“I don’t remember that.”     
(The Quiet American, Part One, Chapter two, page 
78, Penguin Books, 2004) 

- Qeni i parë që kam patur, quhej 
Princ. I kisha vënë këtë emër, sipas 
Princit të Zi. E dini, është ai që... 

- Që masakroi të gjitha gratë dhe 
fëmijët në Limoges. 

- Nuk më kujtohet kjo. 
 

(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.82 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 
 
III.3.2.3. Ligjërimi si mjet identifikimi i Plarr. Qëndrimi naiv. 

 
Ngjarjet zhvillohet në Corrientes, një qytet në Argjentinën veriore, pranë kufirit 

me Paraguain të cilat mund të supozohet nga makinat e policisë që lexon ¨ Policia de 
Corrientes¨. Eduardo Plarr është një mjek i ri me origjinë angleze. Si një djalë , ai u 
largua nga Paraguaj me nënën e tij, ikin në Buenos Aires, ndërsa babai i tij anglez mbeti 
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në Paraguaj si i burgosur politik. Përveç një letre të vetme të shkruar me dorë, ata kurrë 
nuk dëgjuan më lajme nga babai përsëri. Kur Plarr lëviz nëpër qytetin e qetë subtropikal e 
moçalor, ai ka njohje me vetëm dy banorë anglishtfolës, një mësues të ashpër e të vjetër 
në moshë, Humphries, dhe Konsulli i Nderit, Charles Fortnum, një i divorcuar dhe i 
alkoolizuar që përdor kot pozitat e tij . Njohje të tjera kryesor janë Julio Saavedra, një 
shkrimtar i harruar argjentinas i vetë-shpallur i rëndsishëm për nga romanet me temat e 
plota të machismo së heshtur e stoik. Gjatë vizitës në bordello lokale me Saavedran, Plarr 
tërhiqet dhe bie në dashuri me një vajzë, por ajo është marrë nga një burrë tjetër . Nja dy 
vjet më vonë , ai është i thirrur për të trajtuar gruan e re të Fortnum-it . Plarr sheh se ajo 
është e njëjta vajzë nga bordelloja, Clara. Plarr e konsideron veten si një person 
gjakftohtë, një anglez i vetë - kontrolluar ( edhe pse ai kurrë nuk ka qenë në Angli), ai e 
gjen veten duke u fiksuar nga Clara. Ai më vonë e josh atë , duke i blerë asaj disa syze 
dielli dhe ata të fillojnë një marrëdhënie , edhe pse ai përpiqet të mbetet emocionalisht 
larg prej saj. Clara ngelet shtatzënë dhe Fortnum beson se fëmija është i tij dhe fillon të 
pijë gjithnjë e më pak. Pastaj disa nga shokët e Plarr-it nga shkolla e mjekësisë, një prej 
tyre është një prift i dështuar me emrin Rivas. Ata kanë lajmin se i ati i Plarr është i gjallë 
në një burg në Paraguaj. Ata kanë një komplot, për të cilin kanë nevojë për ndihmën e një 
mjeku, të rrëmbejnë ambasadorin amerikan në udhëtimin e tij në Corrientes, duke patur si 
kërkesë lirimin e të burgosurve politikë në Paraguaj, duke përfshirë edhe babain e Plarr, 
në këmbim të ambasadorit. Në fakt, banda rrëmben njeriun e gabuar; Charley Fortnum, 
Konsulli i Nderit , të cilin ata e marrin në një kasolle të pistë.  
Pjesa tjetër e romanit tregon përpjekjet e Plarr për ta lëshuar Fortnumin, qoftë si rezultat i 
veprimeve diplomatike nga Britania e Madhe, ambasadori i të cilit është një figurë 
komike. Por askush nuk dëgjon atë . Saavedra dhe Humphries dështojnë për të ndihmuar 
Plarr në përpjekjet e tij.  

Sipas studimeve të ndryshme mbi autorin, por edhe parë nga pikëpamja e teorisë 
gjuhësore mbi ligjërimin, vërehet se ashtu si në romanet e tjera të autorit mbi realitetet 
latino-amerikane, romani Konsulli i Nderit është një ngjarje e cila ndërtohet në mënyrë të 
ngadaltë dhe shpërthen me një fund plot suspancë dhe veprime të dhunshme. Ashtu si 
romanet parardhëse, kjo vepër ka të bëjë më dyzimin midis reales dhe fantazisë. Në bazë 
të këtij parimi, personazhi kryesor gjendet në dyzimin e tij, kjo parë edhe nga përshkrimi 
dhe mendimet e shprehura në fjalë gjatë ligjërimit të tij në roman. Duke vështruar 
pështjellimet e kohës dhe ngjarjet që ndodhin, Eduardo Plarr, është një personazh, i cili 
është lënë jetim nga babai me origjinë britanike. Nëna e tij e rriti me mendimin se i ati 
është në kufijtë e Uruguajit duke punuar nëpër minierat e atij vendi. Ky personazh është 
gjithashtu i rritur nga ideale të letërsisë viktoriane. 
 
 
Perhaps reading in the open air was a habit 
he had acquired from his father who always 
took a book with him when he went 
farming, and in the orange-scented air of 
his abandoned country Doctor Plarr had got 
through all of the work of Dickens except 
Chritmas Tale. People when they first saw 
him sitting on a bench with an open book 

Leximi në ajër të pastër ishte një zakon që ai 
ndoshta e kishte marrë nga i at i cili merrte 
gjithmonë një libër me vete, kur shkonte për 
të punuar në fermë dhe nën aromën e 
portokajve të vendit të tij të braktisur doktor 
Plari kaloi nëpër duar gjithë veprat e 
Dikensit, përveç Christmas Tales. Njerëzit 
që e shikonin për herën e parë të ulur mbi 
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had looked at him with curiosity...  
It was a sign, like his English passport, that 
he would always remain a stranger: he 
would never be properly assimilated.  
(The Honorary Council, Part Three, Chapter three, 
page 13, Penguin Classic, 2008) 

një stol, me një libër përpara, e vështronin 
me shumë kureshtje... 
Kjo ishte një shenjë, ashtu si pasaporta e tij 
angleze, që ai gjithmonë do të mbetej një i 
huaj: ai kurrë nuk do të asimilohej siç duhej. 
 (Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.15-16 shënim, Shtypshkronja 
"Gervis", Tiranë, 2007.) 

 
 

Megjithëse i lindur si gjysëm britanik, Eduardo Plarr ndjek shembullin e babait të 
tij. Si një lexues në moshë të re, ai ishte i papërgatitur që të zëvendësonte fantazinë për 
realitetin. Vlen të përmendet këtu, përdorimi i fjalës “i huaj”, pasi leximet e personazhit 
të autorëve anglezë, të cilët i referoheshin veprave të Dikensit. Nëse analizohet mbi baza 
psikologjike dhe gjuhësore, një person, i cili ende beson në parimet morale të kohërave të 
kaluara, është jashtë kohezionit dhe koherencës së kohës, duke u kthyer kështu në një 
Don Kishot. Ky aspekt, në këtë vepër na jepet nga shkrimtari për botën e brendshme të 
personazhit në lidhje me të tjerët dhe ambjentin që e rrethon. Këtu, në këtë pasazh, jepet 
dallimi kulturor midis dy mendësive të kulturave të ndryshme, asaj britanike në sytë e 
amerikano-jugorëve të varfër dhe jo plotësisht të arsimuar dhe kultivuar. Ndjesia e 
naivitetit theksohet më tepër në shembullin e mëposhtëm, ku krahasimi bëhet me një 
referencë kulturore të një vendi tjetër gjeografik dhe kulturor.    

 
 
When Doctor Plarr as a boy read a novel 
of Dickens he read it as a foreigner might 
do, taking it all for contemporary truth for 
want of any other evidence, like a Russian 
who believes that the bailiff and the coffin-
maker still follow their unchanges 
variations in a world where Oliver  Twist is 
somewhere imprisoned in a London cellar 
and asking for more.  
(The Honorary Council, Part One, Chapter one, page 
9-10, Penguin Classic, 2008) 

Kur djaloshi Plar lexoi një roman të 
Dikensit, e lexoi atë si mund ta lexonte një i 
huaj, duke e marrë gjithçka, në mungesë të 
ndonjë dëshmie tjetër, sit ë vërtetë 
bashkëkohore, ashtu si një rus që beson se 
përmbaruesi dhe ustai i qivureve akoma 
ndjekin zanatet e tyre të pandryshuara në një 
botë ku Oliver Tuisti është diku i burgosur 
në një qeli në Londër duke kërkuar për më 
shumë. 
 (Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.10 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 

 
 
 
 
III.3.2.4. Dilemat e qëndrimet dyjëzuese të rrëfimtarëve 

 
Në vazhdim të analizimit të veprave dhe stilit të autorit, vërehet se në të gjithë 

kolanën e veprave të marra ne shqyrtim, ritmi dhe emocioni nuk kanë ndryshuar. 
Ngjashmëritë midis veprave, personazheve dhe rrëfimtarëve dalin pikërisht nga 
imagjinatat e tyre dhe nuk kanë objektivitet real. Qëndrimet dhe tipet e rrëfimeve 
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konvergojnë në pikën e përbashkët të dyjëzimit brenda personazhit dhe rrëfimtarit. Ashtu 
si në romanet e para të autorit, edhe në romanet e tjera, skema e ndërtimit gjuhësor dhe 
stili paraqiten thuajse të njëtrajtshëm, me ndryshime të vogla. Këto ndryshime 
konsistojnë në tipet e dilemave që paraqiten përballë personazheve dhe rrëfimtarëve.  

Ajo që verehet në imazhin e skenës së paraqitur në tekstin romancor të Grinit, për 
këtë aspekt stilistikor dhe kulturor, janë paraqitjet në fillim të ambjenteve, të cilat 
cilësohen si burime dhe fillime të situatës së errët ku zhytet personazhi. Stilema dhe 
apekte kulturore përfshijnë përshkrimet e shtëpive të rrënuara, të personazheve që 
gjykojnë të tjerët dhe kanë pushtet për të gjykuar ndaj të tjerëve, apo përshkrime të 
personazheve me qëndrime naive dhe të pastra nga ana ideologjike. Shembull konkret të 
këtyre aspekteve, vërehen në romanin “Amerikani i Qetë”, i cili ka përmbajtje të një 
romani detektivësh. Fakti që Mësjë Vigot është detektiv në Sajgon, sipas autorit është në 
të njëjtën gjendje si të një prifti në rrëfimtoren e kishës. Kjo për faktin se vendosja në 
dilemë e personazheve kryesore skematizohet sipas parimeve fetare ku njeriu ndien 
nevojën për t’u gjykuar. E njëjta karakteristikë kulturore dhe stilistikore është përdorur 
edhe në romane të tjerë. Personazhe të tillë gjykojnë dilemën që ka personazhi kryesor 
ose rrëfimtari në vepër. Pavarësisht faktit se, këto ngjarje trajtohen jo nga ana fetare por 
nga ana njerëzore dhe ateiste. Mësjë Vigot në romanin “Amerikani i Qetë” insiston se 
Fauleri nuk është kriminel dhe nuk është e nevojshme të shqetësohet që një detektiv 
policie, përkundër veprimeve të një prifti, të ruajë sekretin e rrëfimit. 

 
 

  “is seldom important to a man who 
confesses even when it’s to a priest. He has 
other motives.” 
“To cleanse himself?” 
“Not always. Sometimes he only wants to 
see himself clearly as he is. sometimes he 
is just weary of deception. You are not a 
criminal Fowler, but I would like to know 
why you lied to me. You saw Pyle the 
night he died.” 
(The Quiet American, Part Four, Chapter one, page 
164, Penguin Books, 2004) 

- Fshehtësia është shpesh e 
rëndësishme për atë që rrëfehet edhe 
kur rrëfehet ndaj një prifti. Ai ka 
motive të tjera. 

- Të pasqyrojë veten? 
- Jo gjithmonë. Nganjëherë, ai vetëm 

do ta shohë veten të pastër siç është. 
Nganjëherë, ai është thjesht i lodhur 
nga mashtrimi. Ju nuk jeni kriminel 
Fouler, por unë do të doja të dija pse 
më gënjyet. Ju e keni parë Paillin 
natën që vdiq. 

 (Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.189 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 
Gjykimi i personazheve dhe ndjesia e dyzimit pasqyrohet si përshkrim i ndjesisë 

së fajit. Shumë prej personazheve në romanet e Grinit kanë ndjesi të tilla. Personazhet në 
fillim refuzojnë të rrëfehen, por në ligjërimet e tyre ndjehet ndjesia e fajit. Me largimin e 
Vigotit komenti i Faulerit ngjason me përshkrimin e një shkrimtari imagjinativ. 
Karakteristikë e dyzimit të personazheve tregon të dya anët e medaljes të personalitetit 
njerëzor.  
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It was strange how disturbed I  had been by 
Vigot’s visit. It was aas though a poet had 
brought me his work to criticize and 
through some careless action I had 
destroyed it. I was a man without a 
vocation – one cannot consider journalism 
as a vocation, but I could recognize in 
another. Now that Vigot was gone to close 
his uncompleted file, I wished I had the 
courage to call him back and say,  
“You are right. I did see Pyle the night he 
died.” 
 (The Quiet American, Part Four, Chapter one, page 
166, Penguin Books, 2004) 

Qe e çuditshme se sa më kishte tronditur 
vizita e Vigotit. Ishte sikur një poet të më 
kishte një krijim për t’ia këqyrur dhe 
nëpërmjet ca veprimeve të pakujdesëshme, 
unë ia kasha prishur krejt. Unë isha një njeri 
pa ndonjë zanat, nuk mund ta konsiderosh 
gazetarinë si zanat, por mund t’i njihja vetes 
një të tillë. Tani që Vigoti kishte shkuar të 
mbyllte dosjen e tij të papërfunduar do të 
doja të kisha kurajën ta ktheja pas dhe t’i 
thosha: “Kishe hak. Unë e takova Paillin atë 
natë që vdiq.” 
 (Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.191-192 shënim, Shtëpia Botuese 
"Equinoxes Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 

 
 

I njëjti efekt gjuhësor dhe kulturor ndodh edhe në romanin “Komedianët”. 
Zbulimi i të vërtetave për shume nga personazhet është në formën e epifanisë. E njëjta 
rrethanë është edhe për Braunin. Duke u bazuar në ngjarjet që ndodhin në roman, Brauni 
zbulon dilemat e tij. Ai nuk është as dashnor, as marksist në bindjet e tij, as prift, madje 
as edhe një besimtar katolik i mirë. Listës së dilemave i shtohet edhe dyshimi nëse është 
një djalë i mirë apo edhe një patriot i mirë. Përshkrimet që përdoren për këtë personazh 
nuk rrisin gjykimin e lexuesit ndaj tij dhe baraspeshohen nga fryma cinike a autorit për të 
vlerësuar jetën e tij pa rrënjë njerëzore. 

 
 

We are the faithless; we admire the 
dedicated, the Doctor Magiots and the Mr. 
Smiths for their courage and their integrity, 
for their fidelity to a cause, but through 
timidity or through lack of sufficient zest, 
we find ourselves the only truly committed 
– comitted to the whole world of evil and 
of good, to the wise and to the foolish, to 
the indiferrent and to the mistaken. We 
have chosen nothing except to go on living, 
“rolled round on Earth’s diurnal course, 
With rocks and stones and trees.”  
 (The Comedians, Part Three, Chapter One, page 
198, Vintage Edition 2004) 

Ne jemi të pafetë; ne admirojmë të 
përkushtuarin për integritetin e tij, besimin 
ndaj një kauze, por përmes frikës apo 
vullnetit të pakët, ne e gjejmë veten si të 
përkushtuarit e vërtetë – të përkushtuar 
ndaj një bote me të mirën dhe të keqen, me 
të zgjuarin dhe budallain, indiferentin dhe 
të gabuarin 
 
 (Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.287, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 
Përdorimi i poemave dhe prozave poetike të poetit Woodsworth (Udsvërth) është 

një nga karakteristikat e përshkrimit të dilemave nga autori. Vizioni i Woodsworth-it për 
bashkimin e trupit me botën natyrore nuk është ngushëlluese për Braunin. Pasi ka 
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imagjinuar vdekjen e Xhonsit në xhunglën haitiane, me këto fjalë në tekst, Brauni mbyll 
romanin dhe jep dorëheqjen nga puna si varrmihës.  

Duke patur parasysh kësi përfundimesh nga analizimi i aspektit të dyzimit tek 
personazhet kryesore të Graham Grinit në veprat e tij, theksohet se është një aspekt kyç 
për tu patur në konsideratë nga procesi përkthimor në secilën nga veprat e tij. Ky aspekt 
është thelbësor për analizimin e veprave të autorit për shkakun se lejon nga pikëpamja 
gjuhësore dhe përkthimore përdorimin e përkthimit antonimik apo pasurinë dhe larminë e 
mjeteve gjuhësore. 
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KREU  IV 
 

Efektet e barasvlefshmërisë kulturore në përkthimin letrar: humbjet 
kulturore dhe paramentrat e qëndrueshëm gjuhësorë në tekstin e 
përkthimit 
 
 
 
IV.4.1. Klasifikimi dhe diskutimi i humbjeve kulturore 
 

Qëllimi i këtij kapitulli është të japë një pamje të përgjithshme të një inventari me 
elementë kulturorë dhe gjuhësorë të cilat paraqesin vështirësi në përkthimin letrar. Termi 
“humbje” i referohet përkthimeve inbaravlerëse përgjatë transferimit nga gjuha burimore 
në atë të përkthimit. Ashtu sic është theksuar në hyrje dhe kapitujt e tjerë, në këtë kapitull 
do të paraqiten shembuj, të cilat janë jo vetëm mosarritje të përkthyesve por edhe arritje 
të tyre nëpërmjet shembujve pozitivë duke treguar aftësitë e përkthyesve.   

Përsa i përket humbjeve gjuhësore, nga vetë termi, pranohet në përgjithësi se se 
kuptimi në secilën gjuhë të sotme është unik. Kjo në sajë të ndryshimeve në frekuencë, 
përdorim, kuptim konotativ dhe leksikor nga një gjuhë tjetër dhe kontekstit të përdorimit. 
Thënë kjo, përkthyesi duhet të mbajë parasysh jo vetëm baravlefshmërinë e kuptimit, por 
edhe nivelin e përmbajtjes semantike si dhe pragmatikën e kontekstit. Një qasje e tillë 
mund të arrihet nëpërmjet semantikës1. Nga njëra anë, semantika na mundëson mbushjen 
e boshllëqeve përsa i përket qasjes gjuuhësore të përkthimit. Ajo e zbërthen përkthimin 
në mënyrë më të kuptueshme dhe ndërton paradigma logjike për procesin përkthimor 
midis dy sistemeve të ndryshme gjuhësore dhe kulturore. Nga ana tjetër semantika ka 
përmbajtje dhe e pasuron pragmatikën. Bazuar mbi këtë të fundit faktorët jashtëgjuhësorë 
shihen më të plotë nga ana semantikore2. Përkufizimi për të vepruar mbi humbjet 
gjuhësore jepet si më poshtë: 

 
Humbjet gjuhësore janë ato humbje të shenjave gjuhësore që prekin faktorët 

jashtëgjuhësorë të tekstit burimor. Këto humbje mund të jenë të dëmshme për përkthimin 
dhe procesin përkthimor duke mos iu afruar qëllimit të mesazhit në tekst apo edhe 
tërësore duke ndryshuar anën komunikative të mesazhit dhe vlerën e përgjithshme 
estetike. Ato mund të jenë gjithashtu të tolerueshme duke ndryshuar në vlera më të vogla 
stilin dhe vlerat estetike të tekstit burimor. Këto humbje janë në sajë të disa faktorëve si : 
përkthimi jo i duhur i informacionit, keqkuptimi i marrëdhënieve midis fjalëve, 
interpretimi sipërfaqsorë i baravlerësëve të të dyja gjuhëve dhe përkthimi literal i atyre 
elementëve me më shumë ngarkesë kuptimore në dallim midis dy gjuhëve. 

  
Në lidhje me humbjet kulturore, ky kapitull do të përqendrohet mbi mangësitë e 

përkthimit në lidhje me baravlefshmërinë kulturore. Sipas Studimeve Përkthimore, 

                     
1 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
2 Sa’adeddin, Mohammed. 1989. Text Development and Arab-English Negative Interference. Applied 
Linguistics 10, pg 36-51. 
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argumentohet se humbjet kulturore janë të tilla në nivel të thellë ose simbolik të tekstit të 
përkthimit. Ky nivel simbolik kërkon më shumë përpjekje si nga përkthyesi ashtu dhe nga 
lexuesi për të kuptuar përfshirjet kulturore të nënkuptuara nga autori. Si të tilla, humbjet 
kulturore duhet të shihen nga ana e kulturës së tekstit burimor.    

Diskutimi mbi humbjet kulturore përqendrohet kryesisht mbi analizën e figurave 
letrare, si metaforat, shprehjet idiomatike dhe proverbat, duke u shpalosur si shembujt më 
përfaqsues të kulturës gjuhësore dhe ilustrime se si humbjet kulturore prekin produktin 
dhe procesin e përkthimit. Duhet theksuar se humbjet kulturore janë të bazuara në 
kontekst dhe si të tilla janë të panjohura dhe të pakuptueshme për lexuesit. Përkufizimi3 
për të vepruar me humbjet kulturore në procesin e kritikës përkthimore jepet si më 
poshtë: 

 
Humbjet kulturore quhen humbje të normave kulturore dhe shoqërore dhe 

shprehjeve gjuhësore që trashëgohen nga njëri brez tek tjetri, të cilat formësojnë 
identitetin e kulturës gjuhësore burimore. Ato ndodhin në procesin përkthimor në lidhje 
me shprehjet gjuhësore të një kulture të dallueshme me një tjetër. Humbjet mund të jenë 
eksplicite, duke shkaktuar humbje të kuptimit gjuhësor kulturor në tekstin e përkthimit, 
dhe implicite, duke shkatuar humbje në nivelin e thellë apo të nënkuptuar të 
informacionit kulturor. Gjithashtu ato janë të modifikuara, duke ndryshuar realitetin në 
të cilin lexuesit e gjuhës burimore shohin tekstin, dhe tërësore, duke hequr karakteristikat 
kulturore të cilat janë unike për tekstin burimor. 

 
Supozohet se kultura baravlerëse bazohet nga lloji i marrëdhënies midis dy 

gjuhëve që përfaqsojnë dy kultura të ndryshme. Në këtë punim, gjuha burimorë është ajo 
angleze ndërsa ajo e përkthimit është gjuha shqipe. Si rrjedhojë dallimet gjuhësore, 
kulturore apo edhe fetare midis këtyre gjuhëve priten të jenë të ndryshme dhe cdo proces 
përkthimor ka vështirësinë e vet. Njohuria dhe konteksti i situatës gjuhësore janë dy nga 
parametrat pragmatikë që mbizotërojnë në punim. 

Duke marrë parasysh ndarjen e tipeve të humbjeve kulturore duhet thelbësore të 
theksojmë disa fakte mbi informacionin kulturor dhe figurat gjuhësore, përsa i përket 
metaforave dhe shprehjeve gjuhësore4. Metafora zakonisht përkufizohet si: 

 
Përdorimi i një fjale ose shprehjeje duke nënkuptuar një ide ose objekt në vend të 

një fjale ose shprehjeje tjetër për qëlllim të ngjashmërisë midis të dyjave.  
 
Kjo analizë tradicionale e metaforës supozon për një devijim të caktuar nga 

përdorimi i drejtpërdrejtë i fjalës ose shprehjes në mënyrë që të shkaktojë një ndryshim 
në kuptim bazuar tek ngjashmëritë midis tyre. Me zhvillimin e këtij koncepti metafora 
nuk u pa si një zbukurim i fjalëve ose shprehjeve por si një mjet stilistik dhe efektiv në 
komunikim. Xhorxh Lakof dhe Mark Xhonson5 ishin pararendësit e parë që provuan se 
mendimi dhe shprehja metaforike është e pranishme në ligjëratën e shkujdesur. Ata 

                     
3 Sa’adeddin, Mohammed. 1989. Text Development and Arab-English Negative Interference. Applied 
Linguistics 10, pg 36-51. 
4 Gutt, E. 1991. Translation and Relevance; Cognition and context. Oxford; Basil Blackwell 
5 Lakoff, George, and Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago; Chicago University Press 
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propozuan se metafora është një përfaqsim verbal i mendimit abstrakt në jetën e 
përditshme. Si më poshtë ata shprehën mendimin e tyre: 

 
Metafora, për shumë njerëz, është një mjet i imagjinatës poetike dhe asaj retorike. 

Pra një çështje e gjuhës së jashtëzakonshme sesa asaj të përditshme. Për më tepër 
metafora shihet si një karakteristikë vetëm gjuhësore se karakteristikë e veprimit dhe 
mendimit. Në të kundërt, ajo është e pranishme në jetën e përditshme, jo vetëm në gjuhë 
por edhe në veprim e mendim. 

 
Teoritë e ndryshme6 e shohin metaforën si një mjet shmangieje nga ana gjuhësore 

dhe e cila nuk ka kuptim njohës. Shumë prej këtyre teorish si psikologjike apo edhe 
gjuhësore e përjashtojnë atë duke u marrë më së tepërmi me aspektin emocional të 
metaforës. Gjithsesi, Studimet Përkthimore si shkenca ndërdisiplinore , më së tepërmi 
merret me kuptimin konotativ. Sipas Danesi dhe Perron7, ata besojnë se kuptimi 
konotativ mbart një dilemë pasi nuk është vetëm kuptimi denotativ që përkthehet por 
gjithashtu edhe konotacionet dhe anotacionet. Të dy këto të fundit mbartin me vete një 
sistem kompleks ngjarjesh historike që i kanë trashëguar brez pas brezi dhe që përcillen 
breave të ndryshëm nëpërmjet përkthimit.  

Sipas Uei8 (Ëay) pikat e dobëta të kësaj përqasjeje është ndërveprimi midis 
metaforave pa referenca të një elementi jashtëgjuhësor. Nëse vështrohet nga pikëpamja e 
ndërveprimit, metafora shihet si një ndërveprim midis dy kuptimeve të fjalës; kuptimi i 
parë denotativ dhe dhe kuptimi i dytë konotativ ose metaforik në të cilën jepet ideja se 
kuptimi i dytë mund të kalojë dhetë transformohet në kuptimin e parë. Uei, thekson 
gjithashtu se pikëpamja e ndërveprimit mbart me vete ndërlikimin në lidhje me kuptimin, 
ku idetë dhe besimet janë të lidhura me një koncept që kur përdoret i shpalos ato edhe kur 
ka kuptimin e parë. Nga kjo na rezulton se metafora është një sistem konceptesh dhe jo 
thjesht vetëm term gjuhësor. 

Shprehjet gjuhësore nga ana tjetër, shihen në përgjithësi nga literatura si një 
kategori e veçantë e leksikografisë me elementë të mirë përcaktuar në strukturën e tyre. 
Parë nga këndvështrim i përdorimit gjuhësor këto elementë tregojnë një sjellje specifike. 
Një shprehje gjuhësore zakonisht përkufizohet si shprehje me kuptim që nuk mund të 
zbërthehet nga fjalët e trupit të saj.  Strassler thekson se nuk ka studime të shumta në 
lidhje me këtë fenomen dhe thekson se ka mangësi në nivel teorik në lidhje me studimin e 
tyre. Sipas Hoket9 (Hocket), një përkufizim i tillë është thuajse i pamundur pasi një 
shprehje gjuhësore është shumë e zgjeruar në elementë dhe brenda saj gjenden leksema, 
poliksema, fraza, fjalë të urta, aluzione dhe shkurtesa. Ueinreish10 (Weinreich) e 
përkufizon shprehjen gjuhësore si njësi frazeologjike që përfshin dy njësi polisemike dhe 
në të cilën gjendet një përzgjedhje reciproke kontekstuale e nënkuptimeve. Makkai e 
                     
6 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
7 Danesi, Marcel, and Paul Perron. 1999. Analyzing Cultures; an introduction and handbook. 
Bloomington; Indiana University Press. 
8 Way, Eileen Cornell. 1991. Knowledge Represeantation and Metaphor. Studies in Cognitive System, 7. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publisher 
9 Weinreich, Uriel. 1969. Problems in the analysis of idioms. In substance and structure of language, ed. 
by Jaan Puhvel. Berkeley; University of California Press. 
10 Hocket, Charless, F. 1958. A course in modern linguistics. New York. Macmillan. 
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përshkruan atë si një njësi kuptimore, e pa parashikueshme nga ana sintaksore dhe 
komplekse. Uei në punimet e saj bën lidhjen midis shprehjeve gjuhësore dhe metaforave. 
Ajo thekson se shprehjet gjuhësore, ashtu si metaforat, nuk mbartin kuptim të 
drejtpërdrejtë, por në analizimin e tyre ajo çfarë ndodh është përqendrimi tek kuptimi 
konotativ dhe shpesh harrohet kuptimi denotativ.  

Sipas Pedersen11,  renditja e fjalëve dhe shprehjet gjuhësore një nga problemet 
gjuhësore ku gramatika dhe leksikokolgjia konvergojnë më njëra-tjetrën. Ai u referohet 
shprehjeve gjuhësore jo të plota kue njëra nga fjalët në shprehjë tregon variacion ndërsa 
të tjerat janë mbështetëse të saj. Klasifikimi sipas tij është i tillë që jepen dy tipe 
shprehjesh gjuhësore: shprehje gjuhësore të pastra dhe shprehje gjuhësore me kuptim 
figurativ. Në raste të tjera, një grup fjalësh nuk mund të trajtohet si një shprehje 
gjuhësore, por nga ana tjetër në procesin dhe produktin përkthimor nuk mund të trajtohet 
si një përkthim fjalë për fjalë. 

Nga paragrafët e mëposhtëm do të shohim se procesi i tranferimit të kuptimit 
kërkon nga përthyesi që të bëjë përshtatje apo modifikime të tekstit në pjesë të ndryshme 
të tekstit. Këto përfshijnë ndryshime në nivele si fjala, fraza dhe fjalia. Strategji të tilla 
pashmangshmërisht prekin tekstin burimor duke shkaktuar humbje në nivelin gjuhësor 
dhe kulturor12. Disa nga këto strategji janë: 

 
a) Perifrazimi, që nënkupton shpjegimin e elementëve gjuhësorë dhe kulturor të 

cilat janë të pakuptueshme për lexuesin e përkthimit. Kjo strategji përdoret për 
të shpjeguar fjalët dhe frazat të cilat kanë përmbajtje kulturore. Rastet kur këto 
ndodhin mund të përmendim në përkthimin e titujve të klasave shoqërore që 
bëjnë dallimin midis gjinive njerëzore apo klasave shoqërore. Megjithatë, 
përdorimi i kësaj strategjie tregon se përkthyesi pranon të përshtasë, gjë e cila 
është një nga treguesit gjuhësorë se kemi të bëjmë me humbje në nivel 
semantik dhe pragmatik. Në rastin konkret bën një ndarje tjetër të 
marrëdhënieve të portretizuara në tekstin burimor. 
 

b) Përpunimi është një nga strategjitë që del si nevojë përsa i përket kuptiit të 
tekstit nga ana e lexuesit të përkthimit. Kjo strategji përmban dy forma; 
shtjellimin dhe shtrirjen. Shtjellimi shërben për ta bërë më të qartë 
informacionin e nënkuptuar të tekstit burimor më të kuptueshëm për lexuesin. 
Shtrirja është forma e cila siguron më shumë informacione për lexuesin. 
Shembuj të këtyre formave janë shpjegimet e shprehjeve idiomatike dhe fjalitë 
shpjeguese në tekstin e përkthyer të ndonjë fjale, ku më së shumti dallohen 
rastet e sinonimeve dhe antonimeve. 

 
c) Përshtatja, ndodh kur elementë gjuhësorë të gjuhës burimore zëvendësohen 

nga elementë gjuhësorë të gjuhës së përkthimit për të pasur ekuivalencë 
gjuhësore. Kjo strategji përdoret kur elementë të gjuhës burimore mundtë jenë 
të paqartë për lexuesin dhe përkthyesi kërkon baravlerësë kulturorë sesa 

                     
11 Pedersen, Viggo, H. 1998. Essays on Translation. Studies in Business Language, 16. Coppenhagen; 
Erhverus Okonom. SIC Forlag 
12 Toury, G. 1978, revised 1995. "The Nature and Role of Norms in Translation." In Venuti, L. The 
Translation Studies Reader. London: Routledge 
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gjuhësorë. Raste tipike për këtë strategji janë zëvendësimet e sinonimeve, 
antonimeve dhe shprehjeve kulturore me baravlerësë të gjuhës së përkthimit. 

 
d) Modifikimi i stilit, përdoret si strategji kur ka teksti burimor ka disa 

karakteristika unike dhe këto duhen pasqyaruar në tekstin e përkthyer. 
Modifikime të tilla ndodhin në rastet kur kemi të bëjmë me efekte akustike 
ose fjalë onomatopeike apo përshtatje të pjesëve të tekstit për shkak të 
ideologjisë. Kësi ndryshimesh rezultojnë humbjen e qëllimeve pragmatike të 
autorit dhe tipareve estetike të stilit të tij. 

 
e) Përkthimi literal i tekstit, sipas Studimeve Përkthimore dhe Toury, njihet si 

parimi i përshtatshmërisë, ku përkthyesi bën përkthimin fjalë për fjalë të 
shprehjeve kulturore që nuk ekzistojnë në gjuhën e përkthimit. Kjo shkakton 
humbje në dimensionet pragmatike të gjuhës burimore. 

 
f) Përdorimi i elementëve të gjuhës burimore është një strategji afatshkurtër, e 

cila përdoret duke përkthyer pa asnjë ndryshim dhe shpjegim elementët 
gjuhësorë dhe kulturorë të gjuhës burimore. Kjo shkakton probleme në 
kuptimin e tyre pasi lexuesit i lihet ta kuptojë atë sipas botëkuptimit të vet. 

 
g) Heqja totale e elementëve të tekstit burimor është një nga strategjitë ku 

kategori gjuhësore si fjalë, fraza dhe fjali nuk përkthehen në tekstin e 
përkthyer. Kjo lloj strategjie zakonisht përdoret kur nuk ka elementë 
baravlerësë, jo vetëm gjuhësorë por më së shumti kulturorë. Heqjet totale 
mund të shihen në nivelin e foljeve, mbiemrave, shprehjeve figurative apo 
pjesë ideologjike të cilat kanë ngarkesë kulturore. 

 
 
 
IV.4.2. Humbjet e tolerueshme 
 

Humbjet e tolerueshme13 i referohen atyre rasteve përkthimore, të cilat prekin 
efektin emocional apo dramatizues të tekstit. Ato cilësohen si të tolerueshme sepse nuk 
prekin përmbajtjen e gjerë dhe kontekstin tërësor të veprës, apo edhe organizimin tërësor 
të tekstit dhe përcjelljes së mesazhit. Nga ana tjetër, këto raste quhen “humbje” sepse 
përfshijnë modifikime të tekstit apo heqje të elementëve burimorë tekstorë, duke prekur 
dhe transformuar vlerën estetike të tij. Pavarësisht madhësisë së tekstit dhe rëndësisë në 
tërësinë e veprës, një fenomen i tillë është i pashmangshëm. Në disa raste mundet edhe të 
prekë qëllimin e veprës letrare apo edhe cilësinë dhe marrëdhënien e mesazhit me 
lexuesin. Humbjet e tolerueshme klasifikohen në dy kategori kryesore siç janë humbjet e 
tolerueshme në stil dhe humbjet e tolerueshme në nivel fjalësh. 

 
 
 

                     
13 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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IV.4.2.1. Humbjet e tolerueshme në stil 
 
Humbjet e tolerueshme14 në stil ndodhin në rastet kur ndodhin ndryshime në 

retorikën gjuhësore, humbje të efekteve përsëritëse, humbje të shenjave të ligjërimit 
gjuhësor dhe devijimeve si kulturore ashtu dhe gjuhësore. 

 
 

 ‘Hit him again,’ Captain Concasseur told 
the man. 
‘Degoutant,’ a voice said, ‘tout a fait 
degoutant’. 
I was astonished as they were. The 
american accent with which the words were 
spoken had to me all the glow and vigour 
of Mrs Julia Ward Howe’s Battle Hymn of 
the Republic. The grapes of wrath were 
trampled out in them and there was a flash 
of the terrible swift words. They stooped 
my opponent with his fist raised to strike. 
  
(The Comedians, Part Two, Chapter three, page 
187, Vintage Edition 2004) 

- Bjeri prapë! – i tha burrit Konkasëri. 
- Degoutant, – foli një zë, – Tout a fait 
degoutant. 
U shtanga edhe une njësoj si ata. Theksi 
amerikan me të cilin u shqiptuan ato fjalë 
pati për mua gjithë shkëlqimin dhe forcën e 
“Himnit luftarak të republikës” të misis 
Xhulia Uord Haut. Qenë të shtrydhur 
bistakët e zemërimit në këto fjalë dhe 
gjendej në to flakërima e tmerrshme e 
shpatës furi. Fjalët e shtangën tonton 
makutin me grushtin përpjetë, gati për të 
më goditur.   
(Grehëm Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.275, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 

Znj. Smith ka aftësi për mësimin e gjuhëve të huaja. Njohuritë dhe dijet e saj për 
finlandishten, frëngjishten dhe gjermanishte, janë bazale. Besnike ndaj bashkëshortit të 
saj, ajo sulmon këdo që do të kundërshtojë. Siç thotë ai vetë, "Ajo e ka zemrën e një 
tigreshë të porsazgjuar" (Green 1966, f. 139). Kjo duket fare mirë në përplasjen verbale 
që ajo ka me Kapitenin Konkasër kur ai me burrat e tij fillon të grushtojë Braunin në 
hotelin e tij. Përsa i përket ndryshimeve të retorikës gjuhësore vërehet se ka një ulje të 
gradës gjuhësore dhe asaj semantike kur titulli all the glow and vigour of Mrs Julia Ward 
Howe’s Battle Hymn of the Republic përkthehet si gjithë shkëlqimin dhe forcën e “Himnit 
luftarak të republikës” të misis Xhulia Uord Haut. Pavarësisht ruajtjes së efektit 
emocional të shprehjes humbja është në nivelin semantik. Kjo përforcohet edhe nga 
mungesa e informaconit më të detajuar për llojin e kulturës nga vjen Znj. Smith. Për më 
tepër, një nga dilemat e gjuhës shqipe është ruajtja e emrave sipas gjuhës burimore apo të 
përshtaten sipas gjuhës së përkthimit. Në po të njëjtin shembull vërehet edhe humbja 
shenjave të ligjërimit gjuhësor kur emri Julia Ward Howe përkthehet si Xhulia Uord 
Haut. Në kësi rastesh gjuha shqipe dhe rregullat e drejtshkrimit na rekomandojnë të 
shkruajmë ashtu si e dëgjojmë. Kjo nënkupton se në rastin konkret drejtshkrimi i duhur i 
emrit duhet të jetë Xhulia Uord Haui. 

Në shembullin tjetër The grapes of wrath were trampled out in them and there 
was a flash of the terrible swift words e cila është përkthyer si Qenë të shtrydhur bistakët 

                     
14 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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e zemërimit në këto fjalë dhe gjendej në to flakërima e tmerrshme e shpatës furi , dallohet 
se ligjërimi i përdorur nga autori është i formës së ligjërimit të stilit fetar. Duhet theksuar 
se përkthimi është i po të njëjtës frymë të tekstit burimor, por këtu shihen humbje në 
nivelin konotativ dhe kulturor të fjalëve. Shprehja grapes of wrath në kuptimin biblik të 
shprehjes nënkupton zemërimin e njerëzve në masë, në formën e metaforës biblike, dhe 
përkthimi si bistakët e zemërimit nuk është fort i lidhur me kuptimin semantikor të 
shprehjes. Sigurisht duhet pasur parasysh, se koha e përkthimit të veprës nuk lejonte 
referenca të tilla fetare për lexuesin. 

 
 

Mr. Smith obeyed her. I said, ‘Mr Jones 
has been arrested by the police.’ 
‘My goodness. You don’t say. What has he 
done?’ 
‘He hasn’t necessarily done anything.’ 
‘Has he seen a lawyer?’ 
‘That’s not possible here. The police 
wouldn’t allow it.’ 
Mr Smith gave me an obstinate look. ‘The 
police are the same everywhere’. It 
happens often enough at home,’ he said, ‘in 
the south. Coloured men shut up in jail, 
refused a lawyer. But two wrongs don’t 
make a right.    
 
(The Comedians, Part Two, Chapter three, page 
102, Vintage Edition 2004) 

Zoti Smith iu bind. Unë i thashë: 
- Zotin Xhons e ka arrestuar policia. 
- O perëndi! Jo, s’është e mundur! Po ç’ka 
bërë? 
- S’është e thënë se ka bërë gjë. 
- Ka zënë avokat? 
- Kjo s’bëhet dot këtu. Policia nuk e lejon. 
Zoti Smith më vështroi ngultas. 
- Policia kudo njëlloj është. Dhe në 
Amerikë ndodh shpesh kështu, – më tha – 
në shtetet e Jugut. I rrasin brenda zezakët e 
s’i lënë as të zënë avokat. Dy gabime nuk 
do të thotë se ke bërë një gjë drejt. 
 
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.162, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 

Z. Smith udhëton për në Haiti së bashku me z. Braun dhe Z. Xhons në Medea. Ai 
ishte një kandidat presidencial në zgjedhjet amerikane të vitit 1948. Misioni i tij është 
futja e ushqimt vegjetarian në Haiti gjatë takimit personal me Ministrin e Mirëqenies 
Sociale. Z. Smith mendon se vegjetarianizmi është mënyra e jetesës që është larg 
pasioneve. Ai neveritet nga dhuna, edhe pse do ta përdorte atë kur lind si domosdoshmëri 
për mbrojtjen e gruas së tij. Sikundër e përshkruan edhe vetë, dashuria për njerëzit me 
ngjyrë është shumë e madhe dhe e shenjtë për të. Z. Smith dhe zonja e tij, shpesh 
kombinojnë pushimet e tij me misione të ndryshme, të tilla si parakalimet e lirisë në 
Nashvill. Ai mendon se varfëria mund të reduktohet përmes lirisë dhe ushqimit 
vegjetarian, pasi bënë të mundur lirimin e njerëzve nga pasionet dhe acidet e dëmshme. 
Dieta vegjetariane duhet të jetë një dietë e vërtetë, edhe pse nuk përfshin vezët e 
fekonduara. Lëvizjen e tij e konsideron si lëvizje progresive, por në këtë mënyrë ai 
gjithashtu ka edhe kundërshtarë. Z. Smith është një idealist, bujar dhe njeri me një zemër 
të madhe. Ai nuk është në dijeni të vrasjeve, spiunëve, apo problemeve në Haiti. Besimi 
në vetitë dhe virtytet e njerësve, në ndërgjegjen e tyre është e lartë nga ana e tij. Z. Smith 
dhe zonja e tij, kanë kurajo dhe nuk heqin dorë lehtë. Z. Smith nuk pi alkool dhe pija më 
e fortë që ai dhe gruaja pijnë është Coca-Cola. Besnik me gruan e tij, gjithmonë 
mundohet të shmangë të folurit keq për njerëzit e tjerë, megjithë përpjekjet e ndryshme 
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që bën z. Braun për të nxitur një qëndrim cinik në shpirtin e tij, konsiderohet nga z. Smith 
si një veprim shumë i ulët. Ai është i vetëdijshëm për shëndetin dhe merr Yeastrol për 
infeksionet e tharmit të stomakut. Optimizmin dhe besimin e tij në të mirën e njerëzve 
çon në një qëndrim idealist për efikasitetin e ligjit në shoqërinë njerëzore, por që në Haiti 
nuk është i mundur. Duke patur parasysh këtë sfond të përmbajtjes është me vend të 
analizohen shprehjet e nënvizuara si ‘Mr Jones has been arrested by the police.’ Zotin 
Xhons e ka arrestuar policia ku dallohen ndryshime dhe humbje në përdorimin e kohës 
së foljes dhe tipareve të ligjërimit libror, karakteristika të normave gjuhësore letrare. Në 
rastin tjetër; Mr Smith gave me an obstinate look. ‘The police are the same everywhere’. 
Zoti Smith më vështroi ngultas. Policia kudo njëlloj është dallohet se mbiemri “ngultas” 
është një derivat i fjalës “këmbëngulje”. Përmbajtja e  bisedës nxjerr në pah 
këmbënguljen e zotit Smith për idetë e tij, ndaj përcaktimi i vështrimit ka si referent 
ideologjinë e tij dhe kundështimin ndaj zotit Braun. Në shprehjen frazeologjike But two 
wrongs don’t make a right. Dy gabime nuk do të thotë se ke bërë një gjë drejt vërehet se 
emri “wrong” përkthehet si “gabim”. Pavarësisht se në këtë rast nga pikëpamja 
semantikore dhe denotative mund të jetë një përkthim i drejtpërdrejtë, duke u bazuar në 
teoritë pragmatiste dhe funksionaliste gjuhësore, konteksti jep më shumë ngjyrimin 
emocional të padrejtësisë sesa një gabimi, pasi rrethanat e ngjarjes kanë të bëjnë me 
padrejtësi njerëzore.  

Sipas kritikës përkthimore dhe tipit të humbjes së tolerueshme, e cila ndodh në 
shumicën e problematikës përkthimore, devijimet gjuhësore dhe kulturore janë të 
mbivendosura mbi njëra-tjetrën. Për të arritur në analizimin qelizor të humbjeve është e 
nevojshme të njihen sfondet dhe rrethanat e ligjërimit. Ashtu si në rastin e mësipërm, e 
njëjta analizë vlen edhe për të dy rastet e mëposhtëme, në mënyrë që të kuptohet ngjyrimi 
dhe kuptimi i shprehjeve dhe fjalëve, të cilat janë të materiali që përpunohen nga 
Studimet Përkthimore.   

 
 

‘You should have been a novelist,’ she 
said, ‘then we would all have been your 
characters. We couldn’t say to you we are 
not like that at all, we couldn’t asnswer 
back. Darling, don’t you see you are 
inventing us?’ 
‘I’m glad at least I’ve invented this bed.’ 
‘We can’t even talk to you, can we? You 
won’t listen if what we say is out of 
character – the character you’ve given us.’ 
‘What character? You’re a woman I love. 
That’s all.’ 
‘Oh yes, I’m classified. A woman you 
love.’   
 
(The Comedians, Part Three, Chapter two, page 
230, Vintage Edition 2004) 

- Kot s’je bërë shkrimtar – më tha ajo. – 
Atëherë të gjithë do të na kishe personazhe 
e as do të të thoshim dot që s’jemi fare 
ashtu si thua ti, as do të të kthenim dot 
fjalë. Nuk e sheh, i dashur, që ti po na 
shpik ne ashtu siç ta do qejfi? 
- Mirë të paktën që s’e paskam shpikur këtë 
shtrat këtu. 
- Ne s’duhet të hapim gojë fare. Se ti as që 
na e vë veshin, kur themi diçka që del 
jashtë personazhit që na ke përcaktuar. 
- E ç’personazh, moj? Ti je gruaja që 
dashuroj, ja kjo është e gjithë puna. 
- Po pra. Më përcaktove: gruaja që 
dashuron. 
(Grehëm Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.334, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 



 

 106 

Marta është gruaja e ambasadorit uruguajan, z. Pineda. Ajo ka rënë në dashuri me 
Braunin. Nëna e saj erdhi në Amerikën e Jugut, pas ekzekutimit të babait të ekzekutuar 
në Gjermani për krimet që ai kishte kryer. Në besimin fetar ajo është protestante, por më 
shumë e pasigurt për besimin e saj në fe. Mbi të gjitha i është përkushtuar djalit të saj 
Anhel, por ndërkohë i konsideron burrat si një e keqe e domosdoshme. Z. Braun, u bë 
tërheqës për të për shkak të një cilësie të caktuar, që duket të jetë përtej të zakonshmes, si 
dhe njëfarë pafajësie, e cila është frymëzuar në përkushtimin që tregon për fëmijën e saj. 
Marta nuk është komediane, ndonëse ajo është e sinqertë në ndjenjat e saj që ka për 
fëmijën e saj dhe ndaj z. Braun, që ajo i konsideron të vërteta. Edhe pse e tradhëton 
burrin i saj, ngelet besnike ndaj z. Braun. Marta pranon se te njerëzit gjendet e mira dhe e 
keqja, por nga ana tjetër mendon se te njerëzit mbi të gjitha duhet të mbisundojë mirësia 
dhe përmes saj të tregohet si dashuria dhe mëshirëa. Nëse, xhelozia, mosbesimi dhe 
hakmarrja, mposhtin ndjenjat e tjera të qënies njerëzore, atëherë dështimi i njeriut është i 
sigurt. Në këtë kontekst, filozofia e saj është se gabimi më mirë të jetë një dështim sesa 
një gabim. Gjithkush mund të gabojë, por nëse gjen forca për tu ngritur mbi gabimin, 
qënia njerëzore mund të ruajë anën e saj humane. Megjithë sinqeritetin që tregon në 
marrëdhëniet e saj njerëzore, ajo nga ana tjetër mund të vendoset edhe në role të 
ndryshme. Marta ka forca për të treguar besnikërinë e saj ndaj burrit, edhe nëse ai mund 
të dyshojë në besnikërinë e saj. Së bashku me z. Braun ajo e konsideron veprimet e 
kundërshtarëve të Papa Dokut si të rrezikshme, që paraqet edhe një aspekt komedian që 
ajo ka si personazh. Ajo nuk është mburravece, por sinqeriteti i saj mund të shihet si 
predikim. Z. Braun tek e fundit arrin në përfundimin se ndjenjat e saj duhet të ketë qenë 
të vërteta ndaj tij.  

Në mënyrën e saj të ligjërimit dhe shprehjet e përdorura, vërehet se ‘We can’t 
even talk to you, can we? është një tonalitet në rritje, pyetës dhe përdorime sa më të pakta 
të fjalëve nga ana e autorit. Shprehja është përkthyer si Ne s’duhet të hapim gojë fare. 
Sigurisht, në pikëpamje stilistikore, vlera e shprehjes në gjuhën angleze përdoret në 
kontekste dhe rrethana të ndryshme, prandaj është me vend të theksohet se ekuivalenca e 
përdorur nga përkthyesja është e arrirë, por nga ana tjetër, vlera stilistikore dhe 
pragmatike e përkthimit nuk arrihet. Në një rast të tillë është humbur rritja e tonalitetit 
dhe formatit pyetës të shprehjes. Funksionaliteti i shprehjes në gjuhën shqipe tregon se 
qëllimi i saj përfundimtar është një konkluzion, ndërsa në gjuhën angleze është një 
dyshim që kërkon të konfirmohet. Pavarësisht kësaj, nga ky shembull vlen të theksohen 
edhe ndryshimet kulturore midis të dy gjuhëve për një kontekst të tillë, të cilat janë një 
nga shkaktarët e kësi humbjesh të tolerueshme. 

 
 

I know you and love you well, and I am 
writing this letter with some care because it 
may the last chance I have of 
communicating with you. It may never 
reach you but I’m sending it by what I 
believe to be a safe hand – though there is 
no guarantee of that in the wild world we 
live in now (I do not mean my poor 
insignificant little Haiti). I implore you – a 

“Unë ju njoh e ju dua fort, dhe këtë letër po 
e shkruaj me mjaft kujdes, se mund të jetë 
shansi i fundit ndoshta për të komunikuar 
me ju. S’do t’ju bjerë në dorë mbase kurrë, 
por njeriu me të cilin po jua çoj është dorë 
e sigurtë, ma ha mendja – sido që sot nuk 
ka garanci për këtë punë në botën ku po 
rrojmë (se kam fjalën këtu për të voglin e të 
varfrin Haitin tim që s’ngre peshë). Ju 
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knock on the door may not allow me to 
finish this sentence, so take it as the last 
request of a dying man – if you have 
abandoned one faith, do not abandon all 
faith. There is always an alternative to the 
faith we lose. Or is it the same faith under 
another mask? 
(The Comedians, Part Three, Chapter four, page 
290-291, Vintage Edition 2004) 

lutem e ju përgjërohem që, – një trokitje në 
derë mbase s’do më lërë ta përfundoj këtë 
frazë, merreni pra këtë si amanetin tim të 
fundit, të njeriut që po vdes – e në paçi 
braktisur një fe e një besim, mos i braktisni 
që të gjitha. Çdo besim që bjerrim, na lë 
gjithherë mundësinë për të zgjedhur së 
dyti”.     
(Graham Grin, "Komedianët", përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.416, Shtëpia Botuese "Naim 
Frashëri", Tiranë, 1987.) 

 
 
Dr Mazho është një mjek vendas, i cili ka qenë dashnori i nënës së z. Braun. Ai 

është kundër regjimit haitian dhe këtë e shpjegon bazuar në teorinë komuniste. Dr Mazho 
beson në të ardhmen e komunizmit, por nuk beson në komunizmin në vetvete, edhe pse e 
admiron Marksin. Ai vritet nga Tonton Makutët. Sipas tij, qëllimet e veta njeriu nuk 
mund t’i arrijë me anë të therorit, por me anë të besimit. Sipas tij besimi është më i fortë 
se jeta vetë dhe nuk duhet braktisur tërësisht. Për bindjen që ai ka, ja vlen që jeta të 
jetohet dhe të jetohet me vlerë. Këto ide mund të shihen fare mire në disa nga pasazhet e 
letrës që ai i dërgon Braunit të shkruara nga ana e tij përpara vrasjes.  

Duke patur parasysh një kontekst të tillë emocionues dhe plot ngjyra të kuptimeve 
gjuhësore dhe stilemave të përdorura, përkthyesja ka përshtatur shprehjen if you have 
abandoned one faith, do not abandon all faith. There is always an alternative to the faith 
we lose. Or is it the same faith under another mask? si e në paçi braktisur një fe e një 
besim, mos i braktisni që të gjitha. Çdo besim që bjerrim, na lë gjithherë mundësinë për 
të zgjedhur së dyti”. Ajo që vërehet në këtë rast janë përmbledhje e të gjithë tipareve të 
tolerueshme në nivel të shprehjeve, por jo nga ana stilistikore dhe semantikore. Përshtatja 
e bërë ka humbje në përsëritjen e kuptimeve të fjalës ”faith”. Humbja e fjalisë së fundit, e 
cila ka efektin e dyshimit, nuk ekziston.  

 
 
 

IV.4.2.2. Humbje të tolerueshme në nivel fjalësh  
 
Duke u bazuar në teoritë gjuhësore dhe në shembujt e humbjeve të tolerueshme në 

stil, humbjet e tolerueshme15 në nivel fjalësh kanë të bëjnë me humbjet në nivel 
semantikor dhe kulturor të fjalëve. 

 
 

It’s a fair question, dear,’ Mr.Smith gently 
reproved her. But it isn’t so strange, Mr. 
Brown, when you think of it, that 
vegetarianism and conscetious objection 

-Ka të drejtë që pyet, e dashur, – e qortoi 
lehtas i shoqi. – Po ta mendosh hollë, 
s’është dhe aq çudi, zoti Braun, që 
vegjetarianët të jenë dhe kundërshtarë të 

                     
15 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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should go together. I was telling you the 
other day about acidity and what effects it 
has on the passions. Eliminate acidity and 
you give a kind of elbow-room to the 
conscience. And the conscience, well, it 
wants to grow and grow and grow. So one 
day you refuse to have an innocent animal 
butchered for your pleasure, and the next – 
it takes you by surprise, perhaps, but  you 
turn away in horror from killing a fellow 
man. And then comes the colour question 
and Cuba... I can tell you I had the support 
of many theosophist groups as well.’ 
 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 22, 
Vintage Edition 2004) 
 
 

ndërgjegjshëm të luftës. Ju thashë dje për 
thartinë e stomakut dhe si vepron ajo mbi 
pasionet. Po e asgjësove thartinë, i hap 
vend ndërgjegjes ku të lëvizë lirisht. 
Ndërgjegja kërkon vazhdimisht të rritet, e 
të rritet e të rritet. Kështu, vjen një ditë e ti 
se pranon që një shtazë e gjorë e pafaj të 
theret për qejfin tënd, dhe ditën tjetër... do 
të befasoheshit dhe vetë ndoshta, por do të 
zmbrapseshit i tmerruar e s’do të vrisnit dot 
një njeri. Vjen pastaj çështja e zezakëve 
dhe e Kubës... Ja ku po ju them se kam 
pasur mbështjetje dhe nga shumë grupe 
teozofësh. 
 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.52, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 
Në vazhdimësi të së njëjtës mënyrë përkthimi, përshtatjeje dhe adaptimi, në 

përkthimin e këtij teksti përshihet perifrazimi apo shtimi i fjalëve për ta bërë sa më 
thjeshtë kuptimin e fjalive apo edhe njësive përkthimore. Kjo përqasje përkthimore sjell 
në vetvete gjithashtu edhe rrezikun e humbjeve semantikore dhe kulturore në rastet kur 
nuk arrihet shenjëstrimi i duhur në procesin përkthimor.  Kështu, në fjalinë “But it isn’t 
so strange, Mr. Brown, when you think of it, that vegetarianism and conscetious 
objection should go together”, e cila është përkthyer “Po ta mendosh hollë, s’është dhe 
aq çudi, zoti Braun, që vegjetarianët të jenë dhe kundërshtarë të ndërgjegjshëm të luftës” 
kemi një zgjerim të përkthimit në shqip duke shtuar shprehje si “Po ta mendosh hollë”, 
apo bashkimit në të njëjtën fjali nënrenditëse të fjalëve “vegetarianism” dhe “conscetious 
objection”, duke i kthyer ato nga emra që tregojne ideologji, në emra që përfaqsojnë 
përkrahës të këtyre ideologjive, si “vegjetarianët” dhe “kundërshtarët”.  

Rasti tjetër është përshtatja, si psh tek fjalia “you give a kind of elbow-room to the 
conscience”, e cila është përkthyer “i hap vend ndërgjegjes ku të lëvizë lirisht”. Në këtë 
rast, fjala dhe emri “elbow-room” është perifrazuar “vend ku të lëvizë lirisht”. 
Megjithatë, ka edhe raste kur përkthyesja ka bërë mbipërkthim të tekstit si në rastin e 
grupit emëror “an innocent animal” të cilën e ka përkthyer si “një shtazë e gjorë e 
pafaj”. Nga pikëpamja letrare, ajo jep një efekt emocional të cilën autori ka dashur ta 
përcjellë tek lexuesi, por nga pikëpamja gjuhësore në përkthim duket si një rast 
mbipërkthimi. Rezultati i saj është po i njëjti efekt emocional që kërkon të përcjellë 
autori, ndaj pavarësisht pikëpamjes gjuhësore, shenjëstrimi i përkthyeses është për efektin 
letrar të dëshiruar i saktë. 

Pavarësisht nivelit dhe tipit të humbjes, shembuj të tjerë për këtë tip humbjesh do 
të vazhdohen të trajtohen, jo vetëm nga pikëpamja e humbjeve, por edhe të rasteve të 
goditura nga përkthyesit, në mënyrë të tillë që të bëhet një ekuilibrim sa më i mirë dhe 
pasqyrim sa më i saktë i procesit dhe produktit përkthimor të autorit dhe veprave të tij. 
Nuk duhet harruar se në shumë raste dhe shembuj dukuria e humbjes bashkëshoqërohet 
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edhe me raste të goditura si duhet të prkthimit të pasazheve dhe kuptimeve të tyre për 
kontekstin dhe kulturën shqipfolëse. 

 
 

A Dramatic Monologue entitled  "The 
Warden's Patrol" composed by Post 
Warden X' Holding his palm over his eyes, 
as though to ward off falling glass, he 
began to recite. 
 
'The flares came down over Euston, St 
Pancras, 
And dear old Tottenham Road, 
And the warden walking his lonely beat 
Saw his shadow like a cloud. 
 
'Guns in Hyde Park were blasting away 
When the cry of the first bomb came, 
And the warden shook his fist at the sky 
As he mocked at Hitler's fame. 
 
'London will stand, St Paul's will stand, 
And for every death we have here, 
A curse will arise from a German heart 
Against their devilish Fuhrer. 
 
'Maples is hit, Gower Street's a ghost, 
Piccadilly's alight - but all's well. 
We'll use our ration of bread for toast, 
For the blitzkrieg's dead in Pall Mall.' 
 
 
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page 24, 
Vintage Edition 2004) 

- Monolog dramatik me titull 
“Patrulla e shërbimit kundërajror”, 
shkruar nga vullnetari X. – Pastaj 
mbuloi sytë me pëllëmbë, si të desh 
të mbrohej nga ca cifla qelqi, dhe 
filloi të recitonte: 

 
Në Justonin e Sen Pankrasin e flakëruar 
dhe Totënhhem Roudin e dashur për ne,  
vullnetari, tek ecte i vetmuar, 
pa hijen e vet si një re. 

 
Topi gjer në Hajd Park gjëmoi, 
kur ulëriu bomba e parë, 
qiellin ai me grusht kërcënoi. 
dhe përqeshi Hitlerin barbar. 

 
Londra nuk mposhtet, s’mposhtet Sen Poli 
Për çdo të pafajqë bie këtu, 
Mallkimin do çojë çdo zemër gjermani, 
Për Fyrerin, Hitlerin e mbrapshtë. 

 
Mejpëllsi goditet, Gauër Striti një hije, 
Pikadilli po digjet – po s’tutemi ne, 
Racionin e bukës do ngremë gotë dollie 
Se fundi i erdhi Blitzkrieg-ut në Pell Mell.  
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.62, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

 
  
Vështirësia e përkthimit të autorit Graham Grin është përkthimi brenda tekstit të 

termave kulturorë britanik, karakterstikë të një epoke të caktuar siç është periudha e 
Luftës së Dytë Botërore. Në përkthimin e titullit të këngës The Warden's Patrol në 
gjuhën shqipe. Në kulturën britanike termi “warden” cilësohet si agjent i patrullimit 
rrugor. Duke marrë në konsideratë historinë e bombardimit të Londrës, e cila është tema e 
vargjeve të këngës në tekst, nuk mund të konsiderohet si një personel ushtarak i forcave 
kundër-ajrore në kontekstin shqiptar. Rezultati i këtij termi baravlerës të përkthimit në 
rastin konkret nuk baza kulturore dhe gjuhësore. 

Në këtë rast përkthimor, ajo që vërehet është përkthimi i një teskti lirik dhe 
poetik, gjë e cila për një përkthyes të prozës paraqet vështirësi përkthimore. Nga 
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pikëpamja stilistikore e paraqitjes këtu jepet një tekst në gjuhën angleze, i cili nuk rimon 
në vargjet e para, ndërsa në gjuhën shqipe ky efekt është i ndjeshëm.  

Nëse vërehet me kujdes, ky efekt rimues në gjuhën burimore shihet në vargjet e 
fundit sesa në vargjet e para. Kjo tregon se kultura e gjuhës shqipe dhe përzgjedhja e 
baravlerësëve përkthimorë bën të mundur humbjen e shprehjeve në një vend të tekstit dhe 
paraqitjen e saj në një vend tjetër, gjithmonë duke mos prekur përcjelljen e mesazhit dhe 
kuptimin e tij. 

Përsa i përket shprehjeve idiomatike, në vargjet e fundit gjendet shprehja 'Guns in 
Hyde Park were blasting away e cila është përkthyer si Topi gjer në Hajd Park gjëmoi. 
Në këtë rast, në gjuhën burimore theksohet shprehja kulturore “blast away”, e cila 
nënkupton jo vetëm efektin zanor të gjëmimit por edhe të shpërthimit fizik që ndodh.  

Po kështu theksohen edhe raste të përshtatjeve që bëhen kuptimit të vargjeve si në 
rastin e vargut Për Fyrerin, Hitlerin e mbrapshtë, ku në tekstin burimor emri nuk 
ekziston, por përkthyesja ka vendosur ta theksojë më tepër, duke e vendosur menjëherë 
pas titullit politik.  

Në mënyrë që të ruhej vargëzimi dhe rima në vargje, përkthyesja ka bërë 
gjithashtu edhe ndryshimin e shqiptimit të emërtimeve të vendeve. Nga rregullat e 
shqiptimit të gjuhës angleze, theksohet se shqiptimi i një zanoreje është më i theksuar kur 
ajo ndodhet midis dy bashkëtingëlloresh. Pra, sipas këtij rregulli, Pall Mall në gjuhën 
angleze do të shqiptohej ashtu siç shkruhet. Shembuj të tjerë trgojnë se përshtatja 
përkthimore në nivel fjalie dhe fjale bën të mundur fenomenin e humbjeve si gjuhësore 
ashtu dhe kulturore. Në shembujt e mëposhtëm marrë nga veprat e autorit Graham Grin, 
vërehen ndryshime të aspekteve të tilla. 

 
 

“Of course you know Richard Deane” 
“I’ve never met him. But I’ve read about 
him in the newspaper.” 
She giggled. “You’re a wicked one. I can tell 
that. You know General Krueger?” 
“No”. 
“But you must know Mr. Kips?” she asked 
with what seemed like anxiety and 
incredulity. 
“I’ve heard of him,” I said. “He’s a tax 
consultant, isn’t he?” 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
Four, Chapter one, page 27, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 
 

- Me siguri që e njihni Riçard Dinin? 
- S’e kam takuar kurrë. Pa kam 

lexuar në gazetë për të. 
Ajo u kukuris. 

- Qenkeni thumbac.  – më tha.  – 
Gjeneral Krygen besoj se e njihni? 

- Jo. 
- Atëhere duhet të njihni zotin Kips? 

– më pyeti me mosbesim. 
- E kam dëgjuar – i thashë. – Është 

këshilltar taksash më duket? 
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.18 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Aspektet gjuhësore të autorit, në mënyrën dhe stilin e vet të të shktuarit, janë të 

larmishme. Përdorimi i fjalive të shkurtra përshkruese të veprimeve njerëzore, bën që 
lexuesi të ketë interpretime dhe imagjinatë të shumtë mbi tekstin. Kjo për shkak se, siç u 
theksua edhe në kapitujt e mëparshëm, tekstet e Grinit janë të përngjashme me tekstet e 
skenareve. Si të tillë, ato janë të mbushura me fjali përshkruese minimaliste dhe të 
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thjeshta. Shembull i tillë konkret është fjalia She giggled e cila është përkthyer si Ajo u 
kukuris. Nëse vërehet me kujdes, kuptimi i fjalës në gjuhën burimore është qeshje e 
shkaktuar nga gudulisjet, e cila mund të jetë karakteristike për persona të ndryshëm. Në 
gjuhën e përkthimit, kuptimi i saj është një qeshje me referencë pulën kur kakarit. Ky 
ndryshim, sado i vogël si detaj, jep nga pikëpamja kulturore një realitet tjetër për 
lexuesin.  

Gjithashtu, në fjalinë pasuese të tekstit burimor, “You’re a wicked one. I can tell 
that”, referenca kulturore e gjuhës burimore ka të bëjë me karakterin e njeriut, kur i thuhet 
se është i djallëzuar. Duke marrë shkas nga fryma e përgjithshme e përshkrimit të 
personazhit dhe botës së tij të brendshme, përkthyesja Çabej ka vendosur ta përkthejë me një 
term gjuhësor, por me ngarkesën e duhur të kulturës dhe sjelles gjuhësore si:  Qenkeni 
thumbac. 

Një nga aspektet e tjera të humbjeve në nivel fjale, por edhe shprehjeje 
njëkohësisht, ndodh kur përshkrimet e shprehjeve të emocioneve dhe shprehjeve të 
mimikës së fytyrës përmblidhen në një, kjo gjithmonë sipas kontekstit, kulturës së gjuhës 
së përkthimit dhe vendimarrjes së përkthyesit/përkthyeses gjatë procesit të punës. “But 
you must know Mr. Kips?” she asked with what seemed like anxiety and incredulity është 
përkthyer si Atëhere duhet të njihni zotin Kips? – më pyeti me mosbesim. Në këtë rast 
vihet re se, mënyra e formimit dhe tonalitetit të pyetjes, në gjuhën burimore, shpreh ankth 
dhe mosbesim, fjalë të cilat vetë autori i vë në përshkrimin e personazhit pasi emetohet 
pyetja ndaj bashkëbiseduesit. Ndërsa humbja në nivel fjale, por edhe totale ndaj tekstit 
burimor është i plotë. Tonaliteti dhe aspekti kulturor i pyetjes së formuluar në gjuhën e 
përkthimit mbart në vetvete ndjesinë e mosbesimit, duke supozuar se kjo ndjesi përfshin 
edhe ankthin. Për këtë arsye, edhe në nivel shprehjeje, në tekstin e përkthimit, tonaliteti 
është në baravlefshmëri me tekstin burimor. Një aspekt tjetër i përkthimit nga gjuha 
angleze në atë shqipe janë përkthimet ku  aspekti kulturor dhe gjuhësor ndikojnë në 
ndryshimin e formës së shprehjes. 

 
 

“Tell Doctor Fischer that I have a message 
from his daughter.” 
“A bit of fever!” Mrs. Montgomery 
exclaimed. 
“Don’t you believe it. That’s not the way to 
his bedroom. That’s the way to his study. 
But of course you know the house.” 
“It’s the first time I’ve been here.” 
“Oh, I see. That explains it – you’re not one 
of us.” 
“I’m living with his daughter.” 
“Really,” she said. “How interesting and 
how forthright. A pretty girl, I’ve been told. 
But I’ve never seen her. As I said, she 
doesn’t like parties.” She put her hand up to 
her hair, jangling a gold bracelet. “I have all 
the responsibilities, you see,” she said. “I 

- Thuajini Doktor Fisherit se kam 
lajm nga e bija. 

- Paska ethe! – thirri zonja 
Montgomëri. – Mos e besoni, jo. 
Andej nuk është dhoma e gjumit, po 
studioja. Ju duhet ta njihni shtëpinë. 

- Është hera e parë që vij. 
- Ashtu! Ja si shpjegohet puna, pra, 

nuk qenkeni një nga ne. 
- Unë jetoj me të bijën. 
- Vërtet? Ua, sa interesant, sa i çiltër 

qenkeni! Më kanë thënë se është një 
vajzë e bukur, po s’e kam parë 
asnjëherë. S’i ka qejf gostitë, siç ju 
thashë. – Ngriti dorën te flokët duke 
tringëlluar byzylykun e artë. – Për 
të gjitha unë kujdesem – tha – sa 
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have to act as hostess whenever Doctor 
Fischer gives a party. I am the only woman 
he invites nowadays. It’s a great honor, of 
course – but all the same... General Krueger 
generally chooses the wine... If there is 
wine,” she added misteriously. “The 
General’s a great connoisseur.” 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter three, page 29, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 
 

herë që Doktori shtron ndonjë 
gosti; bëhem si zonjë shtëpie. Jam e 
vetmja grua që fton. Është vërtet 
nder i madh; verën e zgjedh 
zakonisht gjeneral Krygeri... Kur ka 
verë – shtoi plot fshehtësi. – 
Gjenerali është njohës i hollë 
verërash. 

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.19 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.)  

 
 
Nëse në gjuhën burimore shprehja “A bit of fever!”, në përkthimin e fjalë për 

fjalshëm mund të përkthehet “paksa ethe”, në kontekstin ku kjo shprehje thuhet ka një 
kuptim tjetër përkthimor. Situata, ku zonja Montgomëri shprehet, ndodh në shtëpinë e 
doktor Fisherit. Së bashku me personazhin kryesor Xhons, ata janë në pritje të përgjigjes për 
takim nga doktor Fisheri. Nga të dhënat paraprake të kreut të parë, të dytë dhe tretë, doktor 
Fisheri nuk është një person i cili mund të takohet lehtë, ose të takojë njerëz të panjohur. Si 
rezultat i këtij momenti, shprehja gjendet pa vend në tekst, sepse ajo mbart kuptimin për 
ankthin që mund të ketë një person kur do të takojë një person tjetër të panjohur.  

Në nivel fjale dhe shprehjeje njëkohësisht vërehet dhe transformimi që pësojnë 
shprehjet e ndryshme, siç është shprehja Oh, I see. That explains it, e cila në gjuhën shqipe 
është përkthyer si Ashtu! Ja si shpjegohet puna, pra. Ajo çfarë ndodh në gjuhën shipe 
është rritja e tonalitetit të habisë. Nga pikëpamja gjuhësore ajo ndryshon tërësisht, ndërsa 
nga pikëpamja kulturore ajo vlen si një efekt baravlerës. I njëjti efekt ruhet edhe më 
poshtë në shembullin tjetër, ku “Really,” she said. “How interesting and how forthright. 
është përkthyer si Vërtet? Ua, sa interesant, sa i çiltër qenkeni!. Ajo që vërehet në këtë 
shembull është jo vetëm rritja e tonalitetit, sipas stretegjisë së përcaktuar nga përkthyesja, 
por edhe përsëritja e përcaktorëve për të pasur efekt emocional. Në sjelljen gjuhësore të 
kësi shprehjesh në gjuhën angleze, ato tregojnë një distancë nga bashkëbiseduesi, ndërsa 
në gjuhën shqipe kjo është disi e pakonceptueshme për lexuesin shqiptar.  

Një problematikë tjetër, e cila na paraqitet në nivel fjale dhe kuptimit të 
shprehjeve është ruajtja ose jo e termave gjeografikë dhe kulturorë të vendeve të 
ndryshme, si dhe përshtjatjet e shprehjeve, ku përfshihen bashkimet dhe perifrazimet e 
tyre për efekt gjuhësor dhe kulturor. Kësaj problematike nuk i bashkohen vetëm termat 
gjeografikë, por edhe kulturorë të emërtimeve të ndryshme të produkteve dhe mallrave, 
që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë edhe sot. Kjo është një problematikë e ndërhyrjes së 
përkthyesve në botën kulturore të tekstit burimor, për llogari të tekstit të përkthimit, në 
mëyrë që të jenë sa më të qartë për lexuesin.  

 
 

I drank a second whisky and went out. I 
asked the taxi-man, “Do you know Doctor 
Fischer’s house at Versoix?” He was 
French Swiss and more forthcoming than the 
barman. 

Piva dhe një uiski tjetër dhe dola. Pyeta 
shoferin e taksisë a e dinte shtëpinë e 
Doktor Fisherit në Versoix. Ky ishte nga 
Zvicra franceze, pra qe më i gojës se 
banakieri. 
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“Are you going to see the doctor?” he asked. 
“Yes.” 
“You had better be careful.” 
“Why? He isn’t dangerous, is he?” 
“Un peu farfelu,” he said. 
“In what way?” 
“You have not heard of his parties?” 
“Only rumors. Nobody’s ever given me any 
details.” 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter three, page 33, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 
 

- Për të takuar doktorin po shkoni? – 
më pyeti. 

- Po. 
- Kini kujdes. 
- Pse kaq i rrezikshëm qenka? 
- Un peu farfelu, – më tha. 
- Në ç’kuptim? 
- S’keni dëgjuar për ato gostitë që 

shtron? 
- Kam dëgjuar ndonjë fjalë, po gjë 

me hollësi s’më ka treguar njeri. 
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.22 shënim, 
(frëngjisht: Paksa i krisur) Shtypshkronja "Ҫabej 
MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Duke parë shembullin e mësipër, vërehet se një nga strategjitë e përkthyesve në 

gjuhën shqipe është kthimi i fjalive në ligjëratë të zhdrejtë apo edhe bashkimi i fjalive të 
njëpasnjëshme, të cilat kanë një rrjedhojë logjike, prandaj shpesh përkthyesit zgjedhin 
këtë strategji për të pasur efekt emocional dhe kulturor në të njëjtën kohë. Nga pikëpamja 
gjuhësore, kjo nuk sjell humbje, nëse kuptimi i fjalës ose shprehjes është ruajtur dhe nuk 
preket. Kthimi nga ligjërata e drejtë në të zhdrejtë është një nga strategjitë, të cilat mund 
të ndihmojnë shpesh për të përshtatur sjelljen dhe kulturën gjuhësore për tekstin e 
përkthimit.  

Kështu si rast konkret kemi kthimin e fjalive në ligjëratë të zhdrejtë në tekstin 
burimor I asked the taxi-man, “Do you know Doctor Fischer’s house at Versoix?”, e cila në 
tekstin e përkthimit ështhë kthyer si Pyeta shoferin e taksisë a e dinte shtëpinë e Doktor 
Fisherit në Versoix. Nga ky shembull, shohim se vazhdimi nga fjalia e parë hyrëse në 
tekstin burimor, pyetja është rrjedhojë logjike, prandaj edhe përkthimi është i goditur dhe 
pa asnjë humbje.  

Një nga pikëpyetjet dhe problemet, e shprehura më sipër, për tu zgjidhur nga 
përkthyesit është ruajtja e emrave dhe vendodhjeve gjeografike. Në të gjithë tekstin e 
romanit shumë emërtime si Versoix, është ruajtur po ashtu si në gjuhën frënge. Ndërsa në 
një rast tjetër, apo dhe shumë të tjera nëpër veprat e Graham Grinit, një nga strategjitë e 
përkthyesve për të qëndruar besnikë, jo vetëm tekstit, por edhe rrethanave, kontekstit dhe 
kulturës gjuhësore ku zhvillohen ngjarjet, përkthyesit i ruajnë shprehjet në gjuhë të 
ndryshme nga teksti origjinal ashtu siç janë. Strategjia e tyre për të përdorur poshtë-
shënimet për fjalë ose shprehje të tilla, duhet theksuar se është e goditur dhe e saktë. 
Humbjet gjuhësore janë pikërisht për tekstin e përkthimit, ku lexuesi i thjeshtë, i cili nuk 
ka dijeni për gjuhën dhe shqiptimin e fjalës apo shprehjes, ngelet pa iu dhënë një 
informacion i tillë. Kjo nënkupton se kualifikimi arsimor i lexuesit dhe bagazhi i tij/saj 
gjuhësor dhe kulturor duhet të jetë sa më i gjerë i mundshëm për ta kuptuar tekstin në 
thellësi të tij.  

Rasti konkret ka të bëjë me shprehjen Un peu farfelu. Meqënëse informacioni i 
dhënë në tekst për personazhin e taksistit është se ai vjen nga pjesa franceze e Zvicrës, 
nga vetë autori, gjithashtu edhe përkthyesja, shprehja është lënë e papërkthyeshme. Përsa 
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i përket aspektit kulturor, ky rast klasifikohet në aspektet e papërkthyeshmërisë. 
Natyrisht, nga këndvështrimi gjuhësor ai mund të cilësohet i përkthyeshëm, por do të 
humbiste vlerën kulturore dhe funksionet që shprehje të tilla kanë në tekst. 

Në lidhje me perifrazim fjalësh, rumors është përkthyer si “kam dëgjuar ndonjë 
fjalë”. Kjo nënkupton, nga ana gjuhësore se përkthimi i drejtpërdrejtë ka të bëjë më 
thashethemet, por duke iu bashkuar kontekstit dhe rrethanës, përkthimi është i saktë, pasi 
niveli i bashkëbisedimit është informal. Rrjedhimisht, për shumë nga kritikët e përkthimit 
mund të klasifikohet si humbje gjuhësore, por nga këndvështrimi kulturor ai është i saktë në 
përdorimin e vet. 

Përsa i përket bashkimit të fjalive dhe shprehjeve, Only rumors. Nobody’s ever 
given me any details.”, e cila është përkthyer si Kam dëgjuar ndonjë fjalë, po gjë me 
hollësi s’më ka treguar njeri, logjika e kontekstit dhe e rrethanës ndikon në zbërthimin e 
shprehjeve si bashkëbisedim informal. Duke parashikuar se përkthyesja e veprës, e ka 
parë karakterin e taksistin si një person me kulturë të përgjithshme jo fort të lartë, 
ndikohet që edhe personazhi i Xhonsit ta ulë nivelin e vet të bashkëbisedimit. Prandaj, 
duke ndjekur tekstin burimor, është e saktë të pretendohet se përkthimi është i duhur. Si 
rezultat i kësaj të fundit, dallohet ndikimi i apektit kulturor dhe sjelljes gjuhësore edhe në 
përkthimin e realizuar. 

Duke ndjekur këtë logjikë, nuk është gjithmonë e këshillueshme të ndiqet e njëjta 
logjikë gjatë procesit përkthimor pasi është e mundur të shpjerë në rezultate dhe 
përkthime të gabuara për ligjërimin e personazheve të tjera. Ky tip paragjykimi i 
përkthyesve dallohet në shembujt e mëposhtëm. 

 
 
 

The same insolent manservant opened the 
door to me. “Have you an appointment?” he 
asked.  
“Yes.” 
“What name?” 
“Jones.” 
“I don’t know that he can see you.” 
“I told you, I have an appointment.” 
“Oh, appointments,” he said in a tone of 
disdain. “Everyone says he has an 
appointment.” 
“Run along and tell him that I’m here.” 
He scowled at me and went, leaving me this 
time on the doorstep. He was quite a long 
time gone and I nearly walked away. I 
suspected of him lingering. When at last he 
returned he said, “He’ll see you,” and led 
me through the lounge and up the marble 
stairs.  
 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter three, page 33-34, Simon and Schuster, 

Derën ma hapi prapë shërbyesi i 
pasjellshëm. 

- Keni lënë pjekje? – më pyeti. 
- Emrin? 
- Xhons. 
- S’kam dijeni. 
- Ju thashë se kam lënë takim. 
- Ohu, takim, takim. Të gjithë kemi 

lënë takim, thonë – foli gjithë 
mospërfillje. 

- Ik thuajini se kam ardhur. 
M’u ngërdhesh, pastaj u largua, dhe këtë 
herë më la të prisja te dera. Kishte një 
copë të mirë që ishte nisur dhe unë po 
bëhesha gati të largohesha, se më shkoi 
mendja që po vonohej me kast. Por kur më 
në fund u kthye, më tha: 

- Po ju pret – dhe më hoqi udhë 
përmes sallonit e nëpër shkallët e 
mermerta. 

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.23 shënim, 
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New York, 1980) 
 

Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Duke qenë se karakteri i shërbyesit paraqitet si i pasjellshëm, duke parë fjalët 

përcaktuese si The same insolent manservant, he said in a tone of disdain. He scowled at 
me, ato kundërvihen në të njëjtin pasazh me fjalët, të cilat përshkruajnë sjelljen e tij zyrtare 
si shërbëtor. Në kulturën britanike, një shërbëtor me funksione në shtëpinë e një zotërie të 
pasur, paraqitet me sjellje pozitive të pashembullt për të gjithë të ftuarit dhe është personi, i 
cili paraqet përshtypjen më të mirë për zotërinë e tij. Meqënëse autori Graham Grin ndjek 
këtë parim kulturor për personazhin e shërbëtorit, ai është fytyra cinike dhe e pasjellshme e 
të zotit të vet. Kjo duket edhe në dyzimin e sjelljes së tij me njerëz të tjerë.  

Në bazë të kësaj logjike shprehjet e tij si Have you an appointment, normalisht duhet 
të ishin përkthyer sipas funksionit të gjuhës formale, e cila përdoret në shumë rrethana 
takimesh. Megjithatë, për të ndjekur linjën e karakterit të përcaktuar nga autori përkthimi i 
shprehjes Keni lënë pjekje, tregon si informacion kulturor për lexuesin, se niveli kulturor i 
shërbyesit është i lartë, duke përdorur një shprehje të papërdorur në kohë nga gjuha 
shqipe. Po ashtu ky nivel tregohet përsëri pas këmbënguljes së Xhonsit me shprehjen e tij 
Po ju pret, pasi statusi shoqëror i Xhonsit me shprehjen e tij rrit autoritetin e vet para 
shërbyesit. 
 Kjo ndryshohet në fjalën tjetër, ku niveli i tij kulturor ulet menjëherë me 
shprehjen “Oh, appointments,” he said in a tone of disdain. “Everyone says he has an 
appointment.” e cila është përkthyer si Ohu, takim, takim. Të gjithë kemi lënë takim, thonë 
– foli gjithë mospërfillje. Sipas pikëpamjes kulturore, ulja e regjistrit të ligjërimit tregon 
një klasë shoqërore mjaft të ulët dhe shprehje të bezdisë, teksa në gjuhën burimore ajo 
tregon ironi dhe jo shfryrje, sikundër është parashtruar nga përkthyesja. Përsëritja 
gjuhësore e së njëjtës fjalë është një mbipërkthim, jo vetëm nga pikëpamja e përkthimit 
kulturor, por edhe nga pikëpamja e përkthimit gjuhësor nga ana semantikore e fjalës. 
Kësaj ndjesi dhe kritike përkthimore i shtohet edhe bashkimi i ligjërimit në një njësi të 
vetme bashkëbisedimi, e cila bën të mundur kritikën e sipër përmendur. Kjo duhet të 
sjellë për procesin përkthimor një rishikimin kulturor dhe gjuhësor, pasi jep përshtypjen 
dhe informacionin e gabuar përkthimor për lexuesin e thjeshtë. 

Duke trajtuar më në thellësi aspektet kulturore të fjalëve dhe shprehjeve, shohim 
se problematika e mësipërme përsëritet, por në lidhje me terma të adresimit dhe titujve 
me funksionet e tyre, sipas kulturës përkatëse. Këto aspekte janë të rëndësishme për 
shkak të problemit të papërkthyeshmërisë në disa raste, por edhe të zgjedhjes së 
strategjisë së përkthimit, të cilat përkthyesit i përzgjedhin për procesin e përkthimit dhe 
produktit final. 

 
 

“Now for a drink,” I said to Monsieur 
Excoffier – it was the least we could do in 
return for his mute service – “ a bottle of 
champagne at the Trois Couronnes.” 
But the thin man still stood there winking at 
us from the back of the room, “Is there 

- Tani të pimë nga një gotë – i thashë 
mësje Eskofjesë. Ishte gjëja me e 
vogël që mund të bënim për t’ia 
shpërblyer shërbimin e tij të 
heshtur. – Marrim nga një shishe 
shampanjë te “Trois Couronnes”. 
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another way out?” I asked the clerk of the 
court – if that is what he was -  and I 
indicated the door behind the table, but no, 
he said no. It was quite impossible for us to 
go that way – that wasn’t for the pub lic, so 
there was nothing we could do but face the 
Toad. When we reached the door the 
stranger stopped me. 
“Monsieur Jones, my name is Monsieur 
Belmont. I have brought something for you 
from Doctor Fischer.” He held me out an 
envelope. 
“Dont’t take it,” Anna-Luise said. We both 
in our ignorance thought it might be a writ. 
“Madame Jones, he has sent his best wishes 
for your happiness”. 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter five, page 338-39, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 

- Po në fund të sallës ende qëndronte 
pa luajtur vendit e duke na shkelur 
syrin burri thatim. 

- Nuk ka dalje tjetër? – pyeta 
shërbyesin e gjyqit dhe i tregova atë 
derën pas tryeze, po ai më tha jo. 
Ishte krejt e pamundur të dilnim 
andej, ajo nuk qe për publikun. 
S’kishim pra rrugë tjetër, veç t’i 
bënim ballë Thithlopës. Kur arritëm 
tek dera, i panjohuri më ndali: 

- Mësje Xhons, mua më quajnë 
Belmon. Ju kam sjellë diçka nga 
doktor Fisheri – dhe më zgjati një 
zarf. 

- Mos e merr – më tha Ana-Luiza. 
S’merrnim vesh asnjëri nga këto 
punë e u kujtuam mos na kishte 
sjellë mandatën. 

- Ju dërgon urimet më të mira e ju 
dëshiron jetë të lumtur, madamë 
Xhons. 

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.27 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Në këtë shembull shihet se një nga strategjitë e përmendura më sipër nga 

përkthyesi është ruajtja dhe mospërkthimi i disa prej aspekteve kulturore të gjuhëve, të 
cilat nuk janë të njëjta me gjuhën burimore në tekst. Por përpara se të ndalemi në këtë 
aspekt më të veçantë gjuhësor, duhet të rishikojmë një nga shprehjet e përsëritura në 
tekstin e romanit “Doktor Fisheri i Gjenevës ose Gostia e Bombës”. Termi simbolik në 
gjuhën burimore “Toads”, në kuptimin e drejtpërdrejtë të tij në gjuhën e përkthimit është 
“Thithlopë”. Në pamje të parë mund të duket e pavolitshme për tekstin, por sensi ironik i 
autorit është përkthyer ashtu siç duhet. Megjithatë, për shkakun se nga ana kulturore ky 
term është i përafërt me fjalën “Toast”, i cili në përkthimin e drejtpërdrejtë do të thotë 
“Gosti”. Meqënëse në gjuhën shqipe nuk është e mundur të gjendet një term me këtë lloj 
kuptimi ironik, përkthimi i drejtpërdrejtë është e vetmja mundësi për të zgjidhur një 
problematikë të tillë. Një aspekt tjetër i përkthimeve të adresimit në bazë të funksionit të 
punës që kryejnë personazhet është përdorimi i fjalës “clerk”.  Në kuptimin e saj të 
drejtpërdrejtë, kjo fjalë domethënien e ka “nëpunës gjykate”. Përkthimi i këtij termi me 
funksion kulturor, vështruar nga gjuha burimore, është jo i drejtpërdrejtë dhe këtu 
ekziston rreziku i përkthimit të drejtpërdrejtë, kur nuk përzgjidhet në momentin e duhur 
të procesit përkthimor. 

Po kështu ekziston dhe ana tjetër e medaljes, në momentin kur emri i një lokali, 
nga gjuha frënge e shkruar sipas rregullave të saj të drejtshkrimit, në një pasazh tjetër, 
shkruhet sipas rregullave të drejtshkrimit të gjuhës shqipe. “Trois Couronnes” në një fjali 
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më vonë është shkruar në gjuhën shqipe si “Tri Kurorat”, ç’ka lë të kuptojë për lexuesin 
në fillim se emri origjinal mund të përkthehet edhe në mënyrë të drejtpërdrejtë. Natyrisht, në 
bazë të normave të sugjeruara nga Studimet Përkthimore, zgjedhja e përkthyeses duhet të 
ishte një nga alternativat. 

Duke krahasuar tashmë shumë nga zgjidhjet që jepen për problematika të 
ndryshme të përkthimit, duhet vlerësuar se shpesh edhe përkthimi i drejtpërdrejtë luan një 
rol jo pak të rëndësishëm në përkthimin dhe ruajtjen e besnikërisë ndaj tesktit dhe 
kulturës së gjuhës burimore. 

 
 

“But I see from the card that my wife is not 
invited.” 
“None of our wives are invited. No ladies. It 
has become a rule for our little gatherings. I 
do not know why. There was once... but 
Madame Montgomery is the only exception 
now. You might say that in herself she is the 
representative of her sex.” He added a piece 
of unfortunate slang, “She is a good sort.” 
“I will send a reply this evening,” I said. 
“You will miss a great deal, I assure you, if 
you do not come. Doctor Fischer’s parties 
are always very entertaining. He has a great 
sense of humor, and he is so generous. We 
have much fun.” 
We drank our bottle of champagne with 
Monsieur Excoffier at the Trois Couronnes 
and then we went home. The champagne 
was excellent, but the sparkle had gone out 
of the day. 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter five, page 40, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 

- Po shoh se ime shoqe nuk qenka 
ftuar – i thashë. 

- Asnjë nga gratë tona s’është ftuar. 
S’ka gra. Është bërë si rregull sa 
herë që mblidhemi. S’e di pse. 
Dikur... kurse tani madamë 
Montgomëri është i vetmi 
përjashtim. Ajo përfaqson krejt 
seksin e vet. – Pastaj, deshi si duket 
të fliste në slang, se shtoi si mos më 
keq: – Rob zoti. 

- Do t’ju kthej përgjigje sonte – i 
thashë. 

- Ju siguroj se do të humbni shumë po 
nuk erdhët. Gostitë e doktor Fisherit 
janë gjithmonë shumë zbavitëse. 
Është njeri me shumë humor, është 
dhe bujar i madh. E kalojmë shumë 
mirë. 

Si pimë shishen e shampanjës te “Tri 
Kurorat” me mësje Eskofjenë, u kthyem në 
shtëpi. Shampanja ishte vërtet shumë e mirë, 
por dita e kishte bjerrë magjinë. 
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.28 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Krijmtaria dhe prodhimtaria e Graham Grinit, duke qenë e larmishme, jep 

qëndrime të ndryshme ndaj çështjeve të ndryshme. Nuk duhet harruar se autori ka 
përshkruar shumë karaktere dhe aspekte kulturore të mentaliteteve të njerëzve dhe botës 
së tyre. Kështu, adresimi formal i sjelljes gjuhësore në vende të ndryshme është i 
ndryshëm. Duke marrë shkas për këtë aspekt nga veprat e tij, veçohet në përkthimet e 
këtij autori, ruajtja e termave frëngjisht të të adresuarit. Zgjidhja e dhënë nga përkthyesit 
është e tillë që të ruajnë, jo vetëm formalitetin e shkallës shoqërore së këtyre 
personazheve, por edhe aspektin kulturor të gjuhës frënge. Rastet konkrete shihen në 
përsëritjen e termave të adresimit Monsieur si Mësje apo Madame si madam.  
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Sensi ironik i autorit, për të përshkruar kalbëzimin e shoqërisë mondane europiane 
apo njerëzore, të cilët ruajnë etiketat formale të adresimit, por që në vetvete janë ende me 
ndjesi kafshërore për njëri-tjetrin dhe pa vlera morale, duket në përdorimin e termave 
gjinorë. Nëse në fillim të bashkëbisedimit rangu i zonjës Xhons është i barabartë për vetë 
Xhonsin duke iu referuar asaj si “bashkëshorte”, ky lloj formalizmi ulet nga 
bashkëbiseduesi tjetër me termin “gra” apo dhe “gratë tona”. Për më tepër, në uljen e 
regjistrit dhe sjelljes gjuhësore vërehet përdorimi i zhargonit të rrugës, si midis dy 
meshkujve të rangut të ulët, për zonjën Montgomëri, si “rob zoti”. Pavarësisht humbjes 
gjuhësore të termit “a good sort”, e cila nënkupton drejtpërdrejtë një zonjë përsëmbari, 
përshtatja e bërë nga përkthyesja Ҫabej, është e natyrës kulturore, bazuar në kontekst dhe 
rrethanë të përkthimit. 
Një aspekt tjetër i përkthimit në nivel fjale është përdorimi nga përkthyesit të fjalëve, të 
cilat në gjuhën e përkthimit janë të vjetra në përdorim. Kjo përpjekje e përshtatjes 
kulturore në aspektin gjuhësor të fjalës vlen të përmendet për efektin që ajo jep në tekstin 
e përkthyer. Në pasazhin e mësiperm, vërehet se shprehja  The champagne was excellent, 
but the sparkle had gone out of the day është përkthyer si Shampanja ishte vërtet shumë e 
mirë, por dita e kishte bjerrë magjinë. Në këtë rast, fjala kyçe “sparkle” ka si referencë 
shampanjën, një metaforë e përdorur nga autori për bukurinë dhe entuziazmin e ditës së 
martesës së çiftit Xhons. Ndërsa në gjuhën shqipe, kjo metaforë dhe referencë ka të bëjë me 
ditën dhe ndjesinë njerëzore. Këtu vlerësohet përpjekja e përkthyeses për përdorimin e foljes 
“bjerr”, e cila nënkupton humbje, por jep efekt emocional për shkak të frymës poetike që 
folja sjell në shprehje. 
 Në lidhje me aspektin e fjalëve kyç, të përdorura në tekstet e romanit të Graham 
Grinit, ekzistojnë mjaft të tilla, por e veçantë e tij është përdorimi i sa më shumë prej 
termave gjuhësorë të lidhur me kuptimin e pasurisë dhe pronësisë. Shembujt e mëposhtëm 
ilustrojnë një aspekt të tillë, i cili duhet të jetë në vëmendjen e përkthyesve gjatë procesit 
përkthimor.  

 
 

“That was never the case with Madame 
Faverjon. She accepted everything and 
anything in order to qualify for her present, 
though she could easily have afforded to buy 
one of equal value for herself. She was an 
abominable woman, an unspeakable woman, 
and yet I had to admit she showed a certain 
courage at the end. I doubt if one of you 
would ever show so much, not even our 
gallant Divisionnaire. I doubt if one of you 
has even contemplated ridding the world of 
his unneccessary presence. So I’ll ask you to 
toast the ghost of Madame Faverjon.” 
I obeyed like all the others 
Albert entered carrying a silver tray on 
which there was a large pot of caviar and 
little silver dishes of egg and onion and 

- Me madamë Favërzhonin s’më ka 
ndodhur asnjëherë. Ishte gati të 
pranonte gjithçka, veç të fitonte 
dhuratën, megjithëse para për ta 
blerë vetë kishte plot. Ka qenë grua 
shumë e ulët, aq sa s’thuhet dot; e 
megjithatë në fund tregoi njëfarë 
guximi. Nuk e di a do të kishte aq 
zemër ndonjëri prej jush, edhe 
Divizioneri ynë trim madje. Nuk e 
di madje as a i ka shkuar 
ndonjëherë në mend ndonjërit t’ia 
heqë barrën e vet të panevojshme. 
Prandaj dua të ngremë një dolli për 
fantazmën e madamë Fvërzhonit. 

Bëra dhe unë si gjithë të tjerët. 
Hyri Alberti me një tabaka argjendi ku 
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sliced lemons. 
“You will excuse Albert for serving me 
first” Doctor Fischer said. 
“I adore caviar,” Mrs. Montgomery said, “I 
could live on it.” 
“You could afford to live on it if you were 
preapred to spend your own money.” 
“I’m not such a rich woman as all that.” 
“Why bother to lie to me? If you weren’t as 
rich as you are you would not be sitting at 
this table. I invite only the very rich.” 
“What about Mr. Jones?” 
“He is an observer rather than as a guest, but 
of course, as he is my son-in-law, he may 
imagine he has great expectations. 
Expectations are too a form of wealth. I am 
sure Mr. Kips could arrange him substantial 
credits, and expectations are not taxable – 
he wouldn’t need to consult Monsieur 
Belmont. Albert, the bibs.” 
 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter nine, page 65-66, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 

kishte një tas të madh me havjar dhe ca 
pjata të vogla me vezë, qepë dhe feta 
limoni. 

- Do të na falni që po më shërben 
mua të parit – na tha Doktor 
Fisheri. 

- Vdes për havjarin – tha zonja 
Montgomëri. – Të kem të ha vetëm 
havjar! 

- Pse s’hani, apo s’jua mban të 
prishni paratë? 

- Se mos jam aq e pasur unë! 
- Mua më thoni? Po të mos ishit aq e 

pasur, s’do të ndodheshit ulur në 
këtë tryezë tani. Unë ftoj vetëm 
pasanikë të mëdhenj. 

- Po Xhonsi? 
- Ai është këtu më shumë si shikues 

se si mysafir, por meqë është 
dhëndër, natyrisht që ka shpresa të 
mëdha. Edhe shpresat për pasuri, 
njëfarë pasurie janë. Jam i sigurt se 
Kipsi do t’i jepte kredi të majme, 
kurse me mësjë Belmonin s’do të 
kishte punë, se shpresave s’u vë dot 
taksë. Grykashkat, Albert! 

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.46 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Në pasazhin e mësipërm, ndjesia e grykësisë dhe lakmisë shfaqet deri në detaje të 

vogla, për të treguar posaçërisht nga autori botën e vogël të këtyre njerëzve të pangopur. 
Që në fillim të përshkrimit të madamë Favërzhonit nga Doktor Fisheri, kemi përdorimin e 
fjalëve “anything and everything” të përshtatur me një term të vetëm si “gjithçka”. 
Ndonëse konteksti ka të bëjë me një garë, përshtajtja e kryer nga përkthyesja është e 
gjetur për nivelin e fjalës, pasi përsëritja nëpërmjet një fjale sinonime, siç është në tekstin 
e gjuhës burimore, nuk do të kishe aspak funksion estetik në tekstin e përkthyer. 

Një fakt tjetër i përdorimit të fjalëve kyç të të njëjtit kuptim është përdorimi i 
fjalëve në gjuhën burimore “afford”, “spend”, “rich”, “wealth”, të cilat kanë funksione 
estetike gjuhësore në përdorimin e tyre. Nga pikëpamja kulturore, përdorimi i tyre si 
metaforë e ligjërimit të personazheve sipas kontekstit të caktuar, tregon se në gjuhën 
shqipe përkthimi i tyre duhet pasqyruar në të njëjtën mënyrë. Në shembullin e mësipër, të 
gostisë së Doktor Fisherit, gjejnë vend shprehje si Pse s’hani, apo s’jua mban të prishni 
paratë?  Se mos jam aq e pasur unë!   Mua më thoni? Po të mos ishit aq e pasur, s’do të 
ndodheshit ulur në këtë tryezë tani. Unë ftoj vetëm pasanikë të mëdhenj, apo edhe 
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vlerësimi dhe matja e shpresës njerëzore në vlerë ekonomike si psh: Edhe shpresat për 
pasuri, njëfarë pasurie janë, shpresave s’u vë dot taksë.  

Një shembull tjetër i ruajtjes dhe përdorimit sa më të mirë të shprehjeve kyçe dhe 
metaforës së autorit në tekst është ndjesia dhe gjykimi që ai ka për personazhet duke 
përdorur mendimet e Xhonsit, të cilat në vetvete janë të Graham Grinit. Këtu dallohen më 
së miri fjalët si “revolting” “mad”, “vomit” etj. Pasazhi i mëposhtëm ilustron përshtatjen 
e kryer në përkthimin e tekstit, veçanërisht të mendimeve të autorit dhe shprehjeve apo 
fjalëve metaforike, të cilat ai i përdor mjaft afër njëra-tjetrës. 

 
 

“It was revolting,” I said to Anna-Luise. 
“Your father must be mad.” 
“It would be a lot less revolting if he were,” 
she said. 
“You should have seen them scrambling for 
his presents – all except Mr. Kips – he had to 
go to the lavatory first to vomit. Cold 
porridge hadn’t agreed with him. Compared 
with the Toads I must admit your father did 
keep a kind of dignity – a devilish dignity. 
They were all very angry with me because I 
hadn’t played their game. I was like an 
unfriendly audience. I suppose I held up a 
mirror up to them, so that they became 
conscious of how badly there were 
behaving.” 
 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter ten, page 73, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 

- Ishte e pështirë – i thashë Ana-
Luizës. – Yt atë do të jetë i 
çmendur. 

- Po të qe i çmendur, gostia s’do të 
ishte aq e pështirë – më tha. 

- Veç t’i shihje si kacafyteshin për 
ato dhuratat e tij – që të gjithë 
përveç zotit Kips, që shkoi të villte 
në banjë. S’ia duroi stomaku 
bollgurin e ftohtë. Duhet ta pranoj, 
veç, që në krahasim me Thithlopat 
yt atë mbajti njëfarë dinjiteti, një 
dinjitet djallëzor. Me mua morën zët 
të gjithë, se nuk hyra në lojë. Isha 
një shikues i padëshiruar. Një 
pasqyrë ku shiheshin sa poshtë 
kishin rënë.  

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.53 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Nga këto shembuj të humbjeve, apo edhe të ndryshimeve për shkak të kulturës 

dhe sjelljes gjuhësore, mund të dilet në një përfundim se konteksti dhe njohja e sjelljes 
gjuhësore burimore është një aspekt i rëndësishëm gjatë procesit. Përshtatja e fjalëve apo 
dhe shprehjeve, sjell ndryshueshmëri, e cila në momente të ndryshme mund të rezultojë e 
papërshtatshme. Kjo nuk do të thotë shkurajimin e përkthyesve për të përkthyer fjalë për 
fjalë. Përkundrazi, kjo do të thotë se ata duhet të kenë kujdes në procesin përkthimor, për 
të patur një produkt final të përkthimit me sa më shumë cilësi dhe vlerë në kohë. 

 
 
 

IV.4.3. Humbjet serioze. 
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Këto tip humbjesh jane serioze, duke shkaktuar ndryshime në përmbajtjen e 
mesazhit burimor në përkthimin e tij në gjuhën e përkthimit16. Ato janë kryesisht të 
natyrës pragmatiste, siç janë humbjet e shenjave jo-verbale që shoqërojnë dhe plotësojnë 
shenjat verbale. Për më tepër, humbje të tilla rezultojnë nga ana e përkthyesit kur nuk 
vlerëson forcën pragmatiste të tekstit ose shprehjes apo edhe të interpretimeve të 
kuptimeve emocionale të tyre. Sipas Studimeve Përkthimore, theksohet fakti se vlera e 
shprehjeve apo pjesëve të tekstit shtrihet në kuptimin konotativ dhe ngarkesën 
emocionale. Gjithashtu sipas studiuesit Leech, kuptimi pragmatik mund të analizohet në 
bazë të kontekstit kulturor ose gjuhësor të tekstit. Kjo jep të kuptohet se përkthimi duhet 
të vlerësohet për faktorët si ligjëruesit dhe mjetet e tjera të komunikimit në një ambjent 
shoqëror. Vërehet se shumica e shembujve të humbjeve serioze janë rezultat i 
përkthimeve të përafërta apo mospërkthyeshmërisë, si dhe rasteve të përkthimeve fjalë 
për fjalë pasi përkthyesi/përkthyesja duke i qëndruar jo në pak raste besnik kuptimit 
denotativ humbet konotacionin pragmatik dhe kulturor të tekstit apo shprehjeve. Në 
mënyrë që të kuptohet se çfarë nënkuptohet më humbje serioze, ato klasifikohen në bazë 
të paragrafëve të mëposhtëm, nga ku dallojmë, humbje implicite, eksplicite, të 
modifikuara, tërësore dhe humbje të shprehjeve kulturore dhe idiomave. 

Ashtu siç u vërehet nga terminologjia, ekziston dhe një dallim thelbësor midis 
humbjeve të tolerueshme dhe atyre serioze. Ky dallim bazohet në tipin dhe strategjinë e 
përkthimit që përdor përkthyesi/përkthyesja, të cilat prekin transferimin e tektit burimor. 
Humbjet e tolerueshme bazohen në humbjet që u ndodhin fjalëve dhe pjesëve të tekstit 
nga ana semantikore. Ato ndodhin kur përkthyesi/ përkthyesja është tej mase besnik ndaj 
përmbajtjes së tekstit burimor sa nuk vëren shprehjen gjuhësore të përdorur nga autori, 
duke anashkaluar qëllimin dhe kuptimin e vërtetë. Humbjet serioze, nga ana tjetër, janë 
humbje të cilat anashkalojnë vlerat pragmatiste. Ato dalin në pah kur nuk merren 
parasysh këto vlera të tesktit burimor, pra kur përkthehet një element tekstor në izolim 
nga konteksti. Të dyja tipet e humbjeve janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën sepse nuk 
mund të bëhet ndarja midis përmbajtjes së mesazhit nga përdorimi i tij. Për rrjedhojë, të 
dyja janë rezultat i mungesës së ekuilibrit dhe ekuivalencës të transferimit të shenjave 
verbale dhe jo-verbale. Sipas studiuesve Nida dhe Taber17, nëse vihet rëndësi më e 
madhe mbi baravlefshmërinë formale, rezultati është një tekst me nivel gjuhësor 
pothuajse të pakuptueshëm.    

 
 
 
 

IV.4.3.1. Humbjet eksplicite 
 

Humbjet eksplicite18 kanë të bëjnë me humbjen e informacionit kulturor në 
produktin përkthimor. Raste të tilla ndodhin kur përqasja përkthimore është e 

                     
16 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
17 Toury, G. 1978, revised 1995. "The Nature and Role of Norms in Translation." In Venuti, L. The 
Translation Studies Reader. London: Routledge 
18 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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fjalëpërfjalshme apo kur përshtatja nuk është e shenjëstruar si duhet dhe si rrjedhojë 
ngarkesa kulturore e termit humbet. Duke e parë nga këndvështrimi gjuhësor, një humbje 
tjetër eksplicite është edhe efekti baravlerës në produktin përkthimor.  

 
 

“Good-bye, Doctor Fischer,” I said. I had 
nearly reached the door when he spoke 
again. 
“Jones,” he said, “do you happen to know 
anything about porridge? Real porridge I 
mean. Not Quaker oats. Perhaps being 
Welsh – you have a Welsh name – “ 
“Porridge is a Scottish dish,” I said, “not 
Welsh.” 
“Ah, I have been misinformed. Thank you, 
Jones. That is all, I think.” 
When I got home Anna-Luise greeted me 
with an anxious face. “How did you get 
on?” 
“I didn’t get on at all.” 
“He was a beast to you?” 
“I wouldn’t say that – he was totally 
uninterested in both of us.” 
“Did he smile?” 
“Yes.” 
“He didn’t invite you to a party?” 
“No.” 
“Thank God for that.” 
“Thank Doctor Fischer,” I said, “or is it the 
same thing?” 
 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
Four, Chapter one, page 36, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 
 
 

- Ditën e mirë, Doktor Fisher, - i 
thashë. Por, sapo kisha mbërritur tek 
dera, më foli prapë: 

- Xhons,  - më tha – mos e dini gjë si 
gatuhet bollguri? Bollguri i vërtetë, 
dua të them, jo ai që shitet me pako 
nëpër dyqane. Ngaqë jeni prej 
Uellsi, se emrin si prej Uellsi e keni. 

- Bollgurin e bëjnë në Skoci, jo në 
Uells, - i thashë. 

- Ashtu? E ditkam gabim. 
Falemnderit, Xhons, kaq kisha. 

Kur mbërrita në shtëpi, Ana-Luiza më doli 
përpara gjithë ankth. 

- Hë, si shkuat?  
- S’shkuam fare, as mirë as keq. 
- T’u soll egër? 
- Jo, jo, këtë se them dot... po ne të dy 

as që i interesojmë fare. 
- Të buzëqeshi? 
- Po. 
- Nuk të ftoi në ndonjë gosti? 
- Jo. 
- Lavdi Zotit. 
- Lavdi Doktor Fisherit, - ia ktheva, - 

apo e njëjta gjë është? 
 
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.25 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Nga pikëpamja gjuhësore semantike, përkthimi i termit “porridge” si “bollgur” 

mund të duket në pamje të parë si një shenjëstrim i duhur dhe përkthim baravlerës. Në 
rastin konkret Real porridge I mean. Not Quaker oats., e cila është përkthyer si Bollguri i 
vërtetë, dua të them, jo ai që shitet me pako nëpër dyqane., ndryshimet kulturore të termit 
kanë të bëjnë me dy aspekte; së pari me efektin baravlerës, i cili është i drejtë dhe së dyti 
me ngarkesën kulturore të tij. Përsa i përket aspektit të fundit, theksohet fakti se kultura 
kulinare e Skocisë është e ndryshme nga ajo shqiptare. Ky tip informacioni i marrë në 
këtë lloj mënyre jep në njëfarë mënyre një përmbajtje kulturore të gabuar. Një nga 
mënyrat për të mos krijuar tek lexuesi efektin e gabuar është sqarimi nëpërmjet poshtë-
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shënimeve. Gjithashtu, në po të njëjtën fjali të përkthyer haset termi “Quaker Oats”. 
Vështirësia e përkthimit të një termi të tillë shtrihet në përmbajtjen semantike dhe 
kulturore të tij. “Quaker Oats” janë ende sot e kësaj dite produkte të gatshme ushqimore 
të cilat shiten nëpër supermarkete. Duke parë këtë vështirësi, zgjidhja e bërë nga 
përkthyesja duket me vend, por humbja është evidente pasi nuk rezulton në përkthim dhe 
sërish në një version të parë të përkthyer të një vepre është me vend përsosja dhe 
përdorimi në masën e duhur të poshtë-shënimeve.  
 Përsa i përket shprehjeve si Anna-Luise greeted me with an anxious face., e cila 
është përkthyer si Ana-Luiza më doli përpara gjithë ankth., humbja e qartë duket në 
formulimin e gabuar të referencës së përkthimit. Nëse në gjuhën angleze referenca është e 
lidhur me pjesën e fytyrës, ndërsa në gjuhën shqipe referenca nuk është tërësisht e 
përcaktuar.  
 
 
I took the train to Geneva and walked from 
the station to a taxi rank. There was what the 
Swiss called a Pub Anglais not far from the 
rank, named, as you would expect , the 
Winston Churchill, with an unrecognizable 
sign and wodden paneling and stained-glass 
windows (for some reason the white and red 
roses of York and Lancaster ) and an 
English bar with china beer handles, 
perhaps the only authentic antiques, for the 
adjective could hardly bw applied to the 
carved wodden settes and the bogus barrels 
which served as tables and pressurized 
Whitbread. 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter three, page 32, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 
 

Jo shumë larg taksive kishte një pub 
anglez, si i thonë zviceranët, i cili, siç mund 
të pritet, quhej Winston Churchill, me një 
tabelë që s’lexohej dot, me mure të veshura 
me dru dhe dritare me vitrazh (kushedi pse 
me trëndafilat bardhekuq të Yorkut e 
Lancasterit) dhe me barin anglez ku kishte 
gota birre me doreza porcelani, të vetmet 
antika të vërteta mbase, se për sendet e 
tjera, domethënë për minderet prej druri të 
gdhendur e për bucelat e rreme që 
shërbenin si tryeza, si dhe për birrën e 
fuçisë, zor se mund të përdorej kjo fjalë.  
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.22 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

  
 
 
 
IV.4.3.2. Humbjet implicite 

 
Me termin humbje implicite nënkuptohen humbje, të cilat, ndodhin në nivelin 

kulturor të tekstit burimor në tekstin e përkthyer19. Vështirësia e tyre qëndron në faktin 
se, përmbajtja kulturore nuk është në nivel sipërfaqsor në tekstit por në nivele nëntekstore 
të tij ose në kuptimin e mesazhit midis fjalëve dhe fjalive. Në dallim nga humbjet e 
mësipërme, humbjet implicite kanë të bëjnë vetëm me nivelin dhe informacionin kulturor 
të tekstit, e cila e bën lexuesin të japë interpretimin e vet si dhe mundësinë për të krijuar 

                     
19 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 



 

 124 

tipizimet në bazë të kulturës që ai ose ajo ka. Në njëfarë mënyre, kur do të kishim raste të 
tilla, përqasja literale e përkthimit mund të ketë një rol të rëndësishëm, por sqarimi i 
aspektit kulturor është i nevojshëm për të mos krijuar tek niveli i lexuesit paqartësi dhe 
pështjellim në leximin e tekstit të përkthyer.  

 
 

I could believe for a moment, as I looked at 
those pale blue eyes, unflinching and 
undoubting, that perhaps he had a point. A 
steward stood at my elbow. I said, ‘I don’t 
want soup.’ 
‘It’s not time for soup yet, sah. The captain 
asks you kindly to have a word with him, 
sah.’ 
 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 14, 
Vintage Edition 2004) 

Për një çast, tek vështroja ata sy të kaltër të 
shpëlarë, sy të vendosur që s’dinin ç’është 
dyshimi, besova se mbase kishte të drejtë. 
Një nga kamarierët më qëndroi pranë. – 
Nuk dua supë, – i thashë. 
-Hala, s’është koha e supës, zotni. Po 
kapiteni ka një fjalë me ju, zotni. 
 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.27, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 
Në shembujt e mësipërm përsëri ndeshemi me përshtatje, aktualizim, ekuivalencë, 

natyralizim, si në rastin e mbiemrave “unflinching and undoubting”,të cilët janë 
përkthyer “sy të vendosur që s’dinin ç’është dyshimi”. Në këtë rast, këto mbiemra janë 
perifrazuar për të dhënë kuptimin, sidomos mbiemri “undoubting” me shprehjen “s’dini 
ç’është dyshimi”. Për ta natyralizuar tekstin dhe dialogun midis kamarierit dhe 
personazhit Braun, në fjalinë “It’s not time for soup yet, sah. The captain asks you kindly 
to have a word with him” është përkthyer “Hala, s’është koha e supës, zotni. Po kapiteni 
ka një fjalë me ju”. Forma e adresimit të kamarierit klientit, duket sikur është vendosur 
në variantin e shqipes të rrethit të Tiranës. Këtu përkthyesja ka patur parasysh se fjala 
“sah”-”zotni”, shprehet nga varianti anglisht i Indisë dhe kështu i ka lindur ideja se 
kamarieri mund të ketë një kamarier baravlerës kulturor në Shqipëri. Duhet theksuar se, 
nuk është e lehtë të gjendet në përkthimet e sotme apo të ketë një përshtatje të tillë. Për 
më tepër, duket se barasvlefshmëria kulturore dhe gjuhësore në këtë rast, janë në sinkron 
me njëra tjetrën, pavarësisht kritikës gjuhësore se duhet shkruar në variantin standard të 
gjuhës shqipe gjatë përkthimit, por në një vepër letrare ku liria e përkthyesit është më e 
madhe sesa në një përkthim teknik, i duhet dhënë përkrahje një përqasjeje të tillë në 
përkthim. 

 
   

‘Is it you Monsieur Brown?’ he called up 
nervously.   
‘Of course it’s me. Why weren’t you here 
when I arrived? Why have you left my 
suitcases…? 
He stood below me looking up with a sick 
expression of his black face. 
‘Madame Pineda gave me a lift. I want you 

-Ju jeni, zoti Braun? – thirri fort i 
shqetësuar. 
-Sigurisht që unë jam. Pse s’dole të më 
prisje kur mbërrita? Pse m’i ke lënë 
valixhet…? 
Ndaloi para meje dhe ngriti sytë e më 
vështroi nga poshtë lart me një shprehje të 
dëshpëruar në fytyrën e zezë. 
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to drive back with her into the town. You 
can return on the bus. Is the gardener 
here?’ 
‘He go away.’ 
‘The cook?’ 
‘He go away.’ 
‘My paper-weight? What’s happened to my 
paper-weight?’ He looked at me as though 
he didn’t understand. 
‘Have there been no guests at all since I 
left?’ 
‘No, monsieur. Only…’ 
‘Only what?’ 
‘Four nights ago Doctor Philipot he come 
here. He stay tell nobody.’ 
‘What did he want?’ 
‘I tell him no stay here. I tell him the 
Tontons Macoute look for him here.’ 
‘What did he do?’ 
‘He stay all the same. Then the cook go 
away and the gardener go away. They say 
they come back when he go. He very sick 
man. That’s why he stay. I say go to the 
mountain, but he say, no walk. His feet they 
swell bad. I tell him he go before you come 
back.’ 
‘It’s the hell of a mess for me to come back 
to,’ I said. ‘I’ll talk to him. Which room is 
he in?’ 
‘When I hear the car, I call to him – 
Tontons, get out quick. He very tired. He 
not want to go. He say “I be old man”. I 
tell him Monsieur Brown he ruined if they 
find you here along. All same for you, I 
say, if Tontons find you in the road, but 
Monsieur Brown he ruined if they catch 
you here. I tell him I go and talk to them. 
He go out and then quick quick. But it was 
only that stupid taxi-man with the 
luggage… So I run tell him.’ 
 (The Comedians, Part One, Chapter two, page 46-
47, Vintage Edition 2004) 

-Madamë Pineda më solli këtu me veturën 
e saj. Dua që ta shoqërosh deri në qytet. 
Kthehu me autobus. Është këtu kopshtari? 
-Ka ik. 
-Po kuzhinieri? 
-Ka ik. 
-Po letërmbajtësja? Ç’ka bërë vaki me 
letërmbajtësen time? 
Më vështroi sikur s’po kuptonte ç’i thosha. 
-S’ka pasur asnjë bujtës që kur jam nisur? 
-Jo, mësjë. Vetëm… 
-Vetëm çfarë? 
-Katër netë para doktor Filipotit, ai erdhi. 
Ai tha mos i thuaj njeriu. 
-E ç’donte? 
-Unë i thashë nuk mundet të rri këtu. Unë 
thashë tonton makutët vijnë këtu kërkojnë. 
-E si ia bëri? 
-Prapëseprapë rri. Atëherë kuzhinieri ik 
dhe kopshtari ik. Ata thanë vijnë prapë kur 
ai ik. Po ai shumë sëmurë. Prandaj rri. Unë 
thashë dil në mali, po ai tha nuk eci dot. Ka 
fry shumë këmbët. Unë thashë ik para se 
vjen juve. 
-Ta marrë djalli, ç’janë gjithë këto 
ngatërresa që më pritkan? – i thashë. – Flas 
vetë me të. Në cilën dhomë është? 
-Kur dëgjova makina thashë shpejt dil, 
erdhën tonton. Po ai shumë i lodhur. Nuk 
desh iki. “Unë plak njeri”, – tha. Unë 
thashë mësjë Braun po gjetën juve këtu 
tonton. Njësoj për ju, thashë, po gjetën te 
rruga, kurse mësjë Braun shkatërroj po 
kapën juve këtu. Unë po dal kallëzoj, 
thashë. Atëherë ai dal shpejt shpejt. Po 
ishte vetëm ai hajvan taksist me bagazh… 
Ktheva vrap them doktor Filipot.  
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.85-86, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

 
 
Në këtë dialog midis shërbëtorit Zhozef dhe Braunit, përkthyesja ka mundur të 

përcjellë me një ekuivalencë dhe natyrshmëri kontekstuale tejet të admirueshme. 
Ligjërimi i Zhozefit është përshtatur njëlloj si i një të huaji që po mëson shqipen në 
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mësimet e para. Karakteristikë e këtij ligjërimi, është përdorimi i foljeve në kohën e 
tashme, veta e parë. Nga ana sintaksore, shumë nga fjalitë janë pa kryefjalë. Ato fillojnë 
me folje ose me një ndajfolje apo emër, me kategori të ndryshmë gramatikore. 
Barasvlefshmëria kulturore është në kulmin e saj ku janë përshtatur si nga ana semantike 
por edhe gramatikore shprehjet e Zhozefit. Psh: “He go away.” është përkthyer me një 
fjali foljore “Ka ik.” Një shembull tjetër është shprehja e tij “He stay all the same” e cila 
është përkthyer “Prapëseprapë rri”, që në pamje të parë është një përshtatje sipas këtij 
ligjërimi në gjuhën shqipe.  

Ajo që mund të vërehet në përkthim dhe një karakteristikë e përkthyeses, është 
përdorimi i më shumë se një kuptimi të një fjale në shqip. Psh: fjala “monsieur” është 
përkthyer herën e parë në kuptimin e saj të parë nga frëngjishtja “zotëri”, kurse më poshtë 
është dhënë shqipërimi i kësaj fjale si “mësjë”. Këtu duket sikur përkthyesja mund ta ketë 
ekzagjeruar në këtë formë, por efekti i barasvlefshmërisë kulturore në lidhje me 
kontekstin frankofon të Haitit është arritur.  

 
 
 

IV.4.3.3. Humbjet e modifikuara. 
 

 Humbjet e modifikuara janë ato tipe humbjesh të cilat mund të ngjasojnë me 
humbjet implicite, por që në karakteristikën e tyre nuk kanë rëndësi në nivel 
makroteksti20. Rëndësia e tyre ndihet në nivel mikroteksti. Ndryshimi nga humbjet 
implicite është se ngarkesa kulturore e tyre është më e madhe dhe më e dukshme edhe për 
një lexues të thjeshtë të një teksti të përkthyer. Terma apo shprehje të tilla tregojnë 
gjithashtu edhe përmbajtje psikologjike dhe sociologjike të një kulture të caktuar. Pjesë 
përbërëse e tyre janë pikërisht adresimet dhe termat që kanë bashkëbiseduesit e njëkulture 
ndaj njëri-tjetrit për të bërë nja ndarje midis klasave shoqërore. Për më tepër, ato 
reflektojnë edhe si paraqitet realiteti dhe këndvështrimi për botën ndërmjet dy kulturave.   
 Një nga vështirësitë dhe karakterstikat e autorit Graham Grin është përdorimi i 
gjuhëve të tjera dhe termave kulturorë të vendeve gjeografike në të cilat zhvillohet 
ngjarjet. Përgjatë procesit përkthimor të tyre, vështirësia qëndron në përkthimin e saktë 
dhe të duhur të këtyre termave kulturorë, duke ruajtur origjinalitetin e tekstit dhe ruajtjen 
nga deformimi i ndikimit tw kulturës gjuhësore të përkthimit.  
 
 
Gustavo Escobar had a large black 
moustache and abundant sideburns: his face, 
brick-red as laterite, resembled a clearing 
which had been hacked our of the bush, and 
his nose reared like the horse of a 
conquistador... 
 
He continued to finger Doctor Plarr’s 
shoulder almost as though he were 

Gustavo Eskobari kishte një barrë mustaqe 
te zeza dhe favoritet drizë: fytyra e tij 
ngjyrë tulle si lateriti ngjante sikur ishte 
lakëruar nga pastrimi i drizave, ndërsa 
hunda i shfrynte si kali i një conquistador-
i... 
 
Ai vazhdoi ta prekte me gishta në shpatull 
doktor Plarin sikur po e shikonte për ta 

                     
20 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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considering whether to buy him for breeding 
purposes (he had a big estancia on the Chaco 
side of the Paraná). 
 
(The Honorary Council, Part Three, Chapter three, 
page 145, Penguin Classic, 2008) 
 
 
Perhaps it was the mechanical expression 
of his wife’s solicitude which irritated 
Escobar. Or perhaps he took the warning as 
a reflection on his machismo. He said with 
quite unmistakable irony “You are tied to a 
very favorite patient, I believe, Eduardo? 
 
“Seňora Fortnum is having a baby, I 
believe?” 
“Yes. And so. I expect you know šenora 
Vega, but she doesn’t trust me with a 
childbirth. She goes to Doctor Benevento 
now.” 
 
(The Honorary Council, Part Three, Chapter three, 
page 146, Penguin Classic, 2008) 
 

blerë me qëllim mbarështimi (ai kishte një 
estancia të madhe në Parana nga ana e 
Ҫakos). 
 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.166 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 
 
Mbase shprehja mekanike e merakut të së 
shoqes ishte ajo që e acaroi Eskobarin. Ose 
mbase ai i mori fjalët e Plarit si pasqyrim i 
machismos së tij. ‘Për momentin besoj se je 
lidhur me një pacient shumë të preferuar, 
Eduardo?’ – i tha ai me ironi të dukshme... 
 
‘Besoj se šenora Fortnumi pret që të 
lindë?’ 
‘Po. Po kështu, besoj se e dini, edhe šenora 
Vega, por ajo nuk ka besim te mua për 
lindjen e fëmijës. Tani shkon te doktor 
Beneventua.’ 
 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.167 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 
 

 
 

Në shembujt e mësipërm vërejmë se përdorimi nga autori i termave në gjuhën 
spanjolle në një tekst të gjuhës angleze, krijon efektin kulturor dhe informativ të 
ambjentit ku zhvillohen ngjarjet. Nga ana e përkthyesit këto terma janë ruajtur ashtu si në 
origjinal, duke i konsideruar ato si aspekte gjuhësore të papërkthyeshme. Një nga 
zgjidhjet që na ofrohet nga normat e përkthimit dhe Studimet Përkthimore është sqarimi i 
këtyre aspekteve nëpërmjet sqarimeve dhe poshtë-shënimeve. Si rrjedhim, në tekstin e 
përkthyer nuk vërehen sqarime të tilla, duke e lënë lexuesin e thjeshtë të pa informuar se 
cilat janë këto tituj dhe çfarë funksionesh kanë në një shoqëri të tillë. Në rastet kur haset 
një problematikë e tillë përkthimore është e nevojshme që informacioni kulturor dhe 
gjuhësor të jepet për lexuesin. Efektet e një mungese të tillë informacioni ka si pasojë 
pështjellimin e lexuesit kur nuk njeh ose has për herë të parë terma të tillë. Për më tepër, 
sqarimi i sfondit kulturor është një aspektet tashmë kryesore të gjuhës dhe të 
komunikimit ndërmjet qënieve njerëzore.  
 
 
 
IV.4.3.4. Humbjet tërësore. 

 
Këto tip humbjesh, nga vetë termi i përdorur, tregojnë se si pjesë nga makroteksti 

hiqen dhe bëjnë të pamundur lidhjen e të gjithave pjesëve tekstore për të pasur koherencë 
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i gjithë teksti si një njësi e vetme21. Nëse tipet e humbjeve të mësipërme nuk përbëjnë 
ndonjë rrezik të veçantë për të mos humbur vlerën e makrotesktit, humbjet tërësore 
tregojnë se mungon në nivel tekstor një element ose një pjesëz kulturore. Në momënte 
interpretimi të një teksti, si të tërë, mund të dilet në konkluzionin se pjesë të munguara 
apo edhe deformime mund të bëhen me qëllim koherencën dhe teksti nuk preket në 
tërësinë kuptimore të tij. Nga ana tjetër, ajo që i mohohet lëxuesit nëpërmjet mungesave 
apo deformimeve të teksteve, është informacioni i plotë kulturor dhe lidhja e plotë midis 
mesazheve që transmetohen tek ai ose ajo. Disa prej shkaqeve ose motiveve që mund të 
ndodhin për këto efekte të sipër përmendura mund të jenë nga më të ndryshmet ku 
përfshihen: 

 
a) Ideologjia 
b) Mungesa e informacionit kulturor dhe gjuhësor nga përkthyesi 
c) Ndikimet e kulturës dhe gjuhës së përkthimit 

 
Në dy shembujt e mëposhtëm vërehet se të tre faktorët ndikojnë në përkthimin e një 
teksti. 
 
 
‘Religion is the opium of the people?’ I 
quoted flippantly at him. 
‘I don’t know where Marx wrote that,’ 
Doctor Magiot said with disapproval, ‘if he 
ever did, but since you were born a 
Catholic, as I was, you should be pleased 
to read in Das Kapital what Marx has to 
say of the Reformation. He approved of the 
monasteries in that state of society. 
Religion can be an excellent means of 
therapy for many states of mind – 
melancholy, despair, cowardice. Opium, 
remember, is used in medicine. I’m not 
against opium. Certainly I am not against 
Voodoo. How lonely my people would be 
with Papa Doc as the only power in the 
land. 
‘But it’s paganism,’ Mrs. Smith persisted. 
‘The right therapy for Haitians. The 
American Marines tried to destroy 
Voodoo. The Jesuits tried. But the 
celebrations go on yet when a man can be 
found rich enough, to pay the priest and the 
tax. I wouldn’t advise you to go.’ 
‘She’s not easily frightened,’ Mr. Smith 

- Feja është opiumi për popullin? – iu 
ktheva unë menjëherë. 

- S’di ku e ka shkruar Marksi këtë, – 
tha doktori me një fytyrë të 
vrerosur, – nëse e ka shkruar, por 
derisa je lindur katolik si unë duhet 
të kënaqesh për atë që ka thënë 
Marksi për Reformacionin tek 
“Kapitali”. Ai ishte për manastiret 
për atë gjëndje që ishte shoqëria. 
Feja mund të jetë një terapi për atë 
gjëndje të trurit, plot melankoli, 
dëshpërim, frikë. Mos harro se 
opiumi përdoret në mjekësi dhe unë 
s’jam kundër tij. Sigurisht që as 
kundër vuduizmit s’jam. Mendo sa i 
vetmuar do të ishte populli im me 
Papa Dokun në pushtet. 

- Po ky është paganizëm – 
këmbënguli Znj. Smith. 

- Terapia e duhur për haitianët. 
Marinsat amerikanë u përpoqën ta 
shkatërrojnë vuduizmin. Jezuitët po 
ashtu, por celebrimet vazhdojnë sa 
kohë është dikush i pasur për të 

                     
21 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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replied. ‘You should have seen her in 
Nashville.’ 
‘I don’t question her courage, but there are 
features that for a vegetarian…’ 
 
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page177, 
Vintage Edition 2004) 

paguar priftin dhe taksën. Nuk do 
tua këshilloja të shkonit në një 
celebrim të tillë. 

- Ajo nuk frikësohet lehtë, – u 
përgjigj Z. Smith. – Ta kishit parë 
në Nashvill. 

- Nuk diskutoj guximin e saj, por ka 
disa gjëra për një vegjetarian... 

Përkthim i Piro Tanku    
 
 
 
‘Do you remember that evening when Mrs. 
Smith accused me of being a Marxist? 
Accused is too strong a word. She is a kind 
of woman who hates injustice. Yet i have 
grown to dislike the word “Marxist”. It is 
used so often to describe only a particular 
economic plan. I believe of course in that 
economic plan – in certain cases and in 
certain times, here in Haiti, in Cuba, in 
Vietnam, in India. But Communism, my 
friend, is more than Marxism, just as 
Catholicism – remember I was born a 
Catholic too – is more than the Roman 
Curia. There is a mystique as well as a 
politique. We are humanists, you and I. 
You won’t admit it perhaps, but you are the 
son of your mother and you once took the 
dangerous journey which we all have to 
take before the end. Catholics and 
Communists have committed great crimes, 
but at least they have not stood aside, like 
an established society, and been indifferent. 
I would rather have blood on my hands 
than water like Pilate.   
(The Comedians, Part Three, Chapter Four, page 
290-291, Vintage Edition 2004) 

 
 
 
“E mbani mend mbrëmjen kur Znj. Smith 
më akuzoi si marksist? Akuzuar është 
goxha fjalë. Ajo është ai tip gruaje që urren 
padrejtësitë. Megjithatë, me kohë, e kam 
urryer fjalën “marksist”. E përdorin vetëm 
për një plan ekonomik. Sigurisht që besoj 
në këtë plan ekonomik, në kohë e raste të 
ndryshme si në Haiti, Kuba, Vietnam, Indi, 
por komunizmi, miku im, është më shumë 
sesa marksizmi. Po kështu edhe për 
katolicizmin (mos harro se jam lindur i 
tillë), që është më shumë se vetë Selia e 
Shenjtë. Këtu është mistika dhe politika. 
Unë e ti jemi humanist. Ndoshta nuk do ta 
pranosh se je djalë i nënës tënde dhe 
njëherë e more përsipër rrezikun që ne 
duhet ta marrim përpra fundit. Katolikët 
dhe komunistët kanë bërë krimet më të 
rënda, por të paktën nuk qëndruan 
duarkryq, si një shoqëri indiferente. Më 
mirë t’i kisha duart me gjak sesa t’i laja me 
ujë si Pilati. 
 
Përkthim i Piro Tanku 

 
 
Duke parë pikërisht këto momente të mospërkthyeshmërisë, humbjet tërësore në 

tekst marrin një domethënie për veprën në tërësi. Nga pikëpamja stilistikore është një 
humbje totale në lidhje me informacionin për një personazh kryesor siç është Doktor 
Mazho. Qëndrimet e këtij personazhi, ligjërimi i tij, krijimi i figurës tek lexuesi shqiptar 
nuk jepet i plotë. Për më tepër, mospërkthimi konsiderohet si një shkelje e së drejtës së 
lexuesit për ta kuptuar vetë autorin dhe qëndrimet e tij.  
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Në një këndvështrim tjetër gjuhësor, siç është ai i pragamtikës gjuhësore, humbja 
tërësore ka të bëjë lidhjen që humbet teksti i këtij personazhi në tërësinë e veprës. Kjo, 
gjithashtu, nënkupton faktin se ky personazh, i cili është gjykuesi i personazhit kryesor 
Braun, nuk arrin të japë verdiktin e vet në tekst. Në një domethënie të vetën, ky aspekt 
gjuhësor i mungon një pjesë e përcjelljes së mesazhit që autori i tekstit burimor ka dashur 
që të përcjellë tek lexuesi. 

Analizimi i këtij aspekti përkthimor nxjerr në pah një vështirësi dhe problematikë 
të re të përkthimit që është hasur në Shqipëri dhe mund të haset në të ardhmen, e cila 
është ideologjia e redaktimit përkthimor. Ky rast i veçantë ndihmon të kuptohet jo vetëm 
autori në tekstin e vet origjinal, por edhe botëkuptimi i përkthyesit apo përkthyeses në 
procesin e përkthimit dhe produktin final që del për lexuesit.  

Duke mos kërkuar të gjykohet përkthyesi apo procesi, duhet theksuar se në një 
rast të tillë gjendemi përballë shkeljes së një norme bazë të etikës së përkthimit. Nga 
normat e vendosura në kohë dhe parimet e Studimeve Përkthimore rekomandohet të 
përkthehet i gjithë mesazhi dhe kuptimi i përcjellë nga autori. 

Pavarësisht këtij fakti, lexuesi gjendet përballë një teksti, i cili është i lidhur në 
qënësinë e vet dhe nuk lë hapësira për interpretime apo kritika, të cilat prekin tërësinë e 
veprës apo makrotekstin. Një nga format, të cilat njihen nga kritika apo Studimet 
Përkthimore është efekti zëvendësues ose nënkuptimi. Nuk duhet harruar se nëse lexohet 
deri në fund vepra, personazhi i Doktor Mazho-it në frymën e vet të përshkrimit dhe të 
ligjërimit nuk është prekur ose deformuar.   

 
 
 
 

IV.4.3.5. Humbjet e shprehjeve kulturore dhe idiomave. 
 
Ashtu si dhe humbjet e tjera serioze që ndodhin në përkthim, këto tipe humbjesh 

janë më të shpeshtat që mund të ndodhin në një proces apo dhe produkt përkthimor22. 
Nëse nga vetë aspekti teorik i humbjeve, ato mund të konsiderohen nga shumë studiues si 
aspektet negative të procesit dhe produktit përkthimor, ky keqkuptim duhet të sqarohet, 
se për shkak të ndikimeve kulturore dhe gjuhësore të gjuhës ato janë të pashmangshme. 
Konsideratat mbi humbjet nuk është e thënë se mund të humbasë aspekti gjuhësor më i 
rëndësishëm. Gjithashtu kjo varet edhe nga mënyra dhe strategjia që ndjek çdo individ 
përkthyes. Për më tepër, vlerësimin përfundimtar të përkthimeve e japin vetë lexuesit, të 
cilët e gjykojnë nga këndvështrimet e tyre. 

 
 

Doctor Fischer and the Divisionnaire were 
the only Swiss nationals in the group when 
I came to know them and Fischer was by a 
long way the richest. He ruled them all as a 
man might rule a donkey with a whip in 
one hand and a carrot in the other. They 

Kur i njoha unë, Doktor Fisheri dhe 
Divizioneri ishin të vetmit zviceranë në atë 
grup, dhe Fisheri ishte shumë më i pasur se 
gjithë të tjerët. Ai i kishte ata nën fre, siç 
mund ta ketë nën fre gomarin njeriu që 
mban në njërën dorë kulaçin dhe në tjetrën 

                     
22 Hanada al-Masri, Journal of Language & Translation 10-1, March 2009, 7-44, referuar faqes web 
http://www.unish.org/upload/word/1_5_Al-Masri_rev_and_finalD.pdf 
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were very well lined themselves, but how 
they enjoyed the carrots. It was only for the 
carrots that they put up with his aboninable 
parties at which they were always first 
humiliated (“Have you no sense of 
humor?”I can imagine him demanding at 
the early dinners) and then rewarded. In the 
end they learned to laugh even before the 
joke was sprung. They felt themselves to 
be a select group – there were plenty of 
people around Geneva who envied them 
their friendship with the Great Doctor 
Fischer. (Of what he was a doctor I don’t 
know this day. Perhaps they had invented 
the title to honor him, just as they called 
the Divisionnaire “General.”)     
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter one, page 17, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 

kërbaçin. Vetë qenë të krimbur në para, e 
megjithatë çmendeshin pas kuleçëve. Prej 
tyre i duronin dhe ato farë gostish të 
neveritshme, ku gjithmonë së pari 
poshtëroheshin (po s’i s’merrkeni vesh nga 
humori ju? – e përfytyroj  duke i pyetur në 
gostitë e para), pastaj u jepej shpërblimi. 
Më në fund ia kishin marrë dorën dhe 
qeshnin që përpara se të dilte ku qe loja. U 
dukej vetja si një grup i zgjedhur – kushedi 
sa njerëz në Gjenevë ua kishin zili 
miqësinë me Doktor Fisherin e madh. (Se 
për çfarë qe doktor ai, edhe sot e kësaj dite 
s’e di. Ndoshta ia kishin ngjitur titullin si 
shenjë nderimi, ashtu siç i thoshin dhe 
“Gjeneral” Divizionerit). 
 (Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.10 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 

Duke pasur paraysh këtë logjikë, në shembullin e paraqitur më sipër vërehen 
përshtatje përkthimore, të cilat nëse analizohen në detaje, japin pikërisht aspektin 
gjuhësor të humbjeve në bazë të deformimit të shprehjes ndikuar nga aspekti kulturor i 
gjuhës së përkthimit. Në gjuhën angleze kemi përdorimin e foljes “rule” në të njëjtën 
pjesë tekstore, por edhe të një shprehjeje frazeologjike, He ruled them all as a man might 
rule a donkey with a whip in one hand and a carrot in the other. Përdorimi i kësaj foljeje 
në anglisht, sipas kontekstit të veprës tregon ndikim e një lideri që Doktor Fisheri kish 
mbi mysafirët e tij të gostive. Përkthimi i kësaj foljeje me një shprehje idiomatike si Ai i 
kishte ata nën fre, siç mund ta ketë nën fre gomarin njeriu që mban në njërën dorë 
kulaçin dhe në tjetrën kërbaçin, tregon në njërin aspekt gjuhësor humbjen e kuptimit të 
foljes në përdorimin e parë, pasi referenca janë njerëzit dhe më pas vjen kuptimi 
konotativ i saj lidhur me shprehjen frazeologjike. Nuk duhet harruar se në gjuhën shqipe, 
për shkak të emocionalitetit që shkakton pikërisht lidhja dhe përsëritja e foljes me 
shprehjen frazeologjike është e pranueshme për rrjedhshmërinë e tekstit.  

Në po të njëjtën pjesë, vërehen edhe aspektet e barasvlefshmërisë përkthimore që 
bëjnë përkthyesit për kulturën gjuhësore. Nga ana tjetër, parë nga pikëpamja e humbjeve 
gjuhësore, vërehet humbja e referencës së shprehjes. Në gjuhën angleze shprehja a whip 
in one hand and a carrot in the other ka pikërisht referencë përdorimin e kamzhikut dhe 
të karrotës për bagëtitë, ndërsa në gjuhën shqipe në njërën dorë kulaçin dhe në tjetrën 
kërbaçin ka për referencë marrëdhënien që ka pronari mbi një punonjës të vetin, kjo 
marrë nga zhvillimet historike të vendit tonë. Thënë kjo, pavarësisht humbjeve nga 
aspekti gjuhësor semantik, nga pikëpamja kulturore kemi një efekt barasvlerës për nga 
kuptimi dhe emocionaliteti i shprehjes. 

Një rast tjetër është përkthimi i tipeve të pyetjeve retorike që bëhen nga gjuha 
burimore në gjuhën e përkthimit. Pyetja Have you no sense of humor?, për nga pikëpamja 
e kulturës gjuhësore dhe sjelljes gjuhësore, në gjuhën angleze është në formën habitore, 
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ku bashkëbiseduesi në komunikim lë hapësirë për komentim ose reagim nga 
bashkëbiseduesi tjetër. Ai aspekt kulturor që vërehet në përkthimin e bërë si po s’i 
s’merrkeni vesh nga humori ju? , tregon se në kulturën dhe sjelljen gjuhësore shqipe, 
pyetja nuk ka formën tipike të saj, por është një konstatim që bëhet me intonacion pyetës. 
Raste të tjera shenjojnë edhe mbipërkthime të shprehjeve të përdorura në gjuhën e 
përkthimit.  Në fjalinë e tekstit burimor thuhet, learned to laugh even before the joke was 
sprung, e cila është përkthyer si ia kishin marrë dorën dhe qeshnin që përpara se të dilte 
ku qe loja,  duke qenë e mbipërkthyer si shprehje foljore “learned to laugh” duke 
përdorur idiomën në gjuhën shqipe. Përsa i përket rasteve të humbjeve gjuhësore është 
tipike, por nga pikëpamja kulturore është një fenomen i njohur. Në mëyrë që të bëhen 
përshtatjet e duhura kulturore dhe veçanërisht të sjelljeve gjuhësore, një fenomen i tillë, 
shpesh, është i pashmangshëm. Gjithashtu kjo ndodh edhe për shkak të vendimarrjes që 
bën përkthyesi/përkthyesja gjatë procesit dhe produktit final përkthimor. 

 
 

Even the violent death of my partner had 
not seriously disturbed my possessive love. 
I would have remarked as Friar Laurent in 
the French version of Romeo and Juliet, a 
sentence that I had reason  
to remember: 
 

'Le remede au chaos 
N' est pas dans, ce chaos. 

 
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page 31, 
Vintage Edition 2004) 
 
 
 
 
The career of an hôtelier was not, as I have 
indicated, the one which the Jesuits had 
expected me to follow. That had been 
finally wrecked by a college performance 
of Romeo and Juliet in its very staid French 
translation. I was given the part of the aged 
Friar Lawrence, and some of the lines I had 
to learn have remained with me to this day, 
I don't know why. They hardly have the 
ring of poetry. ‘Accorde – moi de discuter 
sur ton état. Friar Laurent had the power 
of making even the tragedy of the star-
crossed lovers prosaic. “J’apprends que tu 
dois et rien ne peut le reculer, Etre mariée 
á ce comte jeudi prochain.” 
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page38, 
Vintage Edition 2004) 

As vdekja e kobshme e partnerit tim s’ma 
kishte zvjerdhur këtë dashuri profane. 
Ashtu si frat Lorenci në variantin frëngjisht 
të “Romeo dhe Xhulietës” edhe unë do të 
thosha: 
 

Le remede au chaos 
N’est pas dans ce chaos. 

 
(Shënim: (frëngj.)Shpëtimi prej kaosit nuk gjendet 
brenda kaosit.) 
Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga Brikena 
Çabej, f.80, Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”, 
Tiranë, 1987.)    
 
 
Siç ju thashë, pra, nuk ishte karriera e 
hôtelier-it ajo që prisnin nga unë jezuitët. 
Mirëpo ajo që prisnin ata qe shkallmuar 
përfundimidht nga një shfaqje e “Romeo 
dhe Zhulietës” që dha kolegji në frëngjisht. 
Mua më kishin caktuar rolin e frat Lorencit 
të moshuar, dhe, nuk e di pse, ca radhë më 
kanë mbetur në mend edhe sot e kësaj dite: 
“Accorde – moi de discuter sur ton état.” 
Frat Lorenci ish i zoti të bënte prozaike 
gjer edhe tragjedinë e dashnorëve të dënuar 
prej fatit. “J’apprends que tu dois et rien ne 
peut le reculer, Etre mariée á ce comte 
jeudi prochain.” 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.97, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.)    
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Nëse vërehet në fillim të paragrafit të marrë në konsideratë të kritikës 
përkthimore, shprehja seriously disturbed my possessive love është përkthyer si zvjerdhur 
këtë dashuri profane. Një nga humbjet që ndodh më shpesh në procesin përkthimor është 
kur intuita përkthimore e përkthyesit e shtyn atë të përkthejë në mënyrë poetike në një 
prozë. Këtu kemi të bëjmë me humbje të ngjyrimit të duhur emocional të shprehjes, ku 
shprehja merr më shumë ngjyrime të trishta sesa paraqitet në tekstin e origjinalit. 

Një nga karakteristikat themelore të autorit Graham Grin është përzgjedhja e 
gjuhës frënge në tekstin burimor. Kjo vërehet si fenomen jo vetëm për këtë gjuhë por 
edhe për gjuhët e tjera, si në rastet e mësipërme të gjuhës spanjolle. Natyrisht, kjo 
zgjedhje e autorit vështirëson procesin e përkthimit të termave kulturorë dhe gjuhësorë. 
Në përgjithësi, kjo tregon se autori, me një qëllim të caktuar, përzgjedh shprehje të tilla të 
autorëve të ndryshëm në një gjuhë tjetër për efekt emocional dhe kulturor, për të treguar 
karakteristikat e vendit apo zonës gjeografike ku ndodhin ngjarjet. Një efekt tjetër që 
autori përpiqet të zgjojë tek lexuesi është se gjuha frënge përdoret nga njerëz, të cilët 
kanë një intelekt më të lartë nga të tjerët.  

Duke u bazuar në këtë fakt, përkthyesi ose përkthyesja mund të zgjedhë të bëjë 
përshtatjen e shprehjes në tekst ose të bëjë një përkthim literal nëpërmjet poshtë-
shënimeve. Kjo zgjedhje e fundit në tekstin e përkthyer është zgjidhja më ideale që 
mundet të kryhet kur nuk ka një variant të saj në gjuhën e përkthimit. Humbja që ndodh 
në rastin konkret është minimale dhe thuajse e papërfillshme për lexuesit, por ajo shtrihet 
në nivelin kuptimor dhe pragmatike të saj. Konkretisht, shprehja në gjuhën frënge N' est 
pas dans, ce chaos nuk nënkupton kaosin në përgjithësi, siç është paraqitur në përkthim, 
por atë tip kaosi që ndodh brenda mendjes së individit në veçanti.  

Një aspekt tjetër i vërejtur në përkthimin e këtij teksti ka të bëjë me titujt fetarë. 
Në gjuhën shqipe, terma të fesë katolike janë derivate të gjuhës italiane. Kjo vërehet në 
përkthimin e termit nga gjuha angleze “friar” në “frat” në gjuhën shqipe. Duke u bazuar 
në kontekstin e manastirit ku gjendet personazhi Braun në moshë të vogël, nga pikëpamja 
funksionaliste e gjuhës dhe ajo pragmatiste, baravlerësi kulturor dhe gjuhësor ka të bëjë 
me famullinë. Si rrjedhojë, këtu kemi të bëjmë me një famullitar sesa një frat, funksionet 
e të cilit janë në një kishë sesa në një manastir.   

 Një aspekt përmbyllës i këtij kapitulli, janë shprehjet tipike idiomatikë të gjuhës 
angleze që përdoren mjeshtërisht nga autori Graham Grin. Shprehje të tilla kulturore janë 
një nga vështirësitë dhe problematikat e kritikës përkthimore dhe një burim i ri i 
konteksteve të përdorimit të tyre. Si rrjedhojë, në procesin përkthimor duhet mbajtur 
parasysh kjo problematikë 

 
 

'Returnable, of course, on completion of 
the work.' 
'So you mean the site would be free?' 
'Quite free.' 
'Then I don't see the point of the 
contribution.' 
'To protect the workers, Mr Smith. Many 
foreign projects have come suddenly to an 
end, and the worker on pay day has found 

- Doemos që paratë do t’ju kthehen 
pasi të marrin fund punimet. 

- Doni të thoni se trualli do të na jepet 
falas? 

- Krejtësisht.  
- S’e marr vesh përse u dashka t’i 

paguajmë paratë, atëherë? 
- Për sigurimin e punëtorëve, zoti 

Smith. Shumë nga projektet e të 
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nothing in his envelope. A tragic thing for 
a family. We still have many poor families 
in Haiti.'  
 
 
(The Comedians, Part Four, Chapter two, page107, 
Vintage Edition 2004) 

huajve ndodh që, një ditë të bukur, 
mbeten në mes, dhe punëtori ditën e 
pagës s’merr as edhe një dysh. Gjë 
shumë e rëndë për një familje të 
varfër. Dhe familje të varfra ende 
kemi plot në Haiti. 

(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.236, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.)    

 
 
 

'I tried to see the papers on his desk - they 
looked like the plans of a building, but he 
said to me, "Leave those alone. They mean 
a lot to me." Then he offered me a drink to 
show he had nothing personally against 
me. He said to me, "One has to earn a 
living the best way one can. What do you 
do?" I said, "I used to write verses. Now I 
want a Bren gun. And training. Training 
too."  
He asked me, "Are there many of you?" 
and I told him that numbers were not so 
important. If the seven men had had seven 
Brens …' 
 
(The Comedians, Part Four, Chapter two, page118, 
Vintage Edition 2004) 

- U mundova t’u hidhja një sy ca 
fletëve që kish mbi tryezë, po ai më 
tha “Lërini ato. Kanë shumë rëndësi 
për mua”. Pastaj më ofroi një pije, 
për të më kallëzuar që s’kishte gjë 
kundër meje. Dhe më tha “Njeriu e 
fiton bukën e gojës si t’i vijë më 
mbarë. Ju me se merreni?” Unë i 
thashë që dikur kam pasë shkruar 
vargje. Po tani dua një mitraloz 
bren. Dhe stërvitje. Dua stërvitje. Ai 
më pyeti “A bëheni shumë?” dhe 
unë i thashë se numri s’kishte fort 
rëndësi. Sikur ata të shtatë të kishin 
pasur shtatë brene... 

(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.256, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.)    

 
 
 

'Nobody else you fancied?' 
'I always like to eat off the same plate. 
How are Mr and Mrs Smith?' 
'They flew out today. Disappointed.' 
'Ah, he should have come with us. Any 
trouble with the exit-visa?' 
'We got it through in three hours. I've 
never seen the immigration department and  
the police work faster. They must have 
wanted to be rid of him.' 
'Political trouble?' 
'I think the Ministry for Social Welfare 
found his ideas upsetting.' 
We had a few more drinks and watched 

- S’jua mbush syrin ndonjë tjetër? 
- Më pëlqen të ha gjithmonë në një 

pjatë. Si janë zoti dhe zonja Smith? 
- U nisën sonte me avion. – Të 

zhgënjyer. 
- Ah, si s’na pritën ne! Patën telashe 

me vizën e daljes? 
- Na e nxorën brenda tri orësh. S’i 

kam parë kurrë të punojnë më shpejt 
zyrat e imigrimit dhe të policisë. 
Mezi çdo kenë pritur ta hiqnin qafe, 
duket. 

- Ndonjë ngatërresë politike? 
- Ministrit të Mirëqënies Shoqërore iu 
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Luigi lose a few gourdes for conscience  
sake. 
'How's the captain?' 
'He longs to be off. He cannot endure this 
place. His temper will not be right until we 
are at sea again.' 
 
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page177, 
Vintage Edition 2004) 

panë shqetësuese idetë e zotit Smith, 
me ç’duket. 

Pimë dhe ca e pamë Luixhin si i humbi 
ca gurdë që të qetësonte ndërgjegjen. 
- Si është kapiteni? 
- I qan zemra të niset këtej sa më 

parë. S’e duron dot këtë vend. Sa të 
dalim prapë në det, s’është i qetë. 

(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.296, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.)    

 
 
Në shembujt e mësipërm vërehet përdorimi i shprehjeve të tilla më një veçanësi 

kontekstuale të përdorimit të tyre. Duke u nisur nga faktori konteskt, përkthyesi në 
procesin përkthimor përballet me humbjen e kuptimeve të tyre ose me mbipërkthimin në 
momentet e perifrazimit. Një ngna shprehjet e tilla është 'I always like to eat off the same 
plate. Konteksti i kësaj fraze në gjuhën angleze ka të bëjë me personin, i cili kërkon të 
transmetojë mesazhin se nuk kërkon të përfitojë nga të tjerë apo të përfitojë nga një 
situatë ku vlerat e tij/saj morale nuk e lejojnë. Strategjia e përkthimit e përdorur nga 
përkthyesit në raste të tilla është përkthimi literal, i cili nuk është gjithmonë në gjendje të 
përcjellë në masë të madhe kuptimin e shprehjes. Kultura e gjuhës shqipe dhe mundësia e 
gjetjes së baravlerësëve kulturorë zotëron një masë të konsiderueshme shprehjesh të tilla. 
Natyrisht, nuk është e thënë të jenë të gjitha në shijen dhe preferencën e përkthyesve. 
Shembulli i përkthimit konkret i përafrohet kuptimit në gjuhën përkthimore, por ekziston 
edhe shprehje të tilla si “Unë ha bukën time”, me të njëjtën referencë të procesit të të 
ngrënit.   

Një shembull tjetër i përafërt, por me një karakteristikë tjetër përkthimore është 
shprehja He longs to be off. Shprehja në gjuhën angleze ka kuptimin e të pasurit dëshirë 
dhe mall për të kryer një veprim, të cilin personi ka kohë që nuk e kryen. Përkthimi në 
gjuhën shqipe duhet vënë në dukje se është mjaft i arrirë, por nga pikëpamja pragmatiste 
e gjuhës, referenca e shprehjes humbet. Kultura e gjuhës angleze një shprehje të tillë e 
përdor për njeriun në shprehjen e ndjenjës, ndërsa në kulturën shqiptare ajo ka të bëjë me 
zemrën si organ dhe kuptimin metaforik që ajo mbart në gjuhën shqipe. 

Pavarësisht kritikës përkthimore në këtë kapitull, ku aspektet e humbjeve në 
shumicën e rasteve janë të pashmangshme për shkak të kulturave gjuhësore dhe 
referencave që ato përdorin për të shprehur ndjesitë, ekzistojnë dhe raste kur përkthimi 
literal mund të hapë një dritare të re për kuptimin dhe përdorimin e shprehjeve nga gjuha 
burimore. Një nga shprehjet e tilla është One has to earn a living the best way one can e 
cila është përkthyer si Njeriu e fiton bukën e gojës si t’i vijë më mbarë. Në raste të tilla 
kur nuk ka baravlerës në gjuhën e përkthimit, është e mundshme që në vend të humbjeve, 
të përftohet një shprehje e re.  

Duke marrë në konsideratë dinamikën e zhvillimit dhe rinovimit të gjuhëve të 
ndryshme, aspektet e humbjeve janë gjithmonë të pranishme. Ato mund të variojnë në 
nivele të ndryshme gjuhësore, duke variuar nga njësitë më të mëdha, të cilat mund të jenë 
vetë tekstet dhe kuptimet e tyre, tek shprehjet frazeologjike dhe idiomatike të gjuhës 
burimore në kundërvënie me gjuhën e përkthimit, në lidhje me referencat kulturore të 
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fjalëve. Përsa i përket këtyre të fundit, theksohet se referencat mund të jenë jo vetëm 
historike, por edhe të zakoneve të ndryshme të shtrira në kohë sinkronike dhe diakronike. 
Ashtu siç u pa në shembujt e mësipërm, në lidhje me komunikimin gjuhësor midis 
kulturave, njësitë e para gjuhësore të cilat preken nga përkthimet janë pikërisht format e 
adresimit, referencat metaforike dhe simbolike të fjalëve. Duke vijuar më tej, me 
shprehjet frazeologjike, të cilat kanë vështirësi në përshtatje, në perifrazime, gjithashtu 
edhe në përkthime literale ose të drejtpërdrejta. 

Një faktor tjetër i rëndësishë, janë emërtimet gjeografike dhe emrat e njerëzve në 
gjuhë të ndryshme, të cilat përdoren për të krijuar atmosferën e duhur, jo vetëm letrare, 
por edhe realiste në disa raste, siç janë ato të shprehura në tekstet e romaneve të autorit 
Graham Grin. Nga Studimet Përkthimore dhe ato gjuhësore theksohet se aspekte të tilla 
nuk vënë në dukje një kritikë negative për përkthimin, por një kritikë konstruktive për 
përmirësimin e komunikimit midis kulturave.  
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KREU V 
 
Përcjellja e barasvlefshmërisë përkthimore gjatë përkthimit 

 
 
 
V.5.1. Vështrim mbi proçesin e përkthimit dhe barasvlefshmërisë përkthimore 

  
Përkthimi është një aktivitet i cili përfshin pashmangmërisht të paktën dy gjuhë 

dhe dy kultura1. Ky pohim tregon se përkthyesit përballen me shumë problem dhe duhet 
të gjejnë teknikat e duhura të përkthimit. Si rrjedhojë, Studimet Përkthimore dhe kritika e 
përkthimit, për shkak të natyrës praktike dhe ndërthurjes së shumë disiplinave si stilistika 
gjuhësore dhe letrare, gjuhësia, semiotika, pragmatika, estetika, etj. kanë tërhequr dhe 
vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e studiuesve të shumtë2. Në këtë kontekst theksohet se 
problemet e shumta të përkthimit nuk janë thjesht vetëm probleme që kanë të bëjnë me 
nocionin dhe kuptimin e parë të fjalës apo formës skematike të fjalisë por me një 
dimension më të madh se një kuptim i ngushtë i tyre. Kjo sepse kemi të bëjmë me një 
realitet të kontekstit shoqëror, ekonomik, politik dhe kulturor dhe po aq të aspekteve 
konotative të një natyre semantike gjuhësore. Ashtu si me tekstet e letërsisë së huaj apo të 
një natyre tjetër është e vështirë për një lexues mesatar të kuptojë nocione të aspekteve të 
sipër përmendura pa një përkthim të duhur. Për të arritur në përkthimin më ideal të 
mundshëm duhet marrë në konsideratë tipi dhe lloji i proçesit të përkthimit dhe përqasja 
individuale e natyrës dhe tipologjisë së vetë përkthyesit në veçanësi, sipas përzgjedhjes. 

Studimet Përkthimore dhe studiuesit e ndryshëm3 në lidhje me proçesin e 
përkthimit kanë theksuar praninë e teorive, studimeve dhe qëndrimeve të ndryshme ndaj 
procesit të përkthimit, sipas të cilëve, njëra priret të mbivlerësojë rolin e strukturave 
gjuhësore në proçesin e përkthimit, ndërsa prirja tjetër mbështetet në intuitën dhe 
subjektivitetin e përkthyesit, e cila rrjedhimisht e trajton përkthimin tërësisht të pavarur 
nga strukturat gjuhësore. Pavarësisht nga këto mospërputhje, theksohet se ato bashkohen 
në faktin se përkthimi duhet të krijojë tek lexuesit e tekstit të përkthyer efekt sa më të 
afërt me atë të lexuesve të tekstit në origjinal. Si pasojë e këtij emëruesi të përbashkët na 
jepet parimi i efektit të barasvlefshëm4 ose parimi i barasvlerës funksionale/dinamike.5 
Për këtë aspekt do të marrim parasysh disa nga teoritë e parashtruara nga autorë si Nida, 
Newmark, etj.  

Ndërsa përkthimi pa dyshim ka një numër funksionesh të rëndësishme me një sërë 
aktivitetesh të tjera të përpunit të tekstit që rrjedhin nga një teskt burimor ose të përkthyer 
(psh. shpjegimi ose përmbledhja), teoria kryesore e përkthimit thekson se ekzistojnë 
dallime thelbësore në mes të përkthimit dhe këto aktivitete të tjera. Por pyetja që ende 
                     
1 Toury, G. 1978, revised 1995. "The Nature and Role of Norms in Translation." In Venuti, L. The 
Translation Studies Reader. London: Routledge 
2 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f.83 
1996, Tiranë 
3 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion,f.84 
1996, Tiranë  
4 Newmark. P, "A Textbook of Translation", p.48, Prentice Hall, London, 1988. 
 5 Nida E. A dhe Taber C. "Theory and Practice of Translating", Brill, Leiden 1969.            
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nuk ka përgjigje të kënaqshme është: Cilat janë parakushtet që duhet të plotësohen për një 
tekst që të klasifikohet si i duhur? Koller6 propozon në vijim përkufizimin e proçedurës të 
asaj që duhet të jetë në përkthim:  

 
“Ndërmjet tekstit rezultant në gjuhën e përkthimit dhe tekstit burimor ekziston një 
marrëdhënie e cila mund të jetë përcaktuar si një përkthyeshmëri, ose ekuivalentim.” 

 
Vihet re se përkthyeshmëria mund të merret si rreptësisht aktiviteti që ka të bëjë 

me përkthimin (kundrejt të themi, shkrimit origjinal) dhe kështu mund të shihet në 
aspektin e një lidhjeje ekuivalentimi që është e ndryshme nga lloji i marrëdhënieve me 
tekstin në tërësi. Përsa i përket nivelit dhe argumentimit teorik ende nuk kemi thënë çfarë 
është “ekuivalencë”, por është e qartë se përkthimet janë prodhuar nën kushte të 
ndryshme nga ato të marrjes së formave më të lira të të shkruarit. Përkthyesit ballafaqohet 
dhe duhet të zgjidhin një numër problemesh të cilat nuk ka gjasa që të shfaqen në 
shkrimet origjinale dhe anasjelltas. Në përkthim, këto kufizime janë një marrëveshje e 
madhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet në kodet gjuhësore, vlerat kulturore, perceptimet 
mbi botën, stilet, estetikën, etj. 
 Krings7 përkufizon strategjinë e përkthimit, si “planet në ndërgjegjen e 
përkthyesit për zgjidhjet e mundshme për problemet konkrete të përkthimit në kuadrin e 
një detyre konkrete përkthimi” dhe Seguinot8 mendon se ka të paktën tre strategji globale 
të përdorura nga ana e përkthyesve:  
 
 ( i) të përkthyerit pa ndërprerje, për aq kohë sa të jetë e mundur,  
 (ii) korrigjimin e menjëhershëm të gabimeve sipërfaqsore,  
 (iii) lënia e monitorimit të gabimeve kualitative dhe stilistike në tekst në  
 një fazë më të vonshme për tu rishikuar.  
  

Për më tepër, Loescher9 e përkufizon strategjinë e përkthimit si “një proçedurë 
potencialisht në ndërgjegjen e përkthyesit për zgjidhjen e një problemi që është hasur në 
përkthimin e një teksti, apo ndonjë segment të tij.” Siç është thënë në këtë përkufizim, 
nocioni i ndërgjegjes është i rëndësishëm në strategjitë dalluese të cilat përdoren nga 
përkthyesit. Në këtë drejtim, Cohen10, pohon se “elementi i ndërgjegjes është ajo që e 
dallon nga strategjitë e këtyre proçeseve që nuk janë strategjike.” 
 Bell11, gjithashtu, bën dallimin midis strategjive globale (ato që kanë të bëjnë me 
tekstin në përgjithësi) dhe lokale (ato që kanë të bëjnë me segmente tekstore) dhe 
konfirmon se ky dallim rezulton prej llojeve të ndryshme të problemeve në përkthim. 

                     
6 Koller, W. (1972) Grundprobleme der Übersetzungstheorie: Unter besonderer Berücksichtigung 
schwedischdeutscher Übersetzungsfälle, Bern and Munich: Francke.. 
7 Krings, H.P. (1986). Translation problems and translation strategies of advanced German learners of 
French. In J. House, & S. Blum-Kulka (Eds.), Interlingual and intercultural communication (pp. 263-75). 
Tubingen: Gunter Narr. 
8 Seguinot, C. (1989). The translation process. Toronto: H.G. Publications.  
9 Loescher, W. (1991). Translation performance, translation process and translation strategies. Tuebingen: 
Guten Narr. 
10 Cohen, A.D. (1984). On taking tests: what the students report. Language testing, 11 (1). 70-81. 
11 Bell, R. T. (1998). Psychological/cognitive approaches. In M. Baker (Ed), Routledge encyclopedia of 
translation studies. London & New York: Routledge. 
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 Venuti12 tregon se strategjitë e përkthimit “kanë të bëjnë me detyrën themelore të 
zgjedhjes së tekstit të huaj që do të përkthehet e zhvillimit të një metode për ta përkthyer 
atë.”  

Jaaskelainen13 e konsideron strategjinë, “një seri të kompetencave, një sere 
hapash ose proçesesh në favor të blerjes, magazinimit, dhe / ose shfrytëzimit të 
informacionit.” Ai pohon se strategjitë janë “orientues dhe fleksibël në natyrë, dhe se 
përdorimi i tyre nënkupton një vendim që ndikohet nga ndryshimet në objektivat e 
përkthyesit.” Duke marrë parasysh këtë proçes dhe produktin e përkthimit, Jaaskelainen 
ndan strategjinë në dy kategori të mëdha: disa strategji kanë të bëjnë me atë që ndodh me 
tekstet, ndërsa strategjitë e tjera kanë të bëjnë me atë që ndodh në këtë proçes.  
            Strategjitë e produkteve, ashtu siç shkruan Jaaskelainen, përfshijnë detyrat 
themelore të zgjedhjes së tekstit për tu përkthyer dhe zhvillimin e një metode për ta 
përkthyer atë. Megjithatë, ajo pohon se proçesi i strategjive “është një grup (të 
formuluara me afërsi) rregullash ose parimesh që një përkthyes i përdor për të arritur 
objektivat e përcaktuara nga situata e përkthimit”. Për më tepër, Jaaskelainen e ndan këtë 
në dy lloje, pikërisht në strategji globale dhe strategji lokale: “strategjitë globale u  
referohen parimeve të përgjithshme dhe mënyrave të veprimit ndërsa strategjitë lokale u 
referohen aktiviteteve specifike në lidhje me përkthyesit për zgjidhjen e problemeve dhe 
proçesit vendim- marrës.” 
 Në fillim të viteve ’80-të, në disertacionin me temë "Analizë e mjeteve dhe vlerave 
shprehëse në përkthimet tona të letërsisë artistike në anglishte dhe në shqip", punim i cili 
përbën hapin e parë në fushën e studimeve përkthimore, në drejtim të analizës kontrastive 
dhe krahasuese të aspektit stilistik gjatë përkthimeve nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe, dhe 
anasjelltas, Gëzim Hadaj14 trajton në mënyrë të detajuar mjetet dhe vlerat shprehëse të tërë 
niveleve, figurshmërinë dhe idiomatikën e tekstit, mjetet stilistike, zgjedhjet leksikore, 
përftesat stilistike dhe informacionin plotësues që i shoqëron ato, shtresimin dhe zgjedhjen 
leksikore në përkthim, aspektin metodik të procesit të përkthimit, përftesat përkthimore. Në 
lidhje me procesin e përkthimit ai propozon fazat e mëposhtme:  
 

1. Faza përgatitore ose taksonomike (klasifikuese). Gjatë kësaj faze përkthyesi bën 
dallimin e stilit funksional dhe specifikon nëndarjet më të holla.  
 

2. Faza e të kuptuarit të përmbajtjes, gjatë së cilës përkthyesi merr kuptimin e 
përgjithshëm të përmbajtjes së tekstit.  

 
3. Faza semantike. Përkthyesi analizon me hollësi kuptimet e njësive leksikore dhe 

të bashkimeve a grupimeve të tyre, si dhe informacionin e fjalëve dhe njësive më 
të mëdha se ajo.  

 

                     
12 Venuti, L. (1998). Strategies of translation. In M. Baker (Ed.), Encyclopedia of translation studies (pp. 
240-244). London and New York: Routledge. 
13 Jaaskelainen, R., (1999). Tapping the process: an explorative study of cognitive and effective factors 
involved in translating. Joensuu: University of Joensuu Publications in Humanities.  
14Hadaj, G. "Analizë e mjeteve dhe vlerave shprehëse në përkthimet tona të letërsisë artistike në anglishte 
dhe në shqip", disertacion, 1982, Tiranë  
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4. Faza stilistike, kur përkthyesi heton informacionet plotësuese dhe mbirreshtore, 
si dhe të gjitha llojet e kundërvënieve stilistike.  

 
5. Faza e sintezës, kur përkthyesi realizon sintezën e të gjitha të dhënave të 

grumbulluara gjatë analizës në të katër fazat e mëparshme.  
  

Në punimet e mëvonshme në fushën e Studimeve Përkthimore, në fillim të viteve 
’90-të15, theksohet se trajtimi i proçesit të përkthimit, në kuadrin e teorisë së përkthimit, nuk 
presupozon paraqitjen dhe imponimin e vetëm një mënyre përkthimi, por sugjerimin e 
alternativave të shumëllojshme, në mënyrë që përkthyesi të ketë mundësi zgjedhjeje më të 
madhe. Duke patur parasysh fleksibilitetin dhe kompromiset e mundshme gjatë proçesit të 
përkthimit, në varësi të aftësive intuitive apo analitike të përkthyesit, këto punime ndër më 
kryesoret përmendin dy mundësi:  
 Nga njëra anë, gjatë trajtimit të teksteve relativisht të lehta, sugjerohet që përkthyesi, 
duke u mbështetur në intuitën e tij, të mund të fillojë duke përkthyer disa paragrafë ose një 
kre të veprës, njëkohësisht duke vlerësuar tonin e veprës gjatë proçesit të përkthimit, dhe më 
pas i rishikon në kuadrin më të plotë të veprës, duke lexuar pjesën tjetër të tekstit. Nga ana 
tjetër, në rastin e teksteve të vështira dhe të rëndësishme, sugjerohet që përkthyesi, duke u 
mbështetur në aftësitë analitike të tij, ta lexojë veprën disa herë, të përcaktojë tonin dhe 
regjistrin apo regjistrat, elementët kyç të veprës dhe më pas fillon përkthimin.  
 
  
 
V.5.2. Proçedurat në përkthimin e koncepteve të kulturës specifike 

 
Pavarësisht përcaktimit të proçedures, duhet pasur parasysh se gjatë përkthimit të 

një vepre artistike ka vështirësi në përkthimin dhe përshtatjen e shumë termave kulturorë 
apo fenomeneve kulturore. Graedler16 sjell disa nga proçedurat e përkthimit të 
koncepteve të kulturës specifike:  

 
1. Marrja e një fjalë të re.  

 
  2. Duke e shpjeguar kuptimin e shprehjes në gjuhën burimore në vend të   
                përkthimit të tij. 
  
  3. Ruajtjen e termit të paprekur si në gjuhën burimore.  
 
  4. Zgjedhja e një fjale në gjuhën e përkthimit që duket e ngjashme me, ose ka të    
                njëjtën  vlerë si term në gjuhën burimore.  

 

                     
15 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, 
Tiranë 
16 Graedler, A.L. (2000). Cultural shock. Retrieved December 6, 2006 from 
http://www.hf.uio.no/iba/nettkurs/translation/grammar/top7culture.html 

http://www.hf.uio.no/iba/nettkurs/translation/grammar/top7culture.html
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Përkufizimi mbi termat kulturorë i referohet koncepteve, institucioneve dhe 
normave të cilat janë specifike për kulturën e gjuhës burimore. Harvey17 parashtron këto 
katër teknika kryesore për përkthimin e tyre: 

 
1. Ekuivalenca funksionale:  

Kjo do të thotë përdorimin e një referenti në kulturën e gjuhës së 
përkthimit, funksioni i të cilit është i ngjashëm me atë të gjuhës së 
burimit. Sipas Harvey-it, autorët janë të ndarë në lidhje me vlerat e 
kësaj teknike: Veston18, e përshkruan atë si “metodë ideale e 
përkthimit,” ndërsa Sarçeviç19, pohon se ajo është “mashtruese dhe 
duhet të shmanget.” 
 

2. Ekuivalenca formale ose 'ekuivalenca gjuhësore’: Kjo do të thotë 
përkthim fjalë-për-fjalë.  
 

3. Transkriptimin ose 'huamarrja' (dmth. riprodhimi ose kur është e 
nevojshme, tranpozimi i termit origjinal). Në qoftë se termi është 
transparent përsa i përket kuptimit ose është shpjeguar në kontekst, 
mund të përdoren në veçanësi. Në raste të tjera, veçanërisht kur nuk ka 
dijeni për gjuhën burimore nga ana e lexuesit, transkriptimi është 
shoqëruar me një shpjegim apo shënim të përkthyesit. 

 
4. Deskriptive ose përkthimi vetë-shpjegues:  

Kjo proçedurë përdor terma të përgjithshëm për të përcjellë kuptimin. 
Ajo është e përshtatshme në një shumëllojshmëri të gjerë të 
konteksteve ku ekuivalenca formale është konsideruar e 
pamjaftueshme. Në një tekst që synon një lexues të specializuar, mund 
të jetë e dobishme për të shtuar fjalën origjinale nga gjuha burimore, 
me qëllim shmangien e paqartësive.  

 
Në lidhje me këtë aspekt kulturor të përkthimit edhe Peter Newmark20 ka dhënë 

kontributin e vet. Në vijim janë proçedurat e ndryshme të përkthimit që Newmark 
propozon:  

 
1. Transferimin: proçesi i transferimit të një fjale nga gjuha burimore në një tekst të 

gjuhës së përkthimit. Ai përfshin transliterimin dhe është e njëjtë me atë që 
Harvey21, e quan transkriptim.  

                     
17 Harvey, M. (2003). A beginner's course in legal translation: the case of culture-bound terms. Retrieved 
April 3, 2007 from http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf 
18 Veston (1991:23) Harvey, M. (2003). A beginner's course in legal translation: the case of culture-bound 
terms. Retrieved April 3, 2007 from http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf  
19 Sarçeviç (1985:131) Harvey, M. (2003). A beginner's course in legal translation: the case of culture-
bound terms. Retrieved April 3, 2007 from http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf  
20 Newmark. P, "A Textbook of Translation", p82, Prentice Hall, London, 1988.  
21 Harvey, M. (2003). A beginner's course in legal translation: the case of culture-bound terms. Retrieved 
April 3, 2007 from http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf  

http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf
http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf
http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf
http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf
http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf
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2. Natyralizimi: i përshtat ato fjalë të gjuhës burimore në fillim për shqiptimin, 
pastaj në aspektin morfologjik të gjuhës së përkthimit. 
 

3. Barasvlerës kulturor: kjo do të thotë duke zëvendësuar një fjalë kulturore të 
gjuhës burimore me një të gjuhës së përkthimit. Megjithatë, “ato nuk janë të 
sakta”. 

 
4. Barasvlerës funksional: kërkon përdorimin e një fjalë të përbashkët për të dy 

kulturat. 
   

5. Analiza komponenciale: kjo do të thotë “krahasimin e një fjalë të gjuhës burimore 
me një fjalë të gjuhës së përkthimit, e cila ka një kuptim të ngjashëm, por nuk 
është një ekuivalent i drejtpërdrejtë, duke demonstruar në fillim përbërësit e 
përbashkët dhe më pas ata të ndryshëm.” 

 
6. Sinonimia: Fjala është një “ekuivalente e afërt e gjuhës së përkthimit.” Këtu 

parimi ekonomik i përdorimit të fjalëve, qëndron mbi parimin e saktësisë së fjalës. 
 

7. Përkthimi i drejtpërdrejtë: është përkthimi tekstual i shkurtesave të emrave të 
organizatave dhe akronimeve. Ai gjithashtu mund të quhet: kalk ose përkthim i 
huazuar. 

   
8. Zhvendosjet ose transpozimet: përfshin një ndryshim të gramatikës nga gjuha 

burimore në atë të përkthimit, për shembull:  
 

i. nga njëjësi në shumës,  
ii. ndryshimi kërkohet kur një strukturë e veçantë e gjuhës burimore   
            nuk ekziston në gjuhën e përkthimit,  
iii. ndryshimin e një folje të gjuhës burimore, në një kategori tjetër         
            gramatikore në gjuhën e përkthimit, ndryshimi i një grupi emëror   
            në gjuhën burimore për një emër në gjuhën e përkthimit, e kështu   
            me  radhë. 
 

9. Modulimi: ndodh kur përkthyesi riprodhon mesazhin e tekstit burimor në tekstin e 
gjuhës së përkthimit në përputhje me normat aktuale të gjuhës së përkthimit, 
meqënëse gjuha burimore dhe gjuha e përkthimit mund të duken të ndryshme në 
kontekstin e rregullave drejtshkrimore. 
  

10. Përkthimi i njohur: ndodh kur përkthyesi “normalisht përdor terma zyrtarë apo 
përkthimin e ndonjë fjale përgjithësisht të pranuar të ndonjë termi institucional.” 

 
11. Kompensimi: ndodh kur humbja e kuptimit në një pjesë të një fjalie, kompensohet 

në një pjesë tjetër ose fjali tjetër.  
 

12. Perifrazimi: në këtë proçedurë kuptimin e termit kulturor përkthyesi e shpjegon. 
Shpjegimi është shumë më i detajuar se përkthimi barasvlerës. 
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13. Dupletet: ndodh kur përkthyesi kombinon dy proçedura të ndryshme.  
 

14. Shënime: shënimet janë të dhëna plotësuese në një përkthim.  Shënime mund të 
paraqiten në formën e “poshtë-shënimeve.” Edhe pse disa stilistë e konsiderojnë 
një përkthim jo estetik e të tmerrshëm në lidhje me pamjen, megjithatë, përdorimi 
i tyre mund të ndihmojë lexuesin e gjuhës së përkthimit për të bërë gjykime në të 
mirë të përmbajtjes së tekstit burimor. Nida 22 mbron përdorimin e poshtë-
shënimeve për të përmbushur të paktën dy funksione:  
 

(i) të sigurojë informacion plotësues,  
(ii) për të tërhequr vëmendjen për mospërputhjet origjinale. 

 
 
 
 
V.5.3. Barasvlershmëria në përkthim dhe efekti i saj në përkthim 

 
Shpesh është thënë se qëllimi përfundimtar i përkthimit duhet të jetë arritja e 

efektit të barasvlershëm 23. Me fjalë të tjera, një përkthyes duhet të arrij një efekt të 
ngjashëm tek lexuesit e tekstit objektiv sepse si përfundim, teksti ka për tu pranuar si i 
tillë tek lexuesi. Megjithatë, midis gjuhëve me dallime kulturore, nuk mund të jetë e lehtë 
për të arritur këtë. Edhe në nivelin e fjalës, rrallë ka ndonjë korrespondencë një-për-një 
midis çdo dy gjuhëve, teksa fjalët në çdo gjuhë kanë tendencën që të kenë përbërës të 
ndryshëm24. Për më tepër, ka fjalë të një kulture specifike dhe koncepte të cilat nuk kanë 
ekuivalente të drejtpërdrejtë në një gjuhë tjetër. Bester25, shpreh vështirësitë në 
përkthimin e fjalëve të veçanta kulturore, të tilla si “shembujt nga libri,” sidomos kur ata 
kanë të gjitha llojet e asociaconeve për lexuesit e tekstit burimor. Duket se mënyra e 
arritjes “efekt barasvlerës” me zëvendësime kulturore, është e diskutueshme në përkthim. 
Për të filluar, është e nevojshme përcaktimi i termit “efekt barasvlerës”. Ky term, 
përkufizohet si “një efekt i ngjashëm tek lexuesi i tekstit të përkthyer me atë burimor” 26. 
“I ngjashëm” është e theksuar, sepse ashtu siç pohon Nida27, “nuk ka gjëra të tilla si 
barasvlerës” midis gjuhëve të ndryshme.  

Ndër teoricienët të cilët kanë kontribuar më shumë në teorinë e përkthimit dhe në 
kritikën përkthimore, është Eugene Nida. Teoria e tij konsiston në atë që quhet 
funksionaliteti i përkthimit. Kështu, është me vlerë për tu shqyrtuar teoria e tij që ai vetë e 
quan “barasvlefshmëria dinamike”, e cila më vonë u quajt “ekuivalenca funksionale.”  
Nida ka theksuar termin “barasvlefshmëria dinamike” për të dalluar atë nga “ekuivalenca 
formale” 28. Kjo e fundit, është një qasje ndaj përkthimit që i kushton vëmendje aspekteve 
                     
22 Nida, E. A. (1964). Towards a science of translation, with special reference to principles and procedures 
involved in Bible translating. Pg.237-39 Leiden: Brill.  
23 Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge. 
24 Hatim, B. and Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. New York: Longman Inc. 
25 Bester, J. (1991). The Other Art of the Possible. Japan Quarterly, January-March: 73-83. Tokyo: Asahi  
Shimbun. 
26 Hatim, B. and Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. New York: Longman Inc. 
27 Nida, Eugene A. (1964). Toward A Science of Translating. Netherlands: Leiden. 
28 Hatim, B. and Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. New York: Longman Inc. 
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leksikore, formave gramatikore dhe strukturës së tekstit burimor. “Barasvlefshmëria 
dinamike” i vë theks të fortë reagimit të marrësit nga puna e përkthyer29. Sipas Nidas, 
ndryshimet në tekst, duke përfshirë fjalë dhe metafora, madje edhe heqje ose shtesa, janë 
të lejuara për aq kohë sa funksionet e tekstit të përkthyer janë të njëjta me tekstin 
burimor30. Shkurtimisht mund të themi se “efekti i barasvlershmërisë”, i referohet 
rezultatit të përkthimit të kësaj metode përkthimore që quhet barasvlefshmëri 
funksionale. 31  

Sipas teorisë së përkthimit “barasvlefshmërisë funksionale” nga Nida, sikundër u 
theksua më lart, ka disa lloje të rregullimeve në formën e fjalës, të cilat do të jenë të 
nevojshme për të përcjellë kuptimin e synuar. Sipas Nida dhe Waard32, ndryshimet në 
formë duhet të bëhen në situatat e mëposhtme:  

 
“Forma origjinale mund të përcjellë kuptimin e gabuar, ose të shtrembërojë kuptimin e 
paraparë,  termi kulturor specifik është krejtësisht i panjohur në kulturën e gjuhës së 
përkthimit 33”.  
 

Një nga strategjitë për të arritur “efektin e barasvlefshmërisë”, është përdorimi i 
përkthimit me zëvendësime kulturore. Kjo strategji është quajtur “ekuivalent kulturore”. 
Ajo përfshin zëvendësimin e një elementi kulturor specifik apo shprehje, me një të tillë 
në gjuhën e përkthimit, e cila nuk ka të njëjtin kuptim.” 34  
 
 
 
V.5.3.1. Metodat e përkthimit të ekuivalentëve kulturore 

 
Në rrethin sotëm të përkthyesve letrarë pranohen shumë metoda përkthimi, por 

përkthimet e ekuivalentëve kulturorë përmbajnë aspekte të ndryshme të tyre. Një listë e 
pranuar gjerësisht nga shumë përkthyes të teknikave të përkthimit përshkruhet më 
poshtë35:   

 
1. Huazime: Kjo do të thotë marrje e fjalëve direkt në një gjuhë tjetër dhe 

përdorimin e tyre në gjuhën e përkthimit. Huazimet shpesh kalojnë në 
përdorim të përgjithshëm, për shembull në fushat e teknologjisë apo kulturës 
në momentin kur:  

 
a) Gjuha nuk ka ekuivalentë, psh fjala “houngan” është një term që përshtatet 

me fjalën prift, por nuk është ekuivalent i drejtpërdrejtë, pasi është 
karakteristikë e vudizmit.  

                     
29 Brannen, N. S. (1993). Translating Style. Japan Quarterly, April-June: 142-155. 
30 Gentzler, E. (1993). Contemporary Translation Theories. London: Routledge. 
31 Newmark. P, "A Textbook of Translation", p48, Prentice Hall, London, 1988. 
32 Newmark. P, "A Textbook of Translation", p48, Prentice Hall, London, 1988. 
33 Brannen, N. S. (1993). Translating Style. Japan Quarterly, April-June: 142-155. 
34 Baker, M. (1992). In Other Words: A Course book on Translation. London: Routledge. 
35 Fawcett, Peter (1997) Translation and Language: Linguistic Theories Explained, Manchester: St Jerome 
Publishing  
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b) Kur mund të mbahen disa fjalë ose shprehje të tekstit burimor. Për 
shembull, shumë nga shprehjet në latinisht janë ruajtur për të krijuar 
efektin emocional, si psh “dona nobis pacem”  

 
2. Kalke: Ky është një përkthim i fjalëpërfjalshëm në nivelin e frazës. Shpesh ato 

shihen në fusha të ndryshme të jetës, por në letërsi janë në dëshirën e 
përkthyesit/përkthyeses si psh: “Je sui le drapeau Haitien, une et indivisible” 
që është përkthyer “Unë jam flamuri Haitian, njësh dhe i pandashëm.” 
 

3. Përkthimi literal: Përkthehet vetëm ajo që teksti thotë. Ndonjëherë kjo metodë 
funksionon dhe ndonjëherë jo. Për shembull, “An Englishman’s home is his 
castle” është përkthyer “shtëpia e anglezit është kështjella e tij”. Në këtë rast 
kjo metodë ka funksionuar. 

 
4. Rregullimet: Kjo teknikë është pak më abstrakte, duke përdorur një frazë që 

është e ndryshme në gjuhën burimore dhe në gjuhën e përkthimit për të 
përcjellë të njëjtën ide. 

 
5. Riformulimi (ndonjëherë të njohura si ekuivalencë): Këtu shprehet diçka në 

një mënyrë krejtësisht të ndryshme, për shembull në përkthimin e shprehjeve 
ose parullave propagandistike. Proçesi është krijues, por jo gjithmonë i lehtë. 

 
6. Përshtatjet: Nje fenomen i veçantë për kulturën e gjuhës burimore shprehet në 

një mënyrë krejtësisht të ndryshme me një shprehje të barasvlefshme, e cila 
është e njohur ose e përshtatshme për gjuhën e kulturën e përkthimit.   

 
7. Kompensimi: Një tjetër metodë përshkruan një teknikë të njohur si 

kompensim. Ky është një term tepër amorf, por në kushtet e përgjithshme 
mund të përdoret kur një pjesë e tekstit nuk mund të jetë e përkthyeshme nga 
gjuha burimore në gjuhën e përkthimit dhe të thotë se është humbur në 
përkthim ose është shprehur diku tjetër në tekst. Një shembull i dhënë nga 
Fawcett36, është problemi i përkthimit me nuanca të formalitet nga gjuhët të 
cilat i përdorin forma të tilla si “ti” dhe “ju” në gjuhën angleze në të cilën 
vetëm “ju” shpreh gradën e formalizmit në mënyra të ndryshme.  

  
 Në bazë të studimeve përkthimore dhe stilistike, sipas Peter Newmark37, ekzistojnë 
disa tipe metodash, të cilat shërbjenë si çelësa universalë në proceset e përkthimit, jo vetëm 
për tekste teknike, por edhe letrare. Këto metoda janë të ndryshme si përkthimi fjalë për 
fjalë, literal, përshtatës, i lirë etj, por dy janë metodat kryesore, të cilat në kombinim me 
njëra – tjetrën japin përkthime të shumë aspekteve në mënyrën më të duhur duke patur 
parasysh rezultatet e tyre të zbatimit të deritanishme në të gjitha tipet e përkthimeve :  
 
                     
36 Fawcett, Peter (1997) Translation and Language: Linguistic Theories Explained, Manchester: St 
Jerome Publishing  
37 Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, f.169 
1996, Tiranë  
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a) metoda komunikative e përkthimit, e cila konsiston në përpjekjen 
për të përcjellë kuptimin e përpiktë kontekstual dhe që përdoret 
kryesisht gjatë përkthimit të teksteve informative.  
 

b) metoda semantike e përkthimit, që ka të bëjë me përpjekjen për 
të përcjellë kuptimin e përpiktë situativo-kontekstual të tekstit 
origjinal, e cila përdoret kryesisht gjatë përkthimit të teksteve me 
shprehësi të lartë e duke respektuar nivelin gjuhësor të autorit të 
origjinalit.  

 
 
 
V.5.3.2. Përkthimi i romaneve dhe veçoritë e tij 
   
  Në krahasimin e poezisë dhe përkthimeve të prozës, Basnett-McGuire38, vëren se 
ka një tendencë për përkthyesit e prozës për të “marrë parasysh përmbajtjen të ndarë nga 
forma”. Problemi nuk është në përkthimin për të krijuar “tekste të lexueshme”, por “të 
marrjes në konsideratë të mënyrës në të cilën individi përkthyes, bëhet pjesë e strukturës 
së përgjithshme, e cila para së gjithash ka një mangësi në lexim”. Me fjalë të tjera, 
përkthimet janë filluar shpesh pa një marrëveshje për “ta përkthyer në vlerë nominale e jo 
si njësi komponente, në një strukturë komplekse e të përgjithshme”. Me këtë qasje, nuk 
ka një rrezik të vërtetë që shikimi i përkthyesit mund të jetë i humbur se si teksti mund të 
funksiononte si i tërë. Për më tepër, vendimet merren në mënyrë intuitive dhe për këtë 
arsye nuk mund të shpjegohet si duhet apo nuk duhet justifikuar përkthyesi. Njësia e 
kryesore e përkthimit duhet të jetë përfundimisht i gjithë teksti – nuk janë fjalët apo 
fjalitë apo paragrafët, por këto janë pajisje për tekstin që janë thelbësore për të kuptuar 
strukturën e përgjithshme të tekstit.  
  Për t'iu kthyer pyetjes në “mangësinë në leximin e tekstit ', të përmendura më 
sipër, ne do të përqëndrohemi veçanërisht në çështjen e përkthimin të një romani. Një nga 
arsyet pse leximi mund të jetë i mangët është mjaft i qartë. Romanet, poezitë dhe tekstet, 
ndryshe nga shumë të tjera, kanë tendencë të jenë të gjatë dhe me kohë asimilohet 
përmbajtja. Prandaj ky hap i proçesit është më i vështirë dhe kërkon kohë. Përkthyesit 
këshillohen, përpara fillimit të përkthimit të një romani, të lexojnë tërë tekstin dhe të 
paktën një herë, por instinktivisht e ndiejnë se një herë e vetme thjesht nuk mjafton. Për 
të thithur një roman të gjatë është e vështirë dhe potencialisht e lodhshme.  
  Megjithatë, nëse qëllimi dhe njohja me stilin e autorit është arritur sipas 
standardeve të përkthyesit, jo vetëm që përkthyesi i bën një të lexuar të thjeshtë, por 
gjithashtu mund të bëjë që ta lexojë më shpejt (lexim thelbësor). Qëllimi do të varet sipas 
secilit roman dhe në modelet e zbuluara në nivelin sipërfaqsor, në leximin fillestar apo 
vazhdues, por mund të përqëndrohet në  nivelin semantik, stilistik, kulturor, gjuhësor, 
tekstual apo pragmatik ose një kombinim i këtyre. Logjikisht, analiza do të fillojë në një 
fazë të hershme të proçesit të përkthimit në përgjithësi, por sigurisht që do të jetë ciklike. 

                     
38 (Bassnett-McGuire 1991:115-6 Translation Studies Journal). 
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 Bassnett-McGuire39, gjithashtu diskutojnë rolin e përkthyesit si lexues dhe 
lexuesin si përkthyes. Sipas Boase-Beier & Holman40, fakti se për hir të çështjes 
tradicionale të autorësisë mbi përkthimin, kjo e fundit është zhvendosur në kohët më të 
fundit drejt një rivendosje graduale për lexuesit, si një person i cili përkthehet ose 
dekodon një tekst. Në qoftë se leximi është përkthim, atëherë dhe përkthimi është një 
formë e leximit kritik. Për më tepër, koncepti i intertekstualitetit përforcon këtë 
perspektivë për lexuesin, pasi çdo tekst është në një farë mënyre një përkthim dhe 
ndikohet në mënyrë ndërgjegjshme nga tekstet e tjera në sistemin e përgjithshëm të 
teksteve. Natyrisht, në rastin e një kulture të huaj, leximi i përkthimit do të jetë gjithashtu 
një formë e interpretimit në emër të lexuesit përfundimtar. 
 Elementet kulturore shënojnë modelet dhe temat në tekst që duhet siguruar qasje 
për stilin e autorit dhe një mirëkuptim të ngjarjeve në roman. Në dobi të këtij lloji të 
veçantë të analizës është se këmbimi i përgjithshëm kulturor, që lidhet me përkthimin, 
duhet marrë në konsideratë në bazë të bilancit të pjesëve të tekstit të cilat nga ana 
kuptimore janë zhveshur nga kuptimi ose janë huazuar si në kuptim edhe në formë.  
 
 
 
V.5.4. Shembuj të kritikës së përkthimit 
  
 Krahas shëmbujve të shumtë të analizuar dhe komentuar në Kreun III, VI por dhe 
të V, të mëposhtëm, për aspektet e veçanta të cilat teoritë e procesit përkthimor trajtojnë, 
në të cilat u trajtua mënyra se si Graham Grin ka shfrytëzuar mjetet gjuhësore dhe 
stilistike për individualizimin dhe karakterizimin e personazheve kryesore nëpër romane 
apo humbjeve gjuhësore dhe kulturore që ndodhën gjatë përkthimit, në vazhdim do të 
dëshironim të përqëndronim vëmendjen tonë në mënyrën se si përkthyesit, kanë 
manipuluar përftesat përkthimore gjatë përcjelljes së kësaj vepre letrare në gjuhën shqipe, 
si dhe kanë mundur të realizojnë kalimin e strukturave të barasvlefshme nga njëra gjuhë në 
tjetrën, në përputhje me normat e gjuhës së përkthimit. Për vetë rëndësinë që ka 
transpozimi41, përftesë përkthimore e cila trajton ndryshime dhe transformime të karakterit 
gramatikor gjatë kalimit nga gjuha e burimit në gjuhën e përkthimit, si dhe ekuivalenca apo 
barasvlefshmëria gjuhësore dhe kulturore, duke e vlerësuar përkthimin, në përputhje me 
parimin si mund të përkthehet dhe jo si duhet të përkthehej vepra letrare, Studimet e kritikës 
Përkthimore42 na japin parimin e mospranimit të karakterit absolutist të përkthimit. Në këtë rast 
do të përqëndrohemi kryesisht tek këto përftesa, si dhe mënyrën se si në shumicën e rasteve 
ato ndërveprojnë dhe ndërthuren me përftesa përkthimore jo më pak të rëndësishme si 
natyrshmëria, analiza komponenciale, përkthimi antonimik, sinonimia kontekstuale, 
konkretizimi dhe kontekstualizimi i përkthimit, përftesat grafike, etj. 

                     
39 (Bassnett-McGuire 1991:115-6 Translation Studies Journal). 
40 (Boase-Beier & Holman 1994:85-9 Translation Studies Journal). 
 41 Vinay J. P.: "Stylistique comparee du français et de l'anglais", Darbelnet J. Paris: Didier, 1965.  
42 Hadaj, G. "Analizë e mjeteve dhe vlerave shprehëse në përkthimet tona të letërsisë artistike në 
anglishte dhe në shqip", disertacion, 1982, Tiranë dhe Ristani, V "Çeshtje stilistike te leksikut gjate 
perkthimit te veprave te Çarls Dikensit" disertacion, 1996, Tiranë  
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 Gjatë analizës kontrastive të disa prej shëmbujve më tipikë dhe të spikatur, që na 
kanë shërbyer për kritikën dhe vlerësimin e përkthimit, do të dëshironim të 
përqëndrohemi në dukuritë  më tipike të karakterit gjuhësor dhe stilistik të sjelljes së 
përkthyesve të romaneve të Graham Grinit, në lidhje me shfrytëzimin me sukses të 
përftesave kryesore të karakterit përkthimor gjatë proçesit të kalimit nga njëra gjuhë tek 
tjetra, nga njëra kulturë tek tjetra, si dhe gjatë krijimit të konteksteve të barasvlefshme 
gjuhësore dhe kulturore. 
 
 
‘Major Jones,’ he replied to the steward 
with a note of reproof. I was almost 
embarrased as he was. On a cargo-steamer 
there are a few passengers and it is 
uncorftable to nourish a resentment. The 
steward with his hands folded said to him 
righteously, ‘There’s really nothing I can 
do, sir. The cabin was reserved for this 
gentelman. For Mr.Brown.’ Smith, Jones 
and Brown – the situation was improbable. 
I had a half-right to my drab name, but had 
he? I smiled at his predicament but Jones’s 
sense of humour, as I was to find, was of a 
simple order. He looked at me with grave 
attention and said, ‘ This is really your 
cabin, sir?’  
(The Comedians, Part One, chapter one, page 3, 
Vintage Edition 2004) 
 

-Majori Xhons, - iu kthye kujdestari pak si 
me qortim. U zura po aq ngushtë sa dhe ai. 
Në anijet e mallrave ka pak udhëtarë, ndaj 
është e bezdishme të ushqesh mërinë. 
Kujdestari, duarkryq, i tha drejt: 
-S’kam ç’të bëj, zotëri, kabinën e ka 
rezervuar ky zotëria këtu. Zoti Braun. 
-Smith, Xhons, Braun – ishte një rrethanë 
vërtet e pabesueshme. Unë për vete e 
gëzoja një gjysëm të drejtë për emrin tim të 
mugët, por ai për të vetin ta gëzonte vallë? 
Vura buzën në gaz për ta çliruar nga ajo 
gjendje e vështirë, por siç do ta merrja vesh 
më vonë, Xhonsi e kishte shumë të thjeshtë 
ndjenjën e humorit. Më vështroi me 
vëmendje rëndë-rëndë dhe më tha: 
-Vërtet është e juaja kjo kabinë, zotëri? 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.25, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

  
 
 Përkthyesja ka përdorur transpozimin dhe përshtatjen, duke përkthyer shprehejn 
frazale “with a note of reproof” me formën e transpozuar “si me qortim”,e cila me 
vështrimin e parë mund të përkthehej “me një vështrim qortues”, por në lidhje me 
kontekstin është gjetur e saktë shprehja që në shqip klasifikohet si një grup emëror me 
kuptimin gramatikor të rrethanorit të mënyrës.  
Një tjetër transpozim me të njëjtin efekt dhe kuptim gramatikor është shprehja “with his 
hands folded”, e cila mund të shprehej “ me duart kryq”, por është përshtatur me një fjalë 
të përbërë që shpreh rrethanor mënyre “duarkryq”.  Vërejmë se shprehjet në anglisht janë 
të formës mënyrore “with+Adjective+Noun” dhe shprehen sipas ekuivalentit kulturor dhe 
kontekstit. Një tjetër përshtatje në këtë pasazh është edhe forma përsëritëse në pyetje “but 
had he” që duket se është një rast mbipërkthimi “por ai për të vetin ta gëzonte vallë?”, 
por që në tonin e përgjithshëm të tekstit është mëse i vlefshëm për ta theksuar më fort.  
 Përshtatje për intonacionin e tekstit dhe barasvlefshmërisë kulturore, është 
shembulli ku përshtatet mbiemri “He looked at me with grave attention” me ekuivalentin 
kulturor “Më vështroi me vëmendje rëndë-rëndë”. Përveç ruajtjes së rendit të fjalëve 
brenda grupit emrëor sipas sintaksës së gjuhës shqipe Emër+Mbiemër “grave 
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attention=vëmendje rëndë-rëndë”, mbiemri “grave” ka një përshtatje kontekstuale dhe 
rritje të kuptimit konotativ në gjuhën shqipe. Duhet theksuar se barasvlefshmëria 
kulturore dhe ekuivalenca gjuhësore, është përdorur në përshtatje me kontekstin dhe 
regjistrin e tekstit origjinal. 
 
 
‘Is it you Monsieur Brown?’ he called up 
nervously.   
‘Of course it’s me. Why weren’t you here 
when I arrived? Why have you left my 
suitcases…? 
He stood below me looking up with a sick 
expression of his black face. 
‘Madame Pineda gave me a lift. I want you 
to drive back with her into the town. You 
can return on the bus. Is the gardener 
here?’ 
‘He go away.’ 
‘The cook?’ 
‘He go away.’ 
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 46-
47, Vintage Edition 2004) 

-Ju jeni, zoti Braun? – thirri fort i 
shqetësuar. 
-Sigurisht që unë jam. Pse s’dole të më 
prisje kur mbërrita? Pse m’i ke lënë 
valixhet…? 
Ndaloi para meje dhe ngriti sytë e më 
vështroi nga poshtë lart me një shprehje të 
dëshpëruar në fytyrën e zezë. 
-Madamë Pineda më solli këtu me veturën 
e saj. Dua që ta shoqërosh deri në qytet. 
Kthehu me autobus. Është këtu kopshtari? 
-Ka ik. 
-Po kuzhinieri? 
-Ka ik. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.85-86, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

‘Have there been no guests at all since I 
left?’ 
‘No, monsieur. Only…’ 
‘Only what?’ 
‘Four nights ago Doctor Philipot he come 
here. He stay tell nobody.’ 
‘What did he want?’ 
‘I tell him no stay here. I tell him the 
Tontons Macoute look for him here.’ 
‘What did he do?’ 
‘He stay all the same. Then the cook go 
away and the gardener go away. They say 
they come back when he go. He very sick 
man. That’s why he stay. I say go to the 
mountain, but he say, no walk. His feet 
they swell bad. I tell him he go before you 
come back.’ 
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 46-
47, Vintage Edition 2004)  

-S’ka pasur asnjë bujtës që kur jam nisur? 
-Jo, mësjë. Vetëm… 
-Vetëm çfarë? 
-Katër netë para doktor Filipotit, ai erdhi. 
Ai tha mos i thuaj njeriu. 
-E ç’donte? 
-Unë i thashë nuk mundet të rri këtu. Unë 
thashë tonton makutët vijnë këtu kërkojnë. 
-E si ia bëri? 
-Prapëseprapë rri. Atëherë kuzhinieri ik 
dhe kopshtari ik. Ata thanë vijnë prapë kur 
ai ik. Po ai shumë sëmurë. Prandaj rri. Unë 
thashë dil në mali, po ai tha nuk eci dot. Ka 
fry shumë këmbët. Unë thashë ik para se 
vjen juve. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.85-86, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 
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‘When I hear the car, I call to him – 
Tontons, get out quick. He very tired. He 
not want to go. He say “I be old man”. I 
tell him Monsieur Brown he ruined if they 
find you here along. All same for you, I 
say, if Tontons find you in the road, but 
Monsieur Brown he ruined if they catch 
you here. I tell him I go and talk to them. 
He go out and then quick quick. But it was 
only that stupid taxi-man with the 
luggage… So I run tell him.’ 
 (The Comedians, Part One, Chapter two, page 46-
47, Vintage Edition 2004) 

- Kur dëgjova makina thashë shpejt 
dil, erdhën tonton. Po ai shumë i 
lodhur. Nuk desh iki. “Unë plak 
njeri”, – tha. Unë thashë mësjë 
Braun po gjetën juve këtu tonton. 
Njësoj për ju, thashë, po gjetën te 
rruga, kurse mësjë Braun shkatërroj 
po kapën juve këtu. Unë po dal 
kallëzoj, thashë. Atëherë ai dal 
shpejt shpejt. Po ishte vetëm ai 
hajvan taksist me bagazh… Ktheva 
vrap them doktor Filipot.  

(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.85-86, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

 
 

Ashtu si në Kapitullin IV, në këtë dialog midis shërbëtorit Zhozef dhe Braunit, 
përkthyesja ka mundur të përcjellë me një ekuivalencë dhe natyrshmëri kontekstuale tejet 
të admirueshme, ku ligjërimi i Zhozefit është përshtatur njëlloj si i një të huaji që po 
mëson shqipen në mësimet e para. Nëse në një kapitull më parë këndvështrimi i u pa në 
nivelin e humbjeve, në këtë rast ky shembull vërehet në nivelet e mikrotekstit, pra të 
nivelit të përshtatjes gramatikore. Karakteristikë është përdorimi i foljeve në kohën e 
tashme dhe në vetën e parë. Nga ana sintaksore, shumë nga fjalitë janë pa kryefjalë. Ato 
fillojnë me folje ose me një ndajfolje apo emër, me kategori të ndryshmë gramatikore.  

Barasvlefshmëria kulturore është në kulmin e saj ku janë përshtatur si nga ana 
semantike por edhe gramatikore shprehjet e Zhozefit. Psh: “He go away.” është përkthyer 
me një fjali foljore “Ka ik.” Një shembull tjetër është shprehja e tij “He stay all the same” 
e cila është përkthyer “Prapëseprapë rri”, që në pamje të parë është një përshtatje sipas 
këtij ligjërimi në gjuhën shqipe. Në këtë rast vërejmë gjithashtu se përshtatja ka bërë që 
fjalia të jetë një fjali dykryegjymtyrëshe foljore pasi rendi i fjalisë në anglisht është 
Kryefjalë+Folje+Përemër+Emër. Në rastin e shqipes është kthyer në formën 
Ndajfolje+Folje dhe kjo me një efekt të duhur emocional.  

Ajo që mund të vërehet në përkthim dhe një karakteristikë e përkthyeses, është 
përdorimi i më shumë se një kuptimi të një fjale në shqip. Psh: fjala “monsieur” është 
përkthyer herën e parë në kuptimin e saj të parë nga frëngjishtja “zotëri”, kurse më poshtë 
është dhënë shqipërimi i kësaj fjale si “mësjë”. Këtu duket sikur përkthyesja mund ta ketë 
ekzagjeruar në këtë formë, por efekti i barasvlefshmërisë kulturore në lidhje me 
kontekstin frankofon të Haitit është arritur. Gjithashtu, ka edhe përshtatje të tjera  si  He 
very sick man me Po ai shumë sëmurë apo He say “I be old man” me “Unë plak njeri”, – 
tha, ku në rastin e fundit shohim edhe formën e drejtshkrimit të dialogut të përshtatur 
sipas kontekstit të gjuhës shqipe.  
 
 
‘Ring the bell again,’ Jones said,’there’s a 
good chap.’ I had already graduated in the 
position of the old friend. 

-Bjerini prapë ziles, - më tha Xhonsi, - hë 
djalë i mbarë.  
Tashmë isha ngritur në shkallën e mikut të 
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(The Comedians, Part One, Chapter one, page 5, 
Vintage Edition 2004) 
 
 
 
‘I’ve never suffered from mal de mer, no 
sir... I’ve been a vegetarian all my life,’ and 
his wife capped. 
‘We campained on that issue.’ 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 5, 
Vintage Edition 2004) 
 
 
 
‘We had no organization,’ Mrs. Smith said. 
‘We couldn’t afford it. But all the same we 
polled more than ten thousand votes.’ 
 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 5, 
Vintage Edition 2004) 

vjetër, e, megjithëse zoti Smith ishte më 
afër ziles, e ca mespërmes sallonit dhe i 
rashë unë; 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.27, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 
 
-Jo, zotëri, s’kam vuajtur kurrë nga mal de 
mer... Gjithë jetën kam qenë vegjetarian.  
Ndërsa e shoqja i vuri kapakun: 
-Fushatën për këtë çështje e zhvilluam.  
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.27, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 
 
-Organizatë s’kishim fare, - tha zonja 
Smith.  
– S’na dilnin paratë. E prapëseprapë 
mblodhëm më se dhjetë mijë vota. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.27, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 

Përsëri kemi të bëjmë me përshtatje mjeshtërore të përkthyeses për shumë shprehje 
në aktualizimin e gjuhës dhe konkretizimit të ligjërimit sipas barasvlefshmërisë kulturore 
dhe gjuhësore të gjuhës shqipe. Konkretisht, ’there’s a good chap.’është përkthyer “hë 
djalë i mbarë”. Në këtë rast vërejmë mjeshtërinë e përkthyeses në përdorimin e përshtatjes së 
frazave emocionale në gjuhën shqipe në formën e ligjërimit bisedor po ashtu siç është dhe 
në gjuhën angleze. Në një rast tjetër kemi ruajtje sipas metodës së përkthimit fjalë për fjalë 
të shprehjeve në frëngjisht, të cilat janë si në origjinal sikundër është shprehja “mal de 
mer”. Kuptimi i saj në shqip do të thotë të trazohet stomaku si pasojë e detit të trazuar, teksa 
njeriu është në një anije apo prej automjetit, e cila mund të përshtatej në shqip si “e vjellë”. 
Megjithatë, për të ruajtur efektin emocional dhe atë kontekstual, përkthyesja ka ruajtur po të 
njëjtën fjalë frëngjisht në tekstin e përkthimit.  

Pasojë tjetër e efekteve kulturore dhe të barasvlefshmërisë kulturore dhe 
kontekstuale të ligjërimit, është dhe shprehja që ndodhet në të njëjtin dialog, ku shprehja 
“his wife capped” është përkthyer “e shoqja i vuri kapakun”. Në gjuhën angleze një 
shprehje e tillë nënkupton një lëvizje të dorës gjatë bashkbisedimit, për të treguar se 
mendimit të dikujt i është dhënë fund, ndaj dhe përkthimi i është përshtatur një shprehje 
frazeologjike. Shprehje e cila është përkthyer sipas kontekstit të kohës kur është 
përkthyer është “We had no organization” e cila është përkthyer “Organizatë s’kishim 
fare”. Në periudhën e sotme, kjo fjalë do të përkthehej “organizim”, sepse konteksti i 
fushatës elektorale kuptohet sipas kontekstit të manaxhimit ekonomik. Shprehja “We 
couldn’t afford it”  është përkthyer “S’na dilnin paratë”, duke nxjerrë tamam në pah 
kuptimin kontekstual të shprehjes.  
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I could believe for a moment, as I looked at 
those pale blue eyes, unflinching and 
undoubting, that perhaps he had a point. A 
steward stood at my elbow. I said, ‘I don’t 
want soup.’ 
‘It’s not time for soup yet, sah. The captain 
asks you kindly to have a word with him, 
sah.’ 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 14, 
Vintage Edition 2004) 

Për një çast, tek vështroja ata sy të kaltër të 
shpëlarë, sy të vendosur që s’dinin ç’është 
dyshimi, besova se mbase kishte të drejtë. 
Një nga kamarierët më qëndroi pranë. – 
Nuk dua supë, – i thashë. 
-Hala, s’është koha e supës, zotni. Po 
kapiteni ka një fjalë me ju, zotni. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.27, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 
Në shembujt e mësipërm përsëri ndeshemi me përshtatje, aktualizim, ekuivalencë, 

natyralizim, si në rastin e mbiemrave “unflinching and undoubting”,të cilët janë 
përkthyer “sy të vendosur që s’dinin ç’është dyshimi”. Në këtë rast, këto mbiemra janë 
perifrazuar për të dhënë kuptimin, sidomos mbiemri “undoubting” me shprehjen “s’dini 
ç’është dyshimi”. Për ta natyralizuar tekstin dhe dialogun midis kamarierit dhe 
personazhit Braun, në fjalinë “It’s not time for soup yet, sah. The captain asks you kindly 
to have a word with him” është përkthyer “Hala, s’është koha e supës, zotni. Po kapiteni 
ka një fjalë me ju”. Forma e adresimit të kamarierit klientit, duket sikur është vendosur 
në variantin e shqipes të rrethit të Tiranës. Këtu përkthyesja ka patur parasysh se fjala 
“sah”-”zotni”, shprehet nga varianti anglisht i Indisë dhe kështu i ka lindur ideja se 
kamarieri mund të ketë një kamarier ekuivalent kulturor në Shqipëri.  

Duhet theksuar se, nuk është e lehtë të gjendet në përkthimet e sotme apo të ketë 
një përshtatje të tillë. Për më tepër, duket se barasvlefshmëria kulturore dhe gjuhësore në 
këtë rast, janë në sinkron me njëra tjetrën, pavarësisht kritikës gjuhësore se duhet shkruar 
në variantin standard të gjuhës shqipe gjatë përkthimit, por në një vepër letrare ku liria e 
përkthyesit është më e madhe sesa në një përkthim teknik, i duhet dhënë përkrahje një 
përqasjeje të tillë në përkthim.   
 
 
It’s a fair question, dear,’ Mr.Smith gently 
reproved her. But it isn’t so strange, Mr. 
Brown, when you think of it, that 
vegetarianism and conscetious objection 
should go together. I was telling you the 
other day about acidity and what effects it 
has on the passions. Eliminate acidity and 
you give a kind of elbow-room to the 
conscience. And the conscience, well, it 
wants to grow and grow and grow. So one 
day you refuse to have an innocent animal 
butchered for your pleasure, and the next – 
it takes you by surprise, perhaps, but you 
turn away in horror from killing a fellow 
man.  
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 22, 

-Ka të drejtë që pyet, e dashur, – e qortoi 
lehtas i shoqi. – Po ta mendosh hollë, 
s’është dhe aq çudi, zoti Braun, që 
vegjetarianët të jenë dhe kundërshtarë të 
ndërgjegjshëm të luftës. Ju thashë dje për 
thartinë e stomakut dhe si vepron ajo mbi 
pasionet. Po e asgjësove thartinë, i hap 
vend ndërgjegjes ku të lëvizë lirisht. 
Ndërgjegja kërkon vazhdimisht të rritet, e 
të rritet e të rritet. Kështu, vjen një ditë e ti 
se pranon që një shtazë e gjorë e pafaj të 
theret për qejfin tënd, dhe ditën tjetër... do 
të befasoheshit dhe vetë ndoshta, por do të 
zmbrapseshit i tmerruar e s’do të vrisnit dot 
një njeri.  
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
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Vintage Edition 2004) Brikena Çabej, f.52, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 
Duke vazhduar me të njëjtën mënyrë përkthimi, përshtatjeje dhe adaptimi, 

përkthyesja Brikena Çabej, në përkthimin e saj përshin edhe perifrazimin apo shtimin e 
fjalëve për ta bërë sa më thjeshtë kuptimin e fjalive apo edhe njësive përkthimore. 
Kështu, në fjalinë “But it isn’t so strange, Mr. Brown, when you think of it, that 
vegetarianism and conscetious objection should go together”, e cila është përkthyer “Po 
ta mendosh hollë, s’është dhe aq çudi, zoti Braun, që vegjetarianët të jenë dhe 
kundërshtarë të ndërgjegjshëm të luftës” kemi një zgjerim të përkthimit në shqip duke 
shtuar shprehje si “Po ta mendosh hollë”, apo bashkimit në të njëjtën fjali nënrenditëse të 
fjalëve “vegetarianism” dhe “conscetious objection”, duke i kthyer ato nga emra që 
tregojne ideologji, në emra që përfaqsojnë përkrahës të këtyre ideologjive, si 
“vegjetarianët” dhe “kundërshtarët”. Rasti tjetër është përshtatja, si psh tek fjalia “you 
give a kind of elbow-room to the conscience”, e cila është përkthyer “i hap vend 
ndërgjegjes ku të lëvizë lirisht”. Në këtë rast, fjala dhe emri “elboë-room” është 
perifrazuar “vend ku të lëvizë lirisht”. Megjithatë, ka edhe raste kur përkthyesja ka bërë 
mbipërkthim të tekstit si në rastin e grupit emëror “an innocent animal” të cilën e ka 
përkthyer si “një shtazë e gjorë e pafaj”. Nga pikëpamja letrare, ajo jep një efekt 
emocional të cilën autori ka dashur ta përcjellë tek lexuesi, por nga pikëpamja gjuhësore 
në përkthim duket si një rast mbipërkthimi. Rezultati i saj është po i njëjti efekt 
emocional që kërkon të përcjellë autori, ndaj pavarësisht pikëpamjes gjuhësore, 
shenjëstrimi i përkthyeses është i saktë.  
 
 
‘I hope Joseph has kept a bit of oil for my 
return,’ I said. ‘I hope he’s wise as well as 
a virgin.’ 
‘Is he virgin?’ 
‘Well, he’s chaste. Since the Tonton 
Macoute kicked him around.’ 
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 43, 
Vintage Edition 2004) 
 
 
 
I would have remarked with Frere Laurent, 
in the French version of Romeo and Juliet, 
a sentence that I had reason to remember: 
‘Le remede au chaos 
N’est pas dans ce chaos.’ 
(The Comedians, Part One, Chapter two, page 43, 
Vintage Edition 2004) 

-Sa mirë sikur Zhozefi të ketë ruajtur 
ndonjë çikë vajguri për kur të kthehem unë, 
– thashë. – Sa mirë sikur të jetë i mençur 
siç është i virgjër. 
-Pse, i virgjër është? 
-Është i dëlirë, të paktën. Që kur e kapën 
me shqelma tonton makutët. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.79-80, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 
 
Ashtu si frat Lorenci në variantin frëngjisht 
të “Romeo dhe Xhulietës” edhe unë do të 
thosha: 
Poshtëshënimi është përkthim me nr.2: 
Shpëtimi prej kaosit nuk gjendet brenda 
kaosit.  
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.79-80, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 
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 Në vazhdim të analizës dhe kritikës përkthimore të shembujve të shkëputur nga 
vepra e Graham Grinit, do të dëshironim të vinim në dukje mënyrën se si përkthyesja ka 
shpalosur mjeshtërinë e saj në përkthimin e fjalëve sipas kontekstit nga pikëpamja 
gjuhësore, por në përputhje me kërkesat e gjuhës së përkthimit. Vërejmë me shumë 
interes se si përkthyesja, ka ndërthurur kuptimin e një fjale në gjuhën burimore, në disa të 
tjera të gjuhës së përkthimit. Kështu në pasazhin e mësipërm vërejmë fjalët “virgin”, i cili 
për autorin është sinonim me fjalën “chaste”, është përkthyer si i virgjër dhe tjera si “i 
dëlirë”. Kuptimi i fjalës “chaste” sipas fjalorit Anglisht-Shqip të Pavli Qeskut, është “ i 
kastruar”. Ky përkthim, është bërë me qëllim dhënien e efektit emocional te lexuesi. Një 
përshtatje tjetër kemi tek fjalia më poshtë, ku vërejmë se shpreja “I had reason to 
remember” është përkthyer “unë do të thosha”. Duket se në këtë rast, është bërë pa një 
qëllim të caktuar dhe kuptimi emocional i shprehjes, nuk është përkthyer si duhet. 
Megjithatë, duhet vlerësuar përpjekja e përkthyeses për të qenë besnike si ndaj tekstit 
origjinal po ashtu edhe ndaj lexuesit shqiptar të kësaj vepre. Kjo duket në citatet e 
përkthyera me poshtë shënime për ta ruajtur shprehjen në origjinal. Kështu, shohim 
përkthimin e shprehjes frënge të marrë nga vepra “Romeo dhe Zhuljeta” “Le remede dans 
le chaos, n’est pa dans chez chaos”, e cila është përkthyer “Shpëtimi prej kaosit nuk 
gjendet brenda kaosit”. Në gjuhën frënge fjala “remede” në kuptimin e parë përkthehet 
recetë, por edhe me këtë gjuhë përkthyesja ka bërë përshtatje në lidhje me kontekstin e 
ngjarjeve. 
 
 
Mr. Smith laughed politely at what he 
considered my picturesque exaggeration.  
Mrs.Smith said, ‘You can hardly expect 
much encouragement from Mr.Brown. He 
is not one of us. ‘ 
‘Now, now, my dear, Mr. Brown was only 
having a little joke with us. Perhaps after 
breakfast I could ring up my embassy.’ 
‘The telephone doesn’t work. But I could 
send Joseph with a note.’ 
 
(The Comedians, Part One, Chapter four, page 97, 
Vintage Edition 2004) 

Zoti Smith qeshi gjithë mirësjellje me këtë 
zmadhim piktoresk timin, siç do ta ketë 
quajtur. Zonja Smith i tha: 
-E ç’pret tjetër nga zoti Braun? Se mos 
është yni! 
-Oh, dhe ti, e dashur, zoti Braun bëri vetëm 
një shaka të vogël me ne. Si do të 
mbarojmë mëngjesin, mbase i bëj një 
telefon ambasadës. 
-Telefoni nuk punon. Po mund të dërgojmë 
Zhozefin me një pusullë. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.154, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

 
 

Raste të tjera të përshtatjeve, përfshijnë edhe ligjërime të personazheve të tjerë me 
kultura të ndryshme. Për këtë mund të shohim edhe mënyrën e të folurit të zonjës Smith, 
kur në bisedë e sipër përplasen ideologjitë mbi jetën, dhe personazhi Braun përdor 
sarkazmën dhe përgjegja impulsive e cila është ‘You can hardly expect much 
encouragement from Mr.Brown. He is not one of us.’ e cila është përkthyer “E ç’pret 
tjetër nga zoti Braun? Se mos është yni!”. Në këtë rast, tonaliteti në gjuhën burimore 
është ruajtur po i njëjti në gjuhën e përkthimit, duke ruajtur po të njëjtat parime të 
ligjërimit bashkëbisedor, kur shohim se fjalia e dytë në gjuhën burimore në përkthim 
duket sikur është vazhdim i fjalisë së parë. Duke patur parasysh të njëjtat parime të 
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ligjërimit bashkëbisedor, por duke ruajtur tonalitetin dhe shprehjet karakteristike të 
gjuhës shqipe, kemi shembullin në po të njëjtin dialog:  ‘Now, now, my dear” e cila është 
përkthyer “Oh, dhe ti, e dashur”. 

 
 

When I finished my story, he said, ‘I had a 
cable from London about Jones.’ 
‘So did the kaptain of the Medea. His cable 
came from the owners in Philadelphia. It 
wasn’t very specific.’ 
‘Mine you might say was cautionary. I was 
not to be unduly helpful. I suspect some 
consulate somewhere has been taken for a 
ride.’ 
‘All the same a British subject in prison...? 
‘Oh, I agree that is a little too steep. Only 
we have to remember, don’t we, that even 
bastards may have acted with good reason. 
Officially I shall proceed with caution – as 
the cable suggests. A formal inquiry to 
begin with.’ 
He made a movement with his hand across 
the desk and laughed. 
‘I shall never lose the habit of picking up a 
telephone.’ 
 
(The Comedians, Part One, Chapter four, page 97, 
Vintage Edition 2004) 

Si mbarova, më tha: 
-Mora një telegram nga Londra lidhur me 
Xhonsin. 
-Edhe kapitenit të Medeas i pati ardhur një 
prej të zotërve nga Filadelfia. Po s’para 
shpreheshin qartë. 
-Këtë timin mund ta quash paralajmërues. 
S’ka pse tregohem më i gatshëm se ç’duhet 
për ta ndihur Xhonsin. Do t’ia ketë punuar 
keq ndonjë konsullatë diku, kam dyshim. 
-Megjithatë, të futet në burg një nënshtetas 
britanik...? 
-E, dhe mua më duket një çikë si e tepruar. 
Po prapë, duhet pranuar se edhe këta doça 
mund të kenë pasur vërtet arsye që kanë 
vepruar, apo s’është kështu? Zyrtarisht do 
të veproj me kujdes – siç më porositin në 
telegram. Sa për fillim, do të kërkoj një 
sqarim zyrtar. – Bëri me dorë një lëvizje 
mbi tryezë të punës dhe filloi të qeshte. – 
S’kam për t’u mësuar dot kurrë me zakonin 
për të kapur telefonin. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.159, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987.) 

 
 
 Përkthyesja në punimin e saj ka përdorur gjithashtu përshtatjen mbi kontesktin. 
Kështu një nga shembujt e mësipërm tregon si është përshatur një fjalë referente, si psh:  
When I finished my story është përkthyer Si mbarova, pra fjala story nuk është përkthyer, 
por lidhur me kontekstin ajo ka të bëjë me kuptimin e fjalës ngjarje. Në bazë të të njëjtit 
parim që sapo përmendëm, përkthyesja ka bërë të njëjtën gjë në fjalitë pasuese: “So did 
the captain of the Medea. His cable came from the owners in Philadelphia. It wasn’t very 
specific”, ku përkthimi në gjuhën shqipe ka bashkuar dy fjalitë e para në një të vetme 
“Edhe kapitenit të Medeas i pati ardhur një prej të zotërve nga Filadelfia. Po s’para 
shpreheshin qartë.” Në këtë rast referenca e përdorur për përkthim, e veçanërisht për 
fjalën telegram, është ndryshuar. Në tekstin burimor, fjalët i referohen vetë telegramit si 
një cope letre, kurse në gjuhën e përkthimit referenca i drejtohet më shumë mesazhit të 
derguar nga dërguesit sesa letrës si objekt. E njëjta reference, është përkthyer më poshtë 
kur autori shprehet as the cable suggests, ndërsa përkthyesja ka përshtatur siç më 
porositin në telegram. Një rast tjetër brenda këtij pasazhi, tregon aftësinë gjuhësore dhe 
kulturore të përkthyeses për të përshtatur shprehje të ndryshme si:  has been taken for a 
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ride e cila është përkthyer si: do t’ia ketë punuar keq apo përshtatjen e fjalëve të 
ligjërimit të shkujdesur si bastard që është përkthyer si doça. 
 
 
“Of course you know Richard Deane?” 
“I’ve never met him. But I’ve read about 
him in the newspaper.” 
She giggled. “You’re a wicked one. I can tell 
that. You know General Krueger?” 
“No”. 
“But you must know Mr. Kips?” she asked 
with what seemed like anxiety and 
incredulity. 
“I’ve heard of him,” I said. “He’s a tax 
consultant, isn’t he?” 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
Four, Chapter one, page 27, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 
 

- Me siguri që e njihni Riçard Dinin? 
- S’e kam takuar kurrë. Pa kam 

lexuar në gazetë për të. 
Ajo u kukuris. 

- Qenkeni thumbac.  – më tha.  – 
Gjeneral Krygen besoj se e njihni? 

- Jo. 
- Atëhere duhet të njihni zotin Kips? 

– më pyeti me mosbesim. 
- E kam dëgjuar – i thashë. – Është 

këshilltar taksash më duket? 
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.18 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
 Duke u nisur edhe nga shembujt e kapitujve të mëparshëm, vërehet se në procesin 
përkthimor ndodhin transformime gramatikore të shprehjeve. Nëse në kapitullin IV u 
vërejtën humbjet gjuhësore që ndodhin, më së shumti nga pikëpamja kuptimore dhe 
referenciale e fjalëve dhe shprehjeve, në këtë rast do të vëzhgohen këto transformime në 
nivel sintaksor dhe morfologjik. Që në fillim të shembullit vërehen transformimet të 
formave pyetëse të gjuhës angleze, si në rastin e fjalisë Of course you know Richard 
Deane, e cila është përkthyer si  Me siguri që e njihni Riçard Dinin. Në këtë rast shihet 
transformimi sintaksor, ku në gjuhën angleze fjalia ka renditjen 
Kundrinë+Kryefjalë+Folje+Emër i Përveçëm, ndërsa në gjuhën shqipe kemi renditjen 
sintaksore të pjesëve të ligjëratës Parafjalë+Pjesëz nënrenditëse shkakore e përbërë nga 
fojlje e përemërzuar me emër të përveçëm. Ky transformim gjuhësor nënkupton se 
formulimi i pyetjeve pëson tranformim nga gjuha burimore në atë përkthimore, duke parë 
se formulimi i pyetjeve jo standarte kërkon përshtatje.  
 Një transformim tjetër që ndodh në përkthim, i cili është në varësi të zgjedhjes së 
strategjisë dhe llojit të zgjidhjes së problemit përkthimor që bën përkthyesi/përkthyesja. 
Kështu, në fjalinë e shprehur nga personazhi Xhons, e cila është But I’ve read about him 
in the newspaper, e përkthyer si Pa kam lexuar në gazetë për të. Nga vëzhgimi i kritikës 
gjuhësore të kësaj fjalie, vërehet se kemi një përkthim i drejtpërdrejtë, me një përshtatje 
të formave bisedore nga gjuha angleze. Në lidhje me pjesët e ligjëratës në fjali ato janë të 
drejtpërdrejta, përveç kthimit sipas rregullave të gjuhës shqipe ku rrethanori i vendit “në 
gazetë” vendoset midis foljes dhe emrit, të shprehur me përemër. Në vazhdimin e 
analizës gjuhësore, në krye të fjalisë vërehet lidhëz mohore “but”, i përshtatur si pjesëz 
mohore “pa”. Duke parë se përkthimi i drejtpërdrejtë i fjalës në gjuhën shqipe është “por” 
dhe nga rregullat drejtshkrimore të gjuhës shqipe, një fjali e rregullt nuk mund të fillojë 
me këtë fjalë, zgjedhja e kësaj pjesëze mohore duket me vend.  
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 Në rastin tjetër të nënvizuar kemi gjithashtu transformime kuptimore të dy fjalive 
të shprehura në një fjali të vetme në gjuhën e përkthimit. You’re a wicked one. I can tell 
that është përkthyer si Qenkeni thumbac. Për shkak të ndërhyrjes së aspekteve kulturore 
në përkthim, përshtatje të tilla shtojnë rrezikun e devijimit të kuptimit dhe formës 
gjuhësore që shprehja mbart në tekstin burimor. Meqënëse, personazhi shprehet se 
bashkëbiseduesi i saj është ironik dhe sarkastik, përmbledhja e karakteristikave 
kuptimore të perifrazuara në gjuhën burimore në një term të vetëm është e mundur larmia 
e fjalëve dhe kuptimeve të gjuhës së përkthimit.    
 Një transformim tjetër gjuhësor kuptimor i një shprehjeje ndodh kur përkthimi i 
drejtpërdrejtë është më i volitshëm sesa përshtatja, pasi humbet gjithashtu edhe 
referencën e fjalës. I’ve heard of him është përkthyer si E kam dëgjuar, duke transformuar 
referencën e kuptimit të shprehjes. Në gjuhën angleze kuptimi është mbi informacionin e 
marrë nga gazetat ose thashethemet e opinioneve të njerëzve të ndryshëm. Në gjuhën 
shqipe, kuptimi i saj ka për referencë personale dhe duket sikur personazhi e ka njohur 
ose rrethi i tij shoqëror ia ka dhënë informacionin e duhur mbi përsonin. Pavarësisht këtij 
ndryshimi, nisur nga pikëpamja kulturore, ky transformim është i gjetur nga ana e 
përkthyeses. 
  
 
‘They can hardly blame me for a suicide.’ 
‘They can blame you because he chose this 
house to hide in.’ 
‘Why did he? I never knew him. I met him 
once at a reception. That’s all.’  
‘The embassies are closely guarded. I 
suppose he believed in your English 
phrase, “An Englishman’s home is his 
castle”. He had so little hope he sought 
safety in a catchword.’ 
‘It’s a hell of a thing to find on my first 
night home.’ 
‘Yes, I suppose it is. Tchekov wrote, 
“Suicide is an undesirable phenomenon”. 
 
(The Comedians, Part One, Chapter four, page 97, 
Vintage Edition 2004) 

- E ç’faj mund të më vënë mua për një 
vetëvrasje? 
- Mund t’ju bëjnë me faj pse zgjodhi 
pikërisht hotelin tuaj për t’u fshehur. 
- E pse e zgjodhi, vërtet? Unë as që e kam 
njohur. E kam takuar vetëm një herë në një 
pritje. Kaq. 
- Ambasadat i ruajnë shumë mirë tani. 
Është nisur me sa duket nga ajo shprehja që 
thotë se “shtëpia e anglezit është kështjella 
e tij”. Ka kërkuar shëptim te një shprehje, i 
mjeri, aq pa shpresë do të ketë qenë. 
- Punë dreqi! Të vish e të gjesh këtë të 
pabërë që natën e parë që kthehesh në 
shtëpi! 
- Ashtu është. “Vetëvrasja është një dukuri 
e padëshirueshme”, ka shkruar Çehovi. 
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.154, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 
Mjeshtëria dhe talenti i përkthyeses bien në sy edhe në shfrytëzimin e përshtatjes 

gjatë përkthimit të shprehjeve të ndryshme apo barasvlefshmërisë në aspektet gjuhësore. 
Kështu në pasazhin e mësipërm, personazhi Braun flet me një ton sarkastik të shprehur 
me një fjali dëftore, “They can hardly blame me for a suicide” e cila është kthyer në fjali 
pyetëse, por që përmban po të njëjtat nota sarkastike “ E ç’faj mund të më vënë mua për 
një vetëvrasje?”. Përsa i përket shprehjeve, theksojmë se në shumicën e rasteve 
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përkthyesja i ka përkthyer ato vetë dhe ka qëndruar më së shumti besnike ndaj tyre. Psh, 
shprehja ““An Englishman’s home is his castle” është përkthyer “shtëpia e anglezit është 
kështjella e tij”. Në këtë rast mund të duket më e qartë përkthimi i kësaj shprehjeje me 
një proverb që është ekuivalent me të në gjuhën shqipe si “Guri i rëndë në vend të vet”, 
por në lidhje me kontekstin e ngjarjeve, përkthimi fjalë për fjalë është më i përshtatshëm. 
Gjithashtu kjo metodë përkthimore është më e përshtatshme edhe për shprehjet e thëna 
nga autorë të ndryshëm si psh: “Suicide is an undesirable phenomenon” e Çekovit është 
përkthyer po fjalë për fjalë “Vetëvrasja është një dukuri e padëshirueshme”.  Megjithatë, 
duhet të theksojmë se nga versioni origjinal i romanit “Komedianët” të Grehëm Grinit, në 
disa pjesë të saj nuk është përkthyer. Kjo, ndoshta jo për shkak të përkthyeses, por për 
shkaqe botimi.  

Një tjetër aspekt i përkthimit të romanit “Komedianët” është përshtatja e shumë 
emrave të personazheve apo edhe emrave të vendeve apo aspekteve të tjera kulturore 
brenda rregullave të shqiptimit sipas sistemit të lakimit të gjuhës shqipe. Kështu kemi 
përshtatjen e emrave si Jones – Xhons dhe lakimin Xhonsi, Xhonsit apo edhe emrave të si 
Brown – Braun ose Joseph – Zhozef. Po kështu kemi shembuj të tjerë si: 

 
 

‘It’s good to see you, Mr Brown. How are 
the bright lights of Broadway? Marylin 
Monroe, lots of good bourbon, speak – 
easies...?’ He was a little out of date, for he 
had not been further than Kingston, 
Jamaica, in thirty years. 
(The Comedians, Part One, Chapter one, page 53, 
Vintage Edition 2004) 

- Gëzohem që ju shoh zoti Braun. 
Ç’thotë shkëlqimi i dritave të Broduejit? 
Merilin Monroja, burboni lumë, pijetoret e 
fshehta...? 
Ishte një çikë si mbrapa kohës, se kish 
tridhjetë vjet pa dalë përtej Kingstonit të 
Xhamajkës.  
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.73, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987) 

 
 
Duke pasur parasysh kontekstin dhe lidhjen e tekstit në nivel koheziv dhe 

koherent, si dhe parametrat e dhënë nga normat e sugjeruara nga Studimet Përkthimore, 
përkthyesit e veprave i kanë ruajtur gjithashtu format e adresimit më mënyrë metaforike 
dhe simbolike, të paraqitura nga autori në tekstet e romaneve të tij. Po kështu kemi edhe 
shembullin tjetër të përkthimit të drejtpërdrejtë të titujve apo nofkave që u vihen 
pesonazheve të tjerë, si psh; 

 
 

It might have been a rare example of merit 
rising if he had not served an interim 
period in the Tontons Macoute where he 
had been a special assistant to Colonel 
Gacia – known as Fat Gracia.  
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page 152, 
Vintage Edition 2004) 

Do të kishte qenë ky një shembull i rrallë i 
ngritjes së merituar në pozitë, sikur një 
periudhë të ndërmjeme ai të mos kishte 
shërbyer te tonton makutët, ku kishte qenë 
ndihmësi i kolonel Gracias, (që njihej si 
Gracia Bufi)   
(Graham Grin, “Komedianët”, përkthyer nga 
Brikena Çabej, f.229-230, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, 1987 
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Në këtë rast, në bazë të të njëjtit parim të mësipërm të përshtatjes kulturore, na 
rezulton edhe një përshtatje gjuhësore, e cila na jep të drejtën të shqiptojmë emërtime 
vendesh apo edhe emra njerëzish në bazë të sistemit shqip të shqiptimit. Këtë parim 
përkthyesja, Brikena Çabej mund ta kishte ruajtur në të gjithë tekstin e përkthimit, qoftë 
edhe me termat në gjuhën frënge, por kjo do ta dobësonte fuqinë letrare të tekstit dhe 
efektin emocional.  

Një nga metodat e tjera që vërehen në përkthimet e autorit Graham Grin, është 
edhe ruajtja e emërtimeve të termave të fenomeneve historike, kulturore dhe gjuhësore në 
gjuhën e origjinalit, pa pësuar asnjë lloj ndryshimi. Duke u bazuar në vërejtjet e 
mësipërme, ky fenomen është një ndikim kulturor dhe klsasifikohet në rastet e 
papërkthyeshmërisë. Për shkak të njohjes më në thellësi dhe ngarkesës kuptimore që këto 
shprehje kanë, kjo është një nga strategjitë e ndjekura nga përkthyesit e veprave të 
Graham Grinit. Vendosja gjeografike në tekste të tilla është e nevojshme të pasqyrohet 
edhe nga pikëpëmja gjuhësore, ku terma të tillë janë të nevojshmëm. Kjo strategji vërehet 
në vite gjatë përkthimeve të ndryshme. Një nga metodat e parapëlqyera në përkthimet 
zyrtare të veprave letrare, të klasikëve apo edhe të autorëve post-modernë, është ruajtja 
dhe paprekshmëria e këtyre temave kulturorë. Kjo vërehet në përkthimet e pas viteve 
1990-të e më konkretisht: 

 
 

Gustavo Escobar had a large black 
moustache and abundant sideburns: his face, 
brick-red as laterite, resembled a clearing 
which had been hacked our of the bush, and 
his nose reared like the horse of a 
conquistador... 
 
He continued to finger Doctor Plarr’s 
shoulder almost as though he were 
considering whether to buy him for breeding 
purposes (he had a big estancia on the Chaco 
side of the Paraná). 
 
(The Honorary Council, Part Three, Chapter three, 
page 145, Penguin Classic, 2008) 
 
 
Perhaps it was the mechanical expression 
of his wife’s solicitude which irritated 
Escobar. Or perhaps he took the warning as 
a reflection on his machismo. He said with 
quite unmistakable irony “You are tied to a 
very favorite patient, I believe, Eduardo? 
“Seňora Fortnum is having a baby, I 
believe?” 
“Yes. And so. I expect you know šenora 
Vega, but she doesn’t trust me with a 

Gustavo Eskobari kishte një barrë mustaqe 
te zeza dhe favoritet drizë: fytyra e tij 
ngjyrë tulle si lateriti ngjante sikur ishte 
lakëruar nga pastrimi i drizave, ndërsa 
hunda i shfrynte si kali i një conquistador-
i... 
 
Ai vazhdoi ta prekte me gishta në shpatull 
doktor Plarin sikur po e shikonte për ta 
blerë me qëllim mbarështimi (ai kishte një 
estancia të madhe në Parana nga ana e 
Ҫakos). 
 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.166 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 
 
Mbase shprehja mekanike e merakut të së 
shoqes ishte ajo që e acaroi Eskobarin. Ose 
mbase ai i mori fjalët e Plarit si pasqyrim i 
machismos së tij. ‘Për momentin besoj se je 
lidhur me një pacient shumë të preferuar, 
Eduardo?’ – i tha ai me ironi të dukshme... 
‘Besoj se šenora Fortnumi pret që të 
lindë?’ 
‘Po. Po kështu, besoj se e dini, edhe šenora 
Vega, por ajo nuk ka besim te mua për 
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childbirth. She goes to Doctor Benevento 
now.” 
(The Honorary Council, Part Three, Chapter three, 
page 146, Penguin Classic, 2008) 

lindjen e fëmijës. Tani shkon te doktor 
Beneventua.’ 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.167 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 

 
 
Duke u bazuar në normat përkthimore gjuhësore, vërehet se ruajtja e mënyrë së të 

shkruajturit të termit dhe vënia në pah për lexuesin jep efekt emocional, por gjithashtu lë 
shumë gjëra konfuze në të njëjtën kohë. Vendimi i përkthyesit për të mos lënë posht-
shënime në lidhje me terma të tillë kulturore, historike dhe gjuhësore, nga pikëpamja 
informative dhe kulturore lë vend për shumë interpretime.  Nëse një term nuk mund të 
ketë ekuivalentët e vetë gjuhësorë në gjuhën e përkthimit, sqarimi nëpërmjet perifrazimit 
apo sqarimit informativ mbi atë fenomen është i domosdoshëm. Shembulli konkret është 
i zbatuar nga përkthyesi Betim Muço në përkthimin e romanit “Amerikani i Qetë”. Këtu 
vërehet dhënia e saktë nëpërmjet posht-shënimeve të aspekteve kulturore që ndodhin në 
Vietnamin e viteve 50-të nën influencën dhe kulturën franceze. 

 
 

He explained in almost unintelligible 
Vietnamese French that I was needed 
immediately – at once – rapidly – at the 
Surete. 
‘At the French Surete or the Vietnamese?’ 
‘The French.’ In his mouth the word 
sounded like “Françung”. 
‘What about?’ 
He didn’t know: it was his order to fetch 
me. 
“Toi aussi”,’ he said to Phuong. 
‘Say vous when you speak to a lady,’ I told 
him. ‘How did you know she was here?’ 
He only repeated that they were his orders. 
‘I’ll come in the morning.’ 
‘Sur le chung,’ he said, a little, neat, 
obstinate figure. 
(The Quiet American, Part One, Chapter five, page 7, 
Penguin Books, 2004) 
 

Ai shpjegoi në një frëngjishte vietnameze, 
pothuajse të pakrahasueshme, se unë duhej 
të shkoja menjëherë, në çast, urgjent, ne 
Surete (Frëngjisht në tekst: Zyra e 
Sigurimit). 

- Në Surete-në franceze apo 
vietnameze? 

- Franceze. – Në gojën e tij fjala 
tingëlloi si “Fran-cung”. 

- Përse? 
Ai nuk e dinte, kishte urdhër të më 
shoqëronte mua. – Toi aussi (Frëngjisht në 
tekst: Edhe ti),  - i tha ai Fongut. 

- Thuaj “vous” (Frëngjisht në tekst) 
kur i flet një zonje, - i thashë atij. – 
Nga e dije se ajo është këtu? 

Ai vetëm përsëriti se kështu e kishte 
urdhrin.  

- Do të vij në mëngjes. 
- Sur le Chung (Frëngjishte e thyer: 

Menjëherë), - tha ai individ i vogël e 
kokëfortë. 

(Graham Grin, "Amerikani i Qetë", përkthyer nga 
Betim Muço, f.9 shënim, Shtëpia Botuese "Equinoxes 
Publishing House LLC.", SHBA, 2006.) 
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Në rast se do të bëjmë dallimin midis dy përqasjeve përkthimore dallojmë se 
ekzistojnë dy mënyra për të zgjidhur problemin e përkthimeve kulturore. Njëra prejt tyre 
si në rastin e mësipërm është sqarimi nëpërmjet posht-shënimeve dhe dhënia e 
informacionit nëpërmjet përkufizimeve të termave gjuhësorë dhe kulturorë. Kjo 
mbizotëron në përkthimin e Betim Muços të veprës “Amerikani i Qetë”. 

Zgjidhja tjetër ofrohet nga Brikena Ҫabej, nëpërmjet mjeshtërisë së përshtatjes 
gjuhësore të këtyre termave gjuhësorë dhe kulturorë. Por duhet theksuar se pjesa e 
rrezikshmërisë së përshtatjes ekziston kur përkthimi nuk ka ekuivalent ose kur 
përzgjedhja që bën përkthyesi/përkthyesja nuk i qëndron besnik tekstit të origjinalit. Kjo 
sjell gjithashtu edhe anën tjetër të medaljes, kur efekti emocional dhe termi kulturor nuk 
përputhen. Ashtu si në rastin e Zhozefit, mund fare mirë që shumë personazhe tek 
“Amerikani i Qetë” të kishin trajtat stilistikore të komunikimit dhe ligjërimit, si të 
personave dhe tipologjive shqiptare. Nga pikëpamja kulturore mund të shikojmë aspektin 
gjuhësor të përkthimit në termat të cilat nuk kanë ekuivalent në gjuhën shqipe por mund 
të përshtaten për kontekstin kulturor dhe gjuhësor shqiptar. Rasti në fjalë ka të bëjë me 
përkthimet dhe përshtatjet e emërtimeve të gatimeve tradicionale britanike me ato 
shqiptare. 

 
 

“Good-bye, Doctor Fischer,” I said. I had 
nearly reached the door when he spoke 
again. 
“Jones,” he said, “do you happen to know 
anything about porridge? Real porridge I 
mean. Not Quaker oats. Perhaps being 
Welsh – you have a Welsh name – “ 
“Porridge is a Scottish dish,” I said, “not 
Welsh.” 
“Ah, I have been misinformed. Thank you, 
Jones. That is all, I think.” 
When I got home Anna-Luise greeted me 
with an anxious face. “How did you get 
on?” 
“I didn’t get on at all.” 
“He was a beast to you?” 
“I wouldn’t say that – he was totally 
uninterested in both of us.” 
“Did he smile?” 
“Yes.” 
“He didn’t invite you to a party?” 
“No.” 
“Thank God for that.” 
“Thank Doctor Fischer,” I said, “or is it the 
same thing?” 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Partyl, Part 
Four, Chapter one, page 36, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 

- Ditën e mirë, Doktor Fisher, - i 
thashë. Por, sapo kisha mbërritur 
tek dera, më foli prapë: 

- Xhons,  - më tha – mos e dini gjë si 
gatuhet bollguri? Bollguri i vërtetë, 
dua të them, jo ai që shitet me pako 
nëpër dyqane. Ngaqë jeni prej 
Uellsi, se emrin si prej Uellsi e keni. 

- Bollgurin e bëjnë në Skoci, jo në 
Uells, - i thashë. 

- Ashtu? E ditkam gabim. 
Falemnderit, Xhons, kaq kisha. 

Kur mbërrita në shtëpi, Ana-Luiza më doli 
përpara gjithë ankth. 

- Hë, si shkuat?  
- S’shkuam fare, as mirë as keq. 
- T’u soll egër? 
- Jo, jo, këtë se them dot... po ne të dy 

as që i interesojmë fare. 
- Të buzëqeshi? 
- Po. 
- Nuk të ftoi në ndonjë gosti? 
- Jo. 
- Lavdi Zotit. 
- Lavdi Doktor Fisherit, - ia ktheva, - 

apo e njëjta gjë është? 
 
(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
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bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.25 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Në kësi rastesh të përkthimeve shohim një mori përshtatjesh të kryera nga 

përkthyesja, e cila mjeshtërisht, pavarëisht humbjeve semantikore dhe kulturore, i jep 
rëndësi ligjërimit të duhur për shqipiërimin e kontekstit ndaj lexuesit shqiptar. I had 
nearly reached the door when he spoke again është e përkthyer si Por, sapo kisha 
mbërritur tek dera, më foli prapë. Vërehet se nga ana sintaksore ka ndryshime në fjali 
përsa i përket pauzave në fjali të shprehura nëpërmjet presjeve. Nga pikëpamja gjuhësore, 
fjalia në anglisht shpreh dy veprime të njëkohshme, ndërsa në gjuhën shqipe jepet si një 
veprim njëri pas tjetrit. Për më tepër, përdorimi i pjesëzës kundërshtuese “por” bën që 
nga ana semantikore të jepet një veprim, i cili ndodh me radhë dhe jo njëkohësisht. 

porridge? Real porridge I mean. Not Quaker oats është e përkthyer si bollguri? 
Bollguri i vërtetë, dua të them, jo ai që shitet me pako nëpër dyqane. Në këtë rast të 
përkthimit, ajo që vërehet, është përshtatja kulturore dhe gjuhësore si dhe theksohet 
humbja e informacionit për disa aspekte të shprehjes. Në kulturën e gatimit shqiptar, 
bollguri është një gatim me bazë të tërshërës dhe grurit. Përsa i përket kulturës britanike 
dhe europiano-veriore, ajo është një përzierje e tillë, por që shoqërohet edhe me përbërës 
të tjerë. Mungesa e sqarimit të këtij aspekti kulturor mund të lërë konfuz lexuesit, por 
përshtatja e idesë dhe e tipit të tonalitetit që i jepet termit i përafrohet qëllimit të 
përkthimit. Gjithashtu nga pikëpamja kulturore “Quaker oats”, është një produkt gjysëm i 
gatshëm, i cili shitet ende sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshtatja në gjuhën 
shqipe, siç theksuam edhe më sipër, mund të jetë në dy variante. Në të parin mund të 
jepet termi sipas tekstit origjinal dhe me sqarime në poshtë-shënime, ose si në rastin 
konkret të perifrazohet. Perifrazimi mbart në vetvete rrezikun e mos arritjes së qëllimit të 
përkthimit të plotë dhe përcjelljes së mesazhit sipas tekstit origjinal. Aspekti tjetër që 
prek ky përkthim i këtyre fjalive është aspekti sintaksor. Shprehja e disa fjalive në tekstin 
origjinal në një të vetme në gjuhën shqipe shpreh mjeshtërinë dhe në të njëjtën kohë 
mundësinë që jep gjuha shqipe për shumëllojshmëri të aspekteve gjuhësore. 

Shprehja tjetër Ah, I have been misinformed , e cila është përkthyer si Ashtu? E 
ditkam gabim, tregon anën tjetër të medaljes. Në gjuhën shqipe është e mundur, 
gjithashtu, të ndash fjalinë në dy pjesë të veçanta. Por, përveç këtij aspekti sintaksor, ky 
variant përkthimor tregon nga pikëpamja semantikore dhe ligjëruese se si mund të 
shprehet dhe çfarë tonaliteti merr habia e një personi kur merr një informacion të gabuar. 
Toni i shprehur në gjuhën angleze tregon një person gjakftohtë dhe me tone të ulëta të 
ligjërimit, ndërsa në variantin e përkthyer në gjuhën shqipe jep një tonalitet më të lartë të 
një njeriu vërtet të habitur, i cili ka besuar vërtet në informacionin e dhënë në mirëbesim. 
Ky mirëbesim tregon anën tjetër, marrjen e masave ndëshkuese ndaj dikujt. Në fjalinë e 
dytë “E paskam ditur gabim” jep menjëherë uljen e tonit dhe përafrimin e tij ndaj të 
njëjtës fuqi shprehëse si në gjuhën e origjinalit.  Në rastin e dialogut midis Xhonsit dhe 
Ana Luizës në gjuhën e origjinalit kemi: 

 
Anna-Luise greeted me with an anxious face. 
“How did you get on?” 
“I didn’t get on at all.” 
“He was a beast to you?”,  
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ndërsa në gjuhën shqipe kemi, 
Ana-Luiza më doli përpara gjithë ankth. 

- Hë, si shkuat? 
- S’shkuam fare, as mirë as keq. 
- T’u soll egër? 

 
 Në analizimin e tyre vërejmë përshtatje të mirëpritura të ligjërimit dialogjik dhe atij 
bisedor të gjuhës shqipe. Konteksti i veprës në gjuhën angleze është një bisedë e lirshme 
midis dy personave, prandaj dhe fryma e teksti në gjuhën e përkthimit është vetë e tillë. 
Përshtatja e shprehjes “anxious face” me “gjithë ankth” tregon se pavarësisht humbjes së 
tiparit të shprehisë së fytyrës në përkthimin e shprehjes, ajo jep të njëjtin efekt emocional që 
kërkohet. Ekuivalentët e tjerë janë mëse të gjetur për kontekstin e gjuhës shqipe, tipike të 
ligjërimit bisedor të përditshëm shqiptar. 

Një nga aspektet e tjera të përkthimit në lidhje me përshtatjen është edhe 
perifrazimi në tekst si një nga teknikat dhe shembujt e procesit të përkthimit. Për dhënien 
e informacionit kulturor dhe të kuptimit të termave dallohet se gjuha shqipe e ka aftësinë 
dhe mundësinë për ta dhënë në forma të ndryshme, për terma kulturorë, të cilat nuk janë 
të nevojshme poshtë-shënimet. 

  
 

“A Dentophil smile,” I mocked her, for 
indeed both of us used this thoothpaste. It 
had been recommended by my dentist. 
Perhaps he was a Toad, too. 
“Don’t ever mention Dentophil to him,” she 
said. “He doesn’t like to be reminded of how 
his fortune was made.” 
“Doesn’t he use it himself?” 
“No. He uses a thing called a Water-pik. 
Keep off the subject of teeth altogether or 
he’ll think you are getting at him. He mocks 
others, but no one mocks him. He has a 
monopoly in mockery.” 
 
 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Partyl, Part 
Four, Chapter one, page 32, Simon and Schuster, 
New York, 1980) 
 
 

- Me buzëqeshjen e Dentofilit, - e 
ngacmova, sepse të dy në të vërtetë 
atë pastë dhëmbësh përdornim. Mua 
ma kishte këshilluar dentisti. 
Kushedi, mbase dhe ai qe ndonjë 
nga Thithlopat. 

- Se mos ia zësh në gojë Dentofilin!  
- më tha – E ka shumë zët t’ia 
kujtosh se si e ka vënë pasurinë. 

- Po vetë, se përdor? 
- Jo, vetë përdor një furçë elektrike. 

Mos e zërë në gojë asnjë bisedë për 
dhëmbët, se ka për ta marrë sikur po 
e ngacmon. Për vete tallet me të 
tjerët, po me të s’duhet të tallet 
asnjeri. Talljen e ka vetë monopol. 

Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.25 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
a Water-pik është përkthyer si një furçë elektrike, e cila si term kulturor është një 

pajisje dentare e përdorur pa pasur nevojën e pastës së dhëmbëve. Funksioni i saj kryesor 
është të përdorë rrymën elektrike dhe tipi i furçës shpie me forcë ujin në hapësirat e 
dhëmbëve për t’i pastruar nga mbeturinat ushqimore të ngelura në midis tyre. Pavarësisht 
humbjes kulturore, informacioni i tepërt nëpërmjet poshtë-shënimeve jep nga ana tjetër 
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humbje të aspekteve estetike me informacione të tepërta. Perifrazimi në këtë aspekt 
konsiderohet si më i përshtatshmi në kësi rastesh për faktorin e përmendur më sipër. 
Zgjedhja e kryer nga përkthyesit për raste të të tilla nuk është e pavend, sepse nëse bëhet 
për të gjitha, teksti letrar i përkthyer kthehet në një tekst informues dhe jo estetik. Vija 
ndarëse midis një përzgjedhjeje të tillë dhe vendimarrjes nga ana e përkthyesit, duhet 
theksuar se është intuitive dhe jo normative. 

Duke marrë shkas nga paragrafi i mësipërm, vërehet se kjo lloj intuite shërben për 
të transformuar në gjuhën e përkthimit edhe pjesë kuptimore të fjalive apo shprehjeve të 
ndryshme. Nga vëzhgimet e kryera gjatë kritikës përkthimore, përkthyesja Brikena Ҫabej 
është shembulli konkret i përkthimit sipas intuitës letrare dhe jo asaj normative. Në 
mënyrë që t’i përmbahet sa më shumë parimit estetik letrar të tekstit, ajo shpesh ndryshon 
tonalitetin dhe regjistrin e shprehjeve apo ligjërimit të personazheve.  

  
 

“It was revolting,” I said to Anna-Luise. 
“Your father must be mad.” 
“It would be a lot less revolting if he were,” 
she said. 
“You should have seen them scrambling for 
his presents – all except Mr. Kips – he had to 
go to the lavatory first to vomit. Cold 
porridge hadn’t agreed with him. Compared 
with the Toads I must admit your father did 
keep a kind of dignity – a devilish dignity. 
They were all very angry with me because I 
hadn’t played their game. I was like an 
unfriendly audience. I suppose I held up a 
mirror up to them, so that they became 
conscious of how badly there were 
behaving.” 
 
(Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party, Part 
One, Chapter ten, page 73, Simon and Schuster, New 
York, 1980) 

- Ishte e pështirë – i thashë Ana-
Luizës. – Yt atë do të jetë i 
çmendur. 

- Po të qe i çmendur, gostia s’do të 
ishte aq e pështirë – më tha. 

- Veç t’i shihje si kacafyteshin për 
ato dhuratat e tij – që të gjithë 
përveç zotit Kips, që shkoi të villte 
në banjë. S’ia duroi stomaku 
bollgurin e ftohtë. Duhet ta pranoj, 
veç, që në krahasim me Thithlopat, 
yt atë mbajti njëfarë dinjiteti, një 
dinjitet djallëzor. Me mua morën 
zët të gjithë, se nuk hyra në lojë. 
Isha një shikues i padëshiruar. Një 
pasqyrë ku shiheshin sa poshtë 
kishin rënë.  

(Graham Grin, "Doktor Fisher i Gjenevës ose gostia e 
bombës", përkthyer nga Brikena Ҫabej, f.53 shënim, 
Shtypshkronja "Ҫabej MҪM", Tiranë, 2004.) 

 
 
Në vështrimin e parë, përkthimi i fjalisë It would be a lot less revolting if he were 

është përkthyer si Po të qe i çmendur, gostia s’do të ishte aq e pështirë, tregon se në 
gjuhën angleze kemi të bëjmë me një fenomen stilistikor të gjuhës që quhet ellipsis, e cila 
nënkupton se në ligjërimin e një personi të vetëm mund fare mire të zëvendësojë temën e 
një fjalie të mëparshme duke e nënkuptuar atë. Përkthimi në gjuhën shqipe nuk e përcjell 
këtë fenomen, duke përsëritur pikërisht fjalën “i çmendur”. Megjithatë, nuk është e thënë 
që ky fenomen të mos ndodhë në gjuhën shqipe.  

Ndryshime të tjera gjuhësore në këtë pasazh kryesor të romanit “Doktor Fisheri i 
Gjenevës ose Gostia e Bombës”, vërehet edhe ndryshimi i rendit sintaksor të shprehjeve 
nga gjuha angleze në atë shqipe, duke patur parasysh kombinimin e normave gjuhësore të 
gjuhës shqipe dhe të parimeve estetike letrare, për të përcjellë efektin emocional. Kështu, 
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në shembullin e fjalisë Compared with the Toads I must admit your father did keep a kind 
of dignity – a devilish dignity e përkthyer si Duhet ta pranoj, veç, që në krahasim me 
Thithlopat, yt atë mbajti njëfarë dinjiteti, një dinjitet djallëzor, vërehet se fjalia në gjuhën 
angleze fillon me një folje në kohën e shkuar të një pjese të nënrenditur krahasuese, në 
gjuhën shqipe fillon me një pjesë të nënrenditur të filluar me një emër në rasën dhanore, e 
cila është e dyta e rradhitur në tekstin burimor.   
 Një ndryshim rrënjësor dhe pjesë e ligjërimit bisedor të gjuhës shqipe është 
transformimi i shprehjes They were all very angry with me në shprehjen Me mua morën zët 
të gjithë, e cila është idiomë e shprehur në variantet gjuhësore të toskërishtes në gjuhën 
shqipe. Kjo nënkupton se shpesh, gjuha shqipe ka në fjalorin e vet mundësinë e 
shprehjeve të tilla për të ekuivalentuar dhe krijuar barasvlerës të gjuhëve dhe kulturav të 
ndryshme. Thuajse i njëjti efekt barasvlerës gjendet edhe në përshtatjen që përkthyesja i 
bën shprehjes  I suppose, e cila nuk është përkthyer, duke treguar se edhe gjuha shqipe 
zotëron aftësinë në nënkuptimin e pjesëve të ndryshme të ligjëratës, pa pasur nevojën e 
përsëritjeve të tilla, apo përkthimeve të fjalë për fjalshme. Efekti stilistikor që heqja e kësaj 
fjale krijon në tekstin e përkthyer është ndarja e një fjalie të gjatë në përmasa të tekstit 
burimor në dy të tilla në tekstin e përkthyer. I suppose I held up a mirror up to them, so that 
they became conscious of how badly there were behaving.” është përkthyer në dy ndarje të 
tilla si Isha një shikues i padëshiruar. Një pasqyrë ku shiheshin sa poshtë kishin rënë. 
Tonaliteti dhe intonacioni i një ndarjeje të tillë të një teskti të tillë në gjuhën shqipe 
krijojn efektin e dramacitetit dhe të emocionit në ligjërimin e personazhit. Heqja e 
pjesëve lidhëse në gjuhën burimore në fjali të tilla dhe mospërdorimi i tyre në tekstin e 
përkthyer është një nga strategjitë dhe vendimarrjet e përkthyesve gjatë procesit. Nga 
pikëpamja gjuhësore ato mund të cilësohen si humbje, por përsa i përket efektit estetik të 
tekstit shpesh, në masën e duhur, janë të nevojshme për të thyer monotoninë e tekstit apo 
të ligjërimit të personazheve të ndryshëm, në varësi të natyrës që atyre iu është përcaktuar 
nga autori.  Vlen këtu të përmendet transformimi i kuptimit të fjalës “conscious” dhe 
“behaving” me një shprehje idiomatike të gjuhës shqipe, pikërisht për të shtuar efektin 
dramatik, ironik dhe emocional të fjalisë së ligjëruar nga personazhi në fjalë. 

Mënyra e ndërhyrjes së përkthyesit në formimin e tekstit përfundimtar të 
përkthimit është e ndryshme nga përkthyes të tjerë. Nisur nga kjo, në përkthimet e 
veprave të autorit Graham Grin, vërehet se strategjitë e përdorura nga përkthyesit janë të 
ndryshme përgjatë gjithë tekstit. Në rastet e mësipërme u vërejt liria e ndërhyrjes që 
përkthyesit bëjnë për të mbajtur, ose krijuar në raste të veçanta, efektin emocional të 
tekstit të përkthyer në krahasim me tekstin burimor. Shembujt e mëposhtëm janë të një 
natyre tjetër strategjie përkthimore, ku përkthyesi ndërhyn pak ose aspak në 
transformimin e tekstit dhe i ngelet besnik atij, duke përdorur shpesh përkthimin e 
drejtpërdrejtë apo qoftë edhe literal. Përkthyesi Jorgji Qirjako, në përkthimin e veprës 
“Konsulli i Nderit” i është përmbajtur në shumicën e rasteve këtij parimi. 

 
 

“I hope that my tablets give you some help.” 
“Yes, yes, they help a little, of course, but 
sometimes I think it is only the daily 
discipline which saves me from suicide.” 
Doctor Saavedra, with his fork suspended on 

‘Shpresoj që tabletat e mia të të kenë 
ndihmuar disi.’ 
‘Po, po, ato më ndihmojnë pak, natyrisht, 
por shpesh herë mendoj se është disiplina 
ditore që më ruan nga vetëvrasja.’ Doktor 
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the way to the mouth, repeated, “Suicide.” 
“Oh come, surely your faith won’t allow 
you...?” 
“In those black moments, doctor, I have no 
faith, no faith at all. Es una noche oscura. 
Shall we open another bottle? This wine 
from Mendoza is not wholly bad.” 
(The Honorary Council, Part Two, Chapter two, page 
50, Penguin Classic, 2008) 

Saavedra, me pirunin pezull para gojës 
përsërtiti: ‘vetëvrasja.’ 
‘Oh jo, sigurisht që besimi yt nuk të lejon...?’ 
‘Në këto moment të errëta, doktor, unë nuk 
kam besim, nuk kam besim fare. Es una 
noche oscura. A hapim edhe një shishe 
tjetër? Kjo verë nga Mendoza nuk është aq e 
keqe.’ 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.61 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 

 
 
Strategjia përkthimore e përkthyesit, shpaloset në përkthimin e disa pjesëve të 

ligjërimit të personazheve në formën e përkthimit literal, duke ruajtur kështu, jo vetëm 
fjalët sipas kuptimeve denotative, por edhe rendin sintaksor të fjalisë. Kjo nuk nënkupton 
se puna e përkthyesit është e dobët, por se për një vepër artistike dhe letrare ky mund të 
jetë një nga hapat e para të procesit përkthimor sesa versioni përfundimtar i përkthimit. 
Bashkëbisedimi midis Doktor Plarr-it dhe Jorge Luis Saavedra është një pamje tipike e 
dramacitetit që përcjell autori në rreshtat e veprës së tij. Si e tillë ajo kërkon rritjen e 
tonalitetit të shprehjeve. 

Megjithatë, përkthyesi, për të thyer pikërisht këtë monotoni dhe diskordancë në 
kohezionin e veprës, përzgjedh një strategji tjetër përkthimore, pikërisht atë të përshtatjes 
përkthimore.  Përmendim këtu, përshtatjen stilistikore dhe efektin e barasvlefshmërisë 
përkthimore të shprehjes tipike thirrmore të gjuhës angleze Oh come, surely your faith 
won’t allow you...?”, e cila është përkthyer si Oh jo, sigurisht që besimi yt nuk të lejon...?. 
Këto shprehi përdoren si stilema gjuhësore standarde të bashkëbisedimit, jo thjesht nga 
autori, por nga përdorimi i përditshëm në gjuhën angleze. Kjo karakterstikë e ligjërimit të 
personazhit Plarr, duke qenë gjysëm britanik dhe gjysëm argjentinas, nxjerr më në pah 
ndjesinë britanike të ligjërimit. Ndërsa në gjuhën shqipe, ky efekt ekuivalent është i 
përshtatur sipas ligjërimit standard të gjuhës shqipe, duke vënë në dukje shkallën kulturore 
dhe shoqërore të personazhit.  

Po ashtu si përkthyes të tjerë, Jorgji Qirjako, ndjek parimet e normave 
përkthimore të përmendura më sipër, përsa i përket shprehjeve me karakter dhe ngarkesë 
kulturore.  In those black moments, doctor, I have no faith, no faith at all. Es una noche 
oscura, e cila është përkthyer Në këto moment të errëta, doktor, unë nuk kam besim, nuk 
kam besim fare. Es una noche oscura, vërehen përzgjedhje të tilla strategjish përkthimore, të 
cilat përfshijnë përshtatjen dhe papërkthyeshmërinë kulturore. Përshtatja e mbiemri “black” 
me fjalën shqipe “të errëta”, është një vazhdimësi, ashtu si në shembujt e mësipërm në vepra 
të tjera, përsa i përket ngarkesës gjuhësore që fjala mbart. Ndërsa në lidhje me shprehjen në 
gjuhën spanjolle, përzgjedhja e përkthyesit është e duhur, për të krijuar efektin kulturor të 
vendodhjes gjeografike dhe informacionit se ku zhvillohen ngjarjet. Besnikëria ndaj tekstit 
të Graham Grinit në këtë rast është për tu vlerësuar, pasi në nivel makrotekstual vepra e 
autorit nuk është e deformuar, ndërsa në nivel mikrotekstual, mungesa e poshtë-shënimeve 
sqaruese lë një hapësirë në marrjen e informacionit nga lexuesi i thjeshtë, i cili ose e cila 
mund të mos ketë dijeni për këtë tip aspekti kulturor, siç është një gjuhë tjetër jashtë gjuhës 
bazë të tekstit. 
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Nëse besnikëria ndaj tekstit kuptohet nga shumë studiues si ruajtja e mesazhit të 
autorit ose shprehësit në ligjërim, në letërsinë artistike është gjithashtu e domosdoshme të 
ruhet edhe ekuivalenti kulturor për terma të ndryshëm, të cilët kanë të bëjnë me 
referencat gjinore. Ky aspekt kulturor është shumë i ndjeshëm, veçanërisht për studimet 
feministe dhe ndikimin e tyre në kulturën globale mbi të drejtat e gjinisë femërore. Në 
mënyrë që të kuptohet edhe bota e maskilizmit latino-amerikan, në përkthimin e termave 
të tillë, përkthyesi Qirjako është treguar mjaft i saktë në përdorimin e termave të duhur 
për ta përshkruar këtë filozofi në gjuhën shqipe. Konkretisht, shembulli i mëposhtëm 
tregon këtë rast, duke treguar forcën e përshtatjes që ka gjuha shqipe mbi fjalë kyçe në 
tekstin e autorit.  

 
 

For some reason, which Gruber had never 
been able to explain, his shop attracted the 
prettiest girls in the city (no boutique could 
compete with Gruber), as though pulchritude 
and the practice of photography were linked. 
They came in flocks to receive their color 
prints and they examined them with cries of 
excitement, chattering like birds. Doctor 
Plarr watched them while he drank his beer 
and listened to Gruber’s gossip of the 
province. 
“Have you met Charley Fortnum’s woman?” 
Doctor Plarr asked. 
“You mean his wife?” 
“She can’t be his wife, surely? Charley 
Fortnum’s a divorced man. And there is no 
remarriage here – it’s convenient for single 
men like me.” 
“Didn’t you hear that his wife died?” 
“No, I’ve been away. And when I saw him 
the other day he did not mention it.” 
“He went off with this new girl to Rosario 
and got married there. So people say. 
Nobody really knows, of course.” 
“That was an odd thing for him to do. It 
couldn’t have been necessary. You know 
where he found her?” 
“Yes, but she’s a very pretty girl.” Grubber 
said. 
“Oh yes, one of the best of Mother Sanchez’ 
lot. But one doesn’t necessarily have to 
marry a pretty girl.” 
“Girls of that kind often make good wives, 
especially for old men.” 

Nuk dihet pse Gruberi nuk ishte në gjendje 
asnjëherë të shpjegonte pse dyqani i tij 
tërhiqte vajzat më të bukura të qytetit (asnjë 
boutique nuk mund të konkurronte me 
Gruberin), sikur bukuria të lidhej me 
ushtrimin e fotografisë. Ato vinin tufa-tufa të 
merrnin fotot e tyre me ngjyra dhe i shikonin 
me klithma gëzimi, duke cicëruar si zogjtë. 
Doktor Plari i kundronte ato ndërsa pinte 
birrë dhe dëgjonte Gruberin mbi 
thashethemet e provincës. 
‘A e ke takuar gruan e Çarli Fortnumit?’ – e 
pyeti doktor Plari. 
‘Mos e ke fjalën për bashkëshorten e tij?’ 
‘Ajo sigurisht nuk mund të jetë 
bashkëshortja e tij? Fortnumi është një burrë 
i ndarë. Dhe këtu nuk ka rimartesë. Martesa 
është e përshtatshme për beqarë si puna 
ime.’ 
‘Nuk paske dëgjuar gjë që bashkëshortja e 
tij ka vdekur?’ 
‘Jo. Unë nuk kam qenë këtu. Por kur e 
vizitova atë ca ditë më parë këtë gjë nuk ma 
përmendi.’ 
‘Ai paska ikur me këtë çupë të re në Rosario 
dhe atje u martua. Kështu thonë njerëzit. Po 
natyrisht që askush nuk e di si qëndron e 
vërteta.’ 
‘Kjo që po bën ai duket e çuditshme. Nuk 
kishte pse. Ti e di se ku e gjeti?’ 
‘Po, por ajo është një vajzë shumë e bukur,’ 
– tha Gruberi. 
‘Oh, po, një nga më të mirat e grupit të nënë 
Sançezit. Por nuk është e thënë që të 
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“Why old men?” 
“Old men are not very demanding and girls 
like that are glad of a rest.” 
(The Honorary Council, Part Two, Chapter three, 
page 72, Penguin Classic, 2008) 

marrësh një vajzë të bukur.’ 
‘Vajzat e këtij lloji shpesh bëhen nuse të 
mira, sidomos për pleqtë.’ 
‘Përse për pleqtë?’ 
‘Pleqtë nuk janë shumë kërkues dhe vajzat si 
ajo e kanë qejf një çlodhje.    
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.86 shënim, Shtypshkronja "Gervis", 
Tiranë, 2007.) 

 
 
Në këtë shembull vërehen përdorime të fjalëve kyçe për përshkrimin e botës 

femërore sipas konceptit mashkullor latino-amerikan. Sipas autorit, në përshkrimin e vet, 
ato krahasohen me tufat e zogjve sipas fjalisë përshkruese They came in flocks to receive 
their color prints and they examined them with cries of excitement, chattering like birds, e 
cila është përkthyer si Ato vinin tufa-tufa të merrnin fotot e tyre me ngjyra dhe i shikonin me 
klithma gëzimi, duke cicëruar si zogjtë. Këtu dallohet përshtatja e bërë nga përkthyesi për 
tipin e aktivitetit, duke e transformuar tonin dhe regjistrin e fjalisë prozë, në një varg 
prozaik. Gjithashtu, vërehet mospërdorimi i fjalës “chattering”, e cila në kuptimin e vet 
denotativ do të thotë bisedë e përditshme pa një subjekt të veçantë, pikërisht e nënkuptuar 
nga përdorimi i fjalës “cicërimë”. 

Pikëpamja mashkullore e machismos latino-amerikan, sipas autorit, tregohet në 
përdorimin e fjalës kyçe “grua”. Në disa raste, kjo fjalë, merr kuptime zyrtare gjatë 
bashkëbisedimit të pronarit të dyqanit të fotografive, Gruberit, me Doktor Plarrin, kur kjo 
fjalë i referohet partneres në martesë dhe merr kuptimin “bashkëshorte”. Gjatë gjithë 
bashkëbisedimit ngarkesa emocionale ndryshon kur kuptimi i saj bëhet për një status më të 
ulët dhe imoral në shoqëri. Have you met Charley Fortnum’s woman, e cila është përkthyer 
si A e ke takuar gruan e Çarli Fortnumit, tregon se kuptimi i kësaj fjale është në referencë 
ndaj një personi me parime morale të ulëta. Kjo referencë gjuhësore thellohet më tej në 
përdorimin e zhargoneve të tjera mbi gjininë femërore kur përmenden terma si çupë të re, 
një vajzë shumë e bukur, e grupit të nënë Sançezit, vajzat si ajo, të cilat tregojnë gjithashtu 
përshtypjen ndaj një personi në shoqëri dhe opinionet e tyre mbi të. Mjeshtëria e përkthyesit 
qëndron në faktin se këto paradigma gjuhësore janë të përshtatura në nivelin e duhur 
gjuhësor, duke bërë të mundur kuptimin e termave nga gjuha burimore në varësi të 
kontekstit, pasi vështirësia qëndron në identifikimin e duhur të kuptimit që ato mbartin në 
tekst.  
Gjithashtu, një paradigmë e tillë gjuhësore dhe kulturore e ruajtur nëpërmjet përkthimit të 
drejtpërdrejtë është koncepti i bashkëbiseduesve mbi martesën dhe i gjinisë mashkullore në 
veçanti, përsa i përket konceptit të machismos. Dhe këtu nuk ka rimartesë. Martesa është e 
përshtatshme për beqarë si puna ime.’ apo Vajzat e këtij lloji shpesh bëhen nuse të mira, 
sidomos për pleqtë është paradigma stilistikore dhe kulturore e shprehur pikërisht nga autori 
për këtë concept. Strategjia e ndjekur nga përkthyesi për ta  përcjellë këtë paradigmë 
gjuhësore është mjaft e goditur, nëse merret parasysh konteksti, rrethana dhe koherenca e 
ngjarjeve. Fakti që përcillet një bashkëbisedim mjaft i lirshëm midis një të riu të dashuruar 
në moshë dhe një plaku me përvojë jete, por me paragjykime të mentalitetit, transmeton 
vlera universal të gjuhës dhe kulturës. Ashtu siç mund të ishte një bisedë e tillë në një 
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vendodhje gjeografike tjetër me të njëjtin mentalitet dhe mënyrë shprehjeje, po ashtu është 
edhe mënyra e përkthimit. 

Një nga aspektet e tjera karakteristike të autorit Graham Grin është përdorimi i 
termave fetare dhe ndjesisë së dyjëzimit që personazhet ndjejnë në vendimarrje. Në 
shumë nga veprat e tij, skenat përfundimtare, të cilat trajtojnë një aspekt të tillë, janë të 
nënkuptuara, ndërsa në veprat gjatë fundit të jetës ato bëhen reale. Vështirësia në 
përkthimin e tyre është ruajtja e paradigmave gjuhësore dhe kulturore, të cilat i 
shoqërojnë ato në përshkrime. Shembulli i mëposhtëm është më karakteristiku, përsa i 
përket këtij aspekti final të ngjarjeve në vepër.  

 
 

Father Rivas took the kitchen cloth and 
began to clean the gourd, as punctiliously as 
though he were back in the parish church at 
Asuncion. 
“Ite Misaa est.” 
The voice of the loudspeaker answered like a 
liturgical response, “You have fifty minutes 
left.” 
“Father.” Pablo said. “The Mass is over. 
Better surrender now. Or let us vote again.” 
“My vote is the same,” Aquino said. 
“You are a priest, Father, you cannot kill,” 
Marta said. 
Father Rivas held out the dishcloth. “Go into 
the yard and burn this. It will not be needed 
again.” 
“It would be a mortal sin for you to kill him 
now, Father. After the Mass.” 
“It is a mortal sin for anyone at any time. 
The best I can do is t ask for God’s mercy 
like anyone else.” 
(The Honorary Council, Part Five, Chapter four, page 
248-249, Penguin Classic, 2008) 

Atë Rivasi mori shtupën e enëve dhe filloi të 
pastrojë kungullin me aq përpikëri sikur të 
ishte përsëri në kishën e famullisë në 
Asuncion. 
‘ Ite Misaa est.’ 
‘Zëri nga altoparlanti iu kthye si një 
përgjigje liturgjike: 
‘Ju kanë mbetur edhe pesëdhjetë minuta.’ 
‘O atë – tha Pabloja – mesha mbaroi. Tani 
më mirë të dorëzohemi ose të votojmë 
përsëri.’ 
‘Vota ime është po ajo,’ – tha Akuinoja. 
‘Ti je prift, o atë – tha Marta – ti nuk mund 
të vrasësh.’ 
Atë Rivas i zgjati shtupën e enëve. ‘Shko dhe 
digje këtë në oborr. Nuk do të na duhet 
prapë.’ 
‘Do të ishte një mëkat vdekjeprurës që ta 
vrisni atë tani pas meshës, o atë.’ 
‘Në çdo kohë për secilin ka një mëkat 
vdekjeprurës. E shumta që mund të bëj është 
të kërkoj, si për çdo njeri tjetër, ta mëshirojë 
Perëndia.’ 
(Graham Grin, "Konsulli i Nderit", përkthyer nga 
Jorgji Qirjako, f.280-281 shënim, Shtypshkronja 
"Gervis", Tiranë, 2007.) 

 
 
Në kapitujt e mëparshëm, nga pikëpamja letrare, u demonstrua se karakteret dhe 

personazhet e autorit Graham Grin, në moment kulminante të veprimtarisë së tyre shfaqin 
pikërisht ndjenja disfatizmi. Kjo ndjesi, në përgjithësi është e pranishme në të gjithë 
tekstin, por në veçanti ato shfaqen kur personazhit i duhet të veprojë. Nga pikëpamja 
gjuhësore, këtij aspekti nga autori i shtohet përdorimi i rrethanave biblike apo liturgjike 
dhe fjalëve të tilla të shprehura në gjuhën latine. Pavarësisht se gjuha latine, konsiderohet 
një gjuhë e vdekur dhe jashtë përdorimit, ajo në mesha fetare katolike ende përdoret në 
momentet e lutjeve. Paradigma gjuhësore e titujve fetarë është prezente gjatë gjithë 
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bashkëbisedimit, e cila ka ngarkesë jo vetëm gjuhësore dhe kulturore, por edhe 
psikologjike. Kështu kemi përdorimin në të gjithë veprën të personazhit Leon Rivas, i cili 
pasi ka lënë rrobën e priftit, ende ruan në shprehitë e personazheve të tjerë titullin fetar të 
priftit. Kjo duket në përdorimin e saj në shembujt si Ti je prift, o atë – tha Marta – ti nuk 
mund të vrasësh. Ruajtja e një paradigm të tillë gjuhësore, gjatë gjithë tekstit tregon 
gjithashtu se strategjia e përkthimit e përdorur nga përkthyesi është mjaft e vlefshme për 
kohezionin dhe koherencën e tekstit. Përsa i përket botës së tij psikologjike ajo vërehet në 
ligjërimin e tij ashtu si në një meshë fetare kur shprehet Në çdo kohë për secilin ka një mëkat 
vdekjeprurës. E shumta që mund të bëj është të kërkoj, si për çdo njeri tjetër, ta mëshirojë 
Perëndia. Kjo formë liturgjike e komunikimit është e veçantë në llojin e vet, pasi kërkohet 
nga përkthyesi/përkthyesja të vërë në përdorim një stil të caktuar funksional gjuhësor të 
njohur nga stilistika si stili funksional fetar. Parimet e prozës poetike ndjehen gjatë gjithë 
tekstit dhe si të tilla ato janë në funksion të përkthimit.  

Në shembullin e mësipërm shfaqet mënyra e çlirët e ligjërimit në përkthimin e 
kryer nga gjuha burimore në atë të përkthimit. Nëse në komunikimin ndaj një personi të 
tillë do të kishim shprehje të gjuhës angleze si It would be a mortal sin for you to kill him 
now, Father. After the Mass. të përkthyer si Do të ishte një mëkat vdekjeprurës që ta vrisni 
atë tani pas meshës, o atë. vërehet se pjesëza thirrmore është e veçantë në përkthimin e saj 
në tekstin e përkthyer. Duke marrë në konsideratë rrethanën se si formulohet shprehja, ajo 
është një arritje e përkthimit për të treguar gjendjen psikologjike dhe morale të 
pjesëmarrësve në bashkëbisedim. Ky funksion thirrmor i shprehur në këtë lloj mënyre është 
një ndikim kulturor në tekst, i cili jep me të njëjtën fuqi krijuese emocionin , sikundër në 
tekstin burimor. 

Duke vlerësuar faktin se disa prej veprave të autorëve post-modernë janë botuar 
gjatë viteve të regjimit komunist; gjithashtu duke u njohur nga pikëpamja gjuhësore për 
faktorët jashtëgjuhësorë, që ndikojnë në përkthimin e tekstit, në cilëndo periudhë të 
njerëzimit,  vepra “Komedianët” është përkthim dhe botim i vitit 1987 dhe si pasojë disa 
pjesë nuk ishin të pranueshme ideologjikisht. Pavarësisht kësaj, vepra në gjuhën shqipe 
është lidhur mjeshtërisht. Kështu, konkretisht pasazhet e papërkthyera janë: 

 
 

‘Religion is the opium of the people?’ I 
quoted flippantly at him. 
‘I don’t know where Marx wrote that,’ 
Doctor Magiot said with disapproval, ‘if he 
ever did, but since you were born a 
Catholic, as I was, you should be pleased 
to read in Das Kapital what Marx has to 
say of the Reformation. He approved of the 
monasteries in that state of society. 
Religion can be an excellent means of 
therapy for many states of mind – 
melancholy, despair, cowardice. Opium, 
remember, is used in medicine. I’m not 
against opium. Certainly I am not against 
Voodoo. How lonely my people would be 

- Feja është opiumi për popullin? – iu 
ktheva unë menjëherë. 

- S’di ku e ka shkruar Marksi këtë, – 
tha doktori me një fytyrë të 
vrerosur, – nëse e ka shkruar, por 
derisa je lindur katolik si unë duhet 
të kënaqesh për atë që ka thënë 
Marksi për Reformacionin tek 
“Kapitali”. Ai ishte për manastiret 
për atë gjëndje që ishte shoqëria. 
Feja mund të jetë një terapi për atë 
gjëndje të trurit, plot melankoli, 
dëshpërim, frikë. Mos harro se 
opiumi përdoret në mjekësi dhe unë 
s’jam kundër tij. Sigurisht që as 
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with Papa Doc as the only power in the 
land. 
‘But it’s paganism,’ Mrs. Smith persisted. 
‘The right therapy for Haitians. The 
American Marines tried to destroy 
Voodoo. The Jesuits tried. But the 
celebrations go on yet when a man can be 
found rich enough, to pay the priest and the 
tax. I wouldn’t advise you to go.’ 
‘She’s not easily frightened,’ Mr. Smith 
replied. ‘You should have seen her in 
Nashville.’ 
‘I don’t question her courage, but there are 
features that for a vegetarian…’ 
 
(The Comedians, Part Two, Chapter one, page177, 
Vintage Edition 2004) 

kundër vuduizmit s’jam. Mendo sa i 
vetmuar do të ishte populli im me 
Papa Dokun në pushtet. 

- Po ky është paganizëm – 
këmbënguli Znj. Smith. 

- Terapia e duhur për haitianët. 
Marinsat amerikanë u përpoqën ta 
shkatërrojnë vuduizmin. Jezuitët po 
ashtu, por celebrimet vazhdojnë sa 
kohë është dikush i pasur për të 
paguar priftin dhe taksën. Nuk do 
tua këshilloja të shkonit në një 
celebrim të tillë. 

- Ajo nuk frikësohet lehtë, – u 
përgjigj Z. Smith. – Ta kishit parë 
në Nashvill. 

- Nuk diskutoj guximin e saj, por ka 
disa gjëra për një vegjetarian... 

Përkthim i Piro Tanku    
 
 
Në gjykimin e parë, humbjet e teksteve të tilla mund të duken të pranueshme 

përderisa teksti është koheziv dhe koherent. Nga pikëpamja kulturore, duke marrë 
parasysh kohën kur është përkthyer vepra “Komedinaët”, ideologjia e redaktimit të 
veprave ndërhynte në versionin përfundimtar dhe zyrtar të veprave. Për shkak të 
ngarkesës historike dhe ideologjikë është parë e arsyeshme që këto pasazhe të veprës të 
mos botoheshin. 

 
 

‘Do you remember that evening when Mrs. 
Smith accused me of being a Marxist? 
Accused is too strong a word. She is a kind 
of woman who hates injustice. Yet i have 
grown to dislike the word “Marxist”. It is 
used so often to describe only a particular 
economic plan. I believe of course in that 
economic plan – in certain cases and in 
certain times, here in Haiti, in Cuba, in 
Vietnam, in India. But Communism, my 
friend, is more than Marxism, just as 
Catholicism – remember I was born a 
Catholic too – is more than the Roman 
Curia. There is a mystique as well as a 
politique. We are humanists, you and I. 
You won’t admit it perhaps, but you are the 
son of your mother and you once took the 

“E mbani mend mbrëmjen kur Znj. Smith 
më akuzoi si marksist? Akuzuar është 
goxha fjalë. Ajo është ai tip gruaje që urren 
padrejtësitë. Megjithatë, me kohë, e kam 
urryer fjalën “marksist”. E përdorin vetëm 
për një plan ekonomik. Sigurisht që besoj 
në këtë plan ekonomik, në kohë e raste të 
ndryshme si në Haiti, Kuba, Vietnam, Indi, 
por komunizmi, miku im, është më shumë 
sesa marksizmi. Po kështu edhe për 
katolicizmin (mos harro se jam lindur i 
tillë), që është më shumë se vetë Selia e 
Shenjtë. Këtu është mistika dhe politika. 
Unë e ti jemi humanist. Ndoshta nuk do ta 
pranosh se je djalë i nënës tënde dhe 
njëherë e more përsipër rrezikun që ne 
duhet ta marrim përpara fundit. Katolikët 
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dangerous journey which we all have to 
take before the end. Catholics and 
Communists have committed great crimes, 
but at least they have not stood aside, like 
an established society, and been indifferent. 
I would rather have blood on my hands 
than water like Pilate.   
(The Comedians, Part Three, Chapter Four, page 
290-291, Vintage Edition 2004) 

dhe komunistët kanë bërë krimet më të 
rënda, por të paktën nuk qëndruan 
duarkryq, si një shoqëri indiferente. Më 
mirë t’i kisha duart me gjak sesa t’i laja me 
ujë si Pilati. 
 
Përkthim i Piro Tanku 

 
 
 Nëse marrim në konsideratë dyjëzimin dhe stilin e të shkruajturit të autorit 
Graham Grin, ky pasazh i pabotuar ka ngarkesë të fortë ideologjike. Për redaktorët 
ideologjikë në shtëpitë botuese zyrtare në Shqipërinë e viteve 1980-të, krahasimi dhe 
sinkronizimi i ideologjisë marksiste me katoliçizmin është i papranueshëm. Për më tepër, 
vepra është shkruajtur në vitet 1960-të dhe përkthimi i saj daton thuajse 20 vite më vonë. 
Parë nga kronologjia historike, në këto vite filluan të botoheshin vepra të klasikëve dhe 
autorëve post-modernë, të cilët ishin kundër sistemit kapitalist në veprat e tyre letrare. 
Graham Grin ishte një prej tyre, por ashtu siç vërehet shumë prej veprave të tij më të 
arrira janë botuar me hyrjen e sistemit pluralist.   
 
 
 
V.5.5. Përftesat përkthimore 
  
 Gjatë analizave dhe vlerësimeve të përkthimit të romanit, si një gjini me kërkesa 
specifike në proçesin e përkthimit, vërejtëm se në kushtet e mospërputhjeve sintaksore dhe 
leksikore ndërmjet njësive gjuhësore përkatëse në gjuhën e burimit dhe të përkthimit, 
përkthyesja Brikena Çabej ka mundur të zbatojë përftesa të tilla  përkthimore si transpozimi 
dhe ekuivalenca gjuhësore dhe kulturore, ose përkthimi i barasvlefshëm, duke mundësuar 
rrjedhimisht vendosjen e marrëdhënies së barasvlefshmërisë kuptimore. Pasi kemi analizuar 
këto përftesa përkthimore dhe efektet e krijuara në gjuhën e përkthimin, e shohim të 
arsyeshme t'u rikthehemi shembujve të analizuar në Krerët III, IV dhe V dhe t'i klasifikojmë 
si më poshtë: 

 
 
 

V.5.5.1. Transpozime dhe përshtatje 
 

Përkthyesit kanë përdorur transpozimin dhe përshtatjen, duke përkthyer në të gjithë 
tekstin në bazë të ekuivalencës kulturore dhe asaj gjuhësore, në mënyrë që të japin 
tonalitetin, regjistrin dhe formën e ligjërimit, sipas situatave të ndryshme që ndodhin në 
romanet e Graham Grinit ku gjejmë: 
 

• ‘Surely you remember – the Bren?’ si - Do ta mbani mend patjetër… për brenin. 
Kjo lloj përshtatjeje është ideale përsa i përket përcjelljes së formës emocionale 
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dhe tonalitetit të shprehjes, pavarësisht formës gjuhësore që dallon në gjuhën 
shqipe. 
 

• ‘A capitalist will always be loyal if he is allowed his cut of twenty – five percent.’ 
është përkthyer si Kapitalistin e ke përherë besnik, po i le 25%-ëshin e vet. 
Përshtatja e shprehjes është sërish e gjetur, pavarësisht formës gjuhësore të 
shprehur. Nga pikëpamja semantike dhe përcjelljes së tonit përkthyesi ia ka arritur 
qëllimit. 

 
• ‘You speak like a Catholic.’ e cila është përkthyer si Po më flet si katolik. Nga kjo 

pikëpamje, pavarësisht humbjes së sensit së të ligjëruarit në përgjithësi nga ana 
gramatikore, nga pikëpamja semantike dhe kulturore kjo përshtatje është e 
pranueshme për kontekstin e gjuhës shqipe dhe tipit të ligjërimit që ajo kërkon. 

 
• Kthimin e shprehjes frazale “with a note of reproof” me formën e transpozuar “si 

me qortim”, 
 

• Gjithashtu shohim se shprehjet si “with his hands folded”, e cila mund të shprehej 
“ me duart kryq”, është përshtatur me një fjalë të përbërë që shpreh rrethanor 
mënyre “duarkryq”. Vërejmë se shprehjet në anglisht janë të grupe emërore që 
shprehin aspekt mënyror “with+Adjective+Noun” dhe shprehen sipas ekuivalentit 
kulturor dhe kontekstit. 

 
• “He looked at me with grave attention” me ekuivalentin kulturor “Më vështroi me 

vëmendje rëndë-rëndë”. Përveç ruajtjes së rendit të fjalëve brenda grupit emëror 
sipas sintaksës së gjuhës shqipe Emër+Mbiemër “grave attention=vëmendje 
rëndë-rëndë”, mbiemri “grave” ka një përshtatje kontekstuale dhe rritje të 
kuptimit konotativ në gjuhën shqipe.  

 
 
 
V.5.5.2. Transpozime 

 
Më pas vërejmë se togfjalëshi në gjuhën angleze “adjective + Noun”, 

transpozohet në gjuhën shqipe me togëfjalëshin “Emër + emër” ose “Emër + mbiemër”, 
në mënyrë që të përcillet mesazhi i saktë, si edhe të krijohet ekuivalenca ose përkthimi i 
barasvlefshëm si: 

 
• He say “I be old man” me “Unë plak njeri”, 

 
• “He stay all the same”, e cila është përkthyer “Prapëseprapë rri”, që në pamje të 

parë është një përshtatje sipas këtij ligjërimi në gjuhën shqipe. 
 

• Një rast tjetër përkthyesja, për të përshtatur shprehje të ndryshme si  has been 
taken for a ride, e përkthyer si do t’ia ketë punuar keq. 
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• Ligjërimin e shkujdesur e shohim të përshtatur si në rastin e fjalës bastard që 
është përkthyer si doça.  
 
 
 

V.5.5.3. Aktualizime dhe konkretizime të ligjërimit 
 

• Gjithashtu, përkthyesit për të konkretizuar kontekstin kulturor të veprës, duke patur 
parasysh vendin ku zhvillohen ngjarjet, kanë përkthyer me poshtëshënime fjalë, fjali 
dhe dialogje të zhvilluar në gjuhën frënge si psh: “Le remede au chaos, N’est pas 
dans ce chaos” si në vijim “Shpëtimi prej kaosit nuk gjendet brenda kaosit” apo 
“Je sui le drapeau Haitien, une et indivisible”, që është përkthyer “Unë jam 
flamuri Haitian, njësh dhe i pandashëm.” 
 

• the dark republic është përkthyer si republika e zezë dhe po i  njëjti mbiemër 
është përshtatur me mbiemër tjetër si në rastin tjetër dark sunglasess të përkthyer 
syze shumë të errëta 

 
• Automne, tendresse, feuilles mortes, janë pikërisht terma të cilat japin ngjyrimin 

negativ të ambjentit ku zhvillohen ngjarjet. Këto fjalë përkthehen përkatësisht 
vjeshtë, dhembshuri, gjethe  të rëna.  

 
• Hoteliers, camione, crise cardiaque, houngan, amour propre, flic, confetti janë 

fjalë të cilat japin kuptimin e kontekstit frëngjisht folës të Haitit. 
 

• Pëti Pjer (Petit Pier), Doktor Mazhio (Doctor Magiot), Senjor Pineda, Frau 
Pineda, Monsiur le ministre (zoti ministër ose mësje lë ministri) janë titujt të cilët 
i takojnë secilit personazh sipas kombësisë së vet, por të përshtatur nga ana 
ekuivalente e shqiptimit në gjuhën shqipe. 

 
• Po kështu kemi anën tjetër të medaljes ku shumë emra vendesh apo njerëzish ose 

aspektesh të tjera kulturore. 
 

• Latinisht, Exegi momentum aere perenius, corruptio optimi, libra (peshorja), 
dona nobis pacem, janë fjalët latinisht të cilat i japin tekstit dhe kontestit ngjyrat e 
katoliçizmit. 
 
 
 

V.5.5.4. Përmbledhje dhe shtesa 
 
Përkthyesja ka hequr disa pjesë të dialogjeve të përkthyera në gjuhën shqipe, të 

cilat do të ishte e duhur të ishin shmangur, pasi i heq ngjyrimin dhe kuptimin e tekstit në 
këtë rast. Gjithashtu përkthyesja Çabej ka realizuar një serë përshtatjesh dhe 
konkretizimesh kontekstuale, në përputhje me natyrën dhe kërkesat e gjuhës shqipe, duke 
shfrytëzuar shumë transpozime si psh: “There is always an alternative to the faith we 
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lose. Or is it the same faith under another mask?” në “Çdo besim që bjerrim, na lë 
gjithherë mundësinë për të zgjedhur së dyti”. Në shembullin e mësipërm, vërejmë 
transpozimin të ndërthurur me përkthimin, e kontekstualisht të konkretizuar nga struktura 
e dy fjalive përkatësisht në një të tillë në gjuhën shqipe.  

Theksojmë se në këtë tekst, përkthyesja ka ruajtur shumë elementë, të cilët janë të 
pranishëm në variantin origjinal, por ka edhe pjesë të cilat nuk janë përfshirë në botimin 
zyrtar në gjuhën shqipe. 
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PËRFUNDIME 
 

 Punimin e temës për gradën shkencore me titull “Apekte të barasvlefshmërisë 
përkthimore e aspekteve kulturore në tekstet letrare të autorit Graham Grin në gjuhën 
shqipe” e filluam me sfondin historiko-letrar të krijimtarisë së shkrimtarit Graham Grin, 
periudhën gjatë së cilës ai shkroi veprat e tij kryesore. Në këtë kapitull u përqendruam 
mbi jetën e tij dhe ngjarjet kryesore historike të periudhës kur ai jetoi. Gjithashtu 
analizuam dhe pasojat që këto ngjarje sollën në jetën dhe stilin e tij romancier. 

Studimet e ndryshme rreth veprës letrare të Grini, nga shumë kritikë si Bernard 
Bergonzi dhe Richard Greene janë vlerësuar si tema realiste dhe shumë të afërta me 
psikologjinë njerëzore në momente mjaft të vështira apo si mundësi zgjedhjesh e 
alternativash për tu marrë në momente kyçe. Ndikim të jashtëzakonshëm pati periudha e 
Graham Grinit gjatë Luftës së Dytë Botërore me shërbimet sekrete të cilat vazhduan edhe 
më pas. Grini vetë ishte një kritik i shkëlqyer si për autorët e tjerë ashtu edhe për veten. 
Me kalimin e viteve karakteret e tij nëpër romane ishin gjithnjë e më shumë realistë. Për 
shumë nga karakteret e tij të romaneve elementi i dyzimit ishte gjithmonë i pranishëm. I 
njëjti parim mbi ndërtimin e subjektit të romaneve të tij gjenden në të gjithë kolanën e 
veprave. Natyra e shkrimit të romanit të Graham Grin është një amalgam e disa tipe 
romanesh që ai vetë provoi t’i shkruante si romanin e spiunazhit dhe thrillerin, romanin e 
errët, romanin politik dhe komedinë shoqërore. Përdorimi i gjuhës së thjeshtë dhe 
parodisë, shpesh i ngatërronte kritikët që thoshin se ai nuk ishte shkrimtar i një rryme të 
vetme. Për vetë Grinin kjo ishte estetika e tij. Nga kritikë të ndryshëm të asaj kohe ai 
konsiderohej si idealist komunist por shumë qëndrime të tij janë të dyzuara ashtu si 
mendimet e dikujt që nuk pajtohet me sistemet politike dhe morale të kohës që ai jetoi. 
Sfondi historik i veprave të Graham Grinit nuk ishte vetëm dyzimi i qëndrimit të 
personazheve, por edhe përshkrimi ironik e sarkastik i situatave dhe ligjërimit të 
karaktereve. Grini përfaqëson letërsinë serioze të kombinuar me shijet e masës së gjerë 
për një letërsi të thjeshtë në gjuhë dhe shumë nënkuptime. Kjo na tregoi se nga pikëpamja 
psikologjike kishim të bënim me një autor, i cili flet me nënshtresime kuptimore dhe 
gjuha e përdorur nga autorë të tillë përfshin shumë aspekte të nënkuptura me simbolikën 
e tyre.   

Në analizën e veprave letrare, u ndalëm në përdorimin e gjuhës dhe aktualizimin e saj 
në proçesin e përkthimit të romaneve trilluese për të kuptuar më në detaje strukturën dhe 
stilin e autorit. Në bazë të studimeve stilistike u vërejt se organizimi i tekstit i takonte 
organizimit individual të teksit, ku u nxorrën të dhëna mbi parimin drejtues të stilit 
individual, kategorinë e tekstit, tonin, tipat e ligjërimeve, tiparet e tekstit, stilemat dhe tufat 
stilemore si dhe përftesat. Në këtë analizë stilistikore përveç stilit themelor, duke nënkuptuar 
edhe lidhje jashtëgjuhësore, pamë se organizimi i veprës ishte i thjeshtë me ndarje të 
rregullta, ku u vërejtën dhe disa veçanësi të secilës vepër. Stili i Graham Grinit gjithashtu 
ishte i trajtës së ligjërimit bisedor i mbushur me nunca kuptimore dhe kulturore të tekstit. 

Përsa u përket metodave të shumta të analizës, në lidhje me studimin stilistik të 
veprave letrare të autorëve të veçantë, përmenden metoda të tilla si: metoda e analizës 
funksionale, metoda e analizës psikologjike dhe metoda e analizës statistikore.  Në këtë 
kuadër, u përqëndruam në tre prej tyre përkatësisht në metodën funksionale, e cila na 
sugjeronte zbatimin duke realizuar përzgjedhjen dhe katalogizimin e elementëve stilformues 
dhe stilshënjues, në dy plane, veçanërisht në proçesin e analizës së teksteve të plotë, së pari 
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duke u përqëndruar në një element të vetëm ose grup elementesh, dhe, së dyti, duke u rrekur 
të përfshijmë tërë stilin e një vepre apo një autori. Metoda e dytë ishte metodat psikologjike 
dhe letrare, të cilët nëpërmjet ndërthurjes së informacionit historik, kulturor, estetik me atë 
gjuhësor, kërkonin lidhjet ndërmjet reagimeve estetike dhe nxitësve të veçantë. E treta ishte 
metoda statistikore, e zbatuar dhe e përpunuar më tej në kushtet e zhvillimit të teknologjive 
të informacionit, kërkimeve teknike mbi inteligjencën artificiale si dhe teorisë dhe praktikës 
së statistikave, në bazë të frekuencës, dendurisë dhe shpërndarjes së parametrave, 
elementëve stilshënjues dhe stilformues, shënjuesve dhe treguesve stilistikë në një tekst apo 
grup tekstesh gjuhësorë, duke ndërthurur krahasimin në raport me një tekst të caktuar. 

Gjithashtu, krahas këtyre metodave nga Studimet Përkthimore na u sugjerua edhe një 
metodë tjetër analize, e cila bazohej në studimin e stilit të një autori nëpërmjet mënyrës së 
përdorimit të përsëritur të fjalëve dhe shprehjeve kyç në kontekste të caktuara, për synime të 
caktuara dhe që ndërthur të tre metodat e sipërpërmendura, për faktin se fjalët dhe shprehjet 
kyç mund të studiohen si në mënyrë statistikore ashtu edhe kuptimore. Përmes vëzhgimit të 
drejtpërdrejtë këto fjalë  mund të interpretoheshin si nga pikëpamja psikologjike edhe nga 
pikëpamja funksionale, pasi na siguruan të dhëna si në lidhje me gjëndjen psikologjike të 
autorit, po ashtu edhe në lidhje me strukturën e brendshme të veprave të tij. Kjo metodë 
është shfrytëzuar me sukses edhe nga studiues të tjerë në kuadrin e studimeve përkthimore. 

Në tërësinë e veprave të autorit, nga analiza e kryer, shumë prej tyre kishin 
karakteristikë artificin e tij letrar të ndërgjegjes, si dhe për aluzionet e shumta dhe rikujtimet 
e herëpashershme të autorit për ta zevëndësuar trillin e tij me realitetin. Në fakt, struktura e 
romaneve rridhte nga perceptimi i paqartë i vetes dhe i karaktereve me të cilët ai ishte 
ngushtësisht i përfshirë. Kjo është karakteristikë e të gjitha veprave tragji-komike. Tragjizmi 
del në paraqitjen e situatave kërcënuese për fatet e njerëzve. Kjo gjëndje është pasojë e asaj 
që ndodh apo në rastin e veprave të tij asaj që nuk ndodh.  Për të arritur këtë, Grini, përdor 
mënyrën skenike të rrëfimit për prozën artistike. Kjo mënyrë konsiston në paraqitjen vetëm 
nëpërmjet ligjërimit të personazhit. Përshkrimi në një vepër të tillë drejtohet kryesisht nga 
një perceptim pamor për lexuesin. Ajo që duhet theksuar, është kombinimi i disa formave të 
rrëfimit dhe të ligjërimit brenda një teksti të vetëm.  

Duke vënë në dukje këto aspekte u vërejt se ky proces analizimi gjatë procesit 
përkthimor, rekomanduar nga Studimet Përkthimore, është një nevojë bazë për 
përkthyesit. Gjuha e përdorur dhe organizimi tërësor i veprave të Graham Grinit dhe për 
më tepër të një teksti të letërsisë post-moderne ka tipare të njëjta. Forca e shprehjes, duke 
u mbështetur në sa më pak fjalë dhe ngjyrime të shumta emocionale, bën të mundur 
interpretimin nga ana e lexuesit. Në cilësimin e tekstit si të tillë, gjithashtu gjuha 
ndihmonn imagjinatën njerëzore për të realizuar inskenimin e tekstit në mendjet e tyre. 
Ky aspekt praktik i kësi teksti bën të mundur realizimin e tij në format artistike pamore si 
filma dhe seriale filmikë. Nuk është aspak habi se shumë prej romaneve dhe teksteve të 
Graham Grinit janë realizuar në filma shumica e teksteve të tij. Kjo ndihmon kulturën 
njerëzore për të komunikuar sa më qartë dhe kuptueshëm për një masë të gjerë globale 
njerëzore. Nëse vërehen nga pikëpamja statistikore, realizime filmike dhe teatrore të 
veprave të tij ende sot e kësaj dite vazhdojnë në versione të reja edhe tashmë në shekullin 
e 21-të. Shkak për këtë është tematika e veprave të Grinit. Ato ende sot sot tingëllojnë 
aktuale, prandaj dhe rëndësia e studimit gjuhësor të shprehjeve politike dhe pasojave të 
tyre psikologjike në nivel shoqëror dhe individual është me vlerë studimore dhe praktike. 
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Nëpërmjet shembujve të shumtë të humbjeve ose përthyerjeve të tekstit në nivel 
semantik dhe kulturor të paragrafeve, fjalive, fjalëve dhe shprehjeve idiomatike të tekstit, 
u vërejt se një fenomen i tillë në procesin dhe produktin final të përkthimit është i 
pashmangshëm. Gjithashtu, u vërejt se përfshirja e termave kulturorë jo vetëm të gjuhës 
angleze, por edhe të termave të kulturorë të gjuhës frënge, spanjolle të Amerikës Latine 
apo latinishtes biblike vështirësojnë kuptimin dhe përcjelljen e mesazhit dhe kuptimin e 
tekstit. Vështirësi e tillë haset edhe në komunikimin global të sotëm, ku materialet e 
ndryshme, të cilat kërkohen të përkthehen, përmbajnë aspekte të tilla. Zotësia e 
përkthyesve të veprave të Graham Grinit në gjuhën shqipe qëndron në faktin se përpjekja 
e tyre për të gjetur barasvlerës kulturorë është e konsiderueshme dhe një thesar për 
zgjerimin e fjalorit dhe leksikologjisë së gjuhës shqipe. Pavarësisht kritikës për referencat 
kulturore, duhet vlerësuar maksimalisht përpjekja e përkthyesve dhe redaktorëve 
gjuhësorë për të përcjellë tek kultura gjuhësore shqiptare baravlerës dhe kuptime të reja 
kulturore për lexuesin e thjeshtë shqiptar.   

Studimet Përkthimore dhe kritika e përkthimit, për shkak të natyrës praktike dhe 
ndërthurjes së shumë disiplinave si stilistika gjuhësore dhe letrare, gjuhësia, semiotika, 
pragmatika, estetika, etj. kanë tërhequr dhe vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e studiuesve të 
shumtë. Në këtë kontekst u theksua se problemet e përkthimit që shfaqen gjatë zbatimit në 
praktikë të kërkesave dhe parimeve të metodave përkatëse, gjatë zbatimit të përftesave 
përkthimore, etj, nuk duhet nënvlerësuar edhe aspekti praktik, ndërthurja e praktikës 
përkthimore me analizat teorike të përkthimeve.  

Duke ju referuar teorive të ndryshme dhe Studimeve Përkthimore përsa i përket 
proçesit të përkthimit u vërejtën dy prirje dhe qëndrime. Njëra prirej të mbivlerësojë rolin e 
strukturave gjuhësore në proçesin e përkthimit, ndërsa prirja tjetër intuitive mbështetej në 
intuitën dhe subjektivitetin e përkthyesit, rrjedhimisht duke e trajtuar përkthimin tërësisht të 
pavarur nga strukturat gjuhësore. Pavarësisht nga këto mospërputhje, duhet theksuar se ato 
bashkoheshin në faktin se përkthimi duhet të krijojë tek lexuesit e tekstit të përkthyer efekt 
sa më të afërt me atë të lexuesve të tekstit në origjinal. Në këtë pohim u panë fillesat e 
parimit të efektit të barasvlefshëm ose parimi i barasvlerës funksionale/dinamike. Një 
vëmendje e veçantë dhe e kujdesëshme ia kishi kushtuar studiues bashkëkohore të teorisë 
dhe kritikës së përkthimit, sidomos nga autorë të tillë si Nida, Neëmark, etj. Për këtë u 
morëm parasysh disa nga teoritë e këtyre autorëve mbi proçesin e përkthimit dhe 
përkufizimet e tyre mbi këtë proçes. Autorë të tjerë që u morën parasysh në studimin tonë 
në lidhje me metodat e përdorura për proçesin e përkthimit të aspekteve kulturore ishin 
Krings dhe Seguinot, Loescher, Cohen, Bell, Venuti, Jaaskelainen, etj. 

Në lidhje me kritikën përkthimore, ashtu si edhe tek studiues të tjerë, theksohet se 
rëndësi ka përcaktimi i fazave të planit të kritikës, të cilat pjesërisht janë të përbashkëta me 
fazat e proçesit të përkthimit. Përkufizimi mbi termat kulturorë iu referua koncepteve, 
institucioneve dhe normave të cilat janë specifike për kulturën e gjuhës burimore. Për 
këtë aspekt iu referuam studimeve të Harvey-it, i cili parashtronte katër teknika kryesore 
për përkthimin e tyre, të cilat ishin ekuivalenca funksionale, ekuivalenca formale, 
transkriptimi dhe përkthimi vetë-shpjegues. Në lidhje me këtë aspekt kulturor të 
përkthimit edhe Peter Neëmark ka dhënë kontributin e vet mbi proçedurat e ndryshme të 
përkthimit. Lista e tij e gjatë përfshinte aspekte si transferimi, natyralizimi, barasvlerësi 
kultuor, barasvlerësi funksional, analiza komponenciale, sinonimia, përkthimi i 
drejtpërdrejtë, transpozimet, modulimi, përkthimi i njohur, kompensimi, perifrazimi, 
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dupletet dhe poshtë-shënimet. Në lidhje me këtë të fundit theksojmë se kanë luajtur një 
rol të rëndsishëm në versionin shqip të romaneve.  

Megjithë gamën e gjerë të teknikave dhe proçedurave të përdorura nga përkthyesit 
Brikena Çabej, Jorgji Qirjako dhe Betim Muço si: transpozimet, përshtatjet, barasvlerësat 
kulturorë dhe funksionalë, përkthimet e njohura dhe dupletet, të gjitha  përmendën  janë 
të dukshme në përkthimin e saj. Shpesh është thënë se qëllimi përfundimtar i përkthimit 
duhet të jetë arritja e efektit të  barasvlerës. Me fjalë të tjera, një përkthyes duhet të arrijë 
një efekt të ngjashëm tek pranuesit e tekstit objektiv sepse si përfundim, teksti ka për tu 
pranuar si i tillë tek lexuesi. Megjithatë, midis gjuhëve me dallime kulturore, nuk mund të 
jetë e lehtë për të arritur këtë. Edhe në nivelin e fjalës, rrallë ka ndonjë një-për-një 
korrespondencë midis çdo dy gjuhëve, teksa fjalët në çdo gjuhë kanë tendencën që kenë 
përbërës të ndryshëm. Për më tepër, ka fjalë të kulturës specifike dhe koncepte të cilat 
nuk kanë ekuivalente të drejtpërdrejtë në një gjuhë tjetër. Duket se mënyra e arritjes 
“efekt barasvlerës” me zëvendësime kulturore. Ky term, përkufizohet si “një efekt i 
ngjashëm në lexuesin e tekstit të përkthyer me atë burimor”. 

Një nga strategjitë për të arritur “efektin e barasvlefshmërisë”, ishte përdorimi i 
përkthimit me zëvendësime kulturore. Kjo strategji është quajtur “ekuivalent kulturorë”. 
Ajo përfshin zëvendësimin e një elementi kulturor specifik apo shprehje, me një të tillë 
në gjuhën e përkthimit, e cila nuk ka të njëjtin kuptim.” Problemi nuk është në përkthimin 
për të krijuar “tekste të lexueshme”, por “të marrjes në konsideratë të mënyrës në të cilën 
individi përkthyes, bëhet pjesë e strukturës së përgjithshme, e cila para së gjithash ka një 
mangësi në lexim”. Me fjalë të tjera, përkthimet janë filluar shpesh pa një marrëveshje 
për “ta përkthyer në vlerë nominale e jo si njësi komponente, në një strukturë komplekse 
e të përgjithshme”. Njësia e kryesore e përkthimit duhet të jetë përfundimisht i gjithë 
teksti – nuk janë fjalët apo fjalitë apo paragrafët, por këto janë pajisje për tekstin që janë 
thelbësore për të kuptuar strukturën e përgjithshme të tekstit. 

Elementet kulturore shënojnë modelet dhe temat në tekst që duhet siguruar qasje 
për stilin e autorit dhe një mirëkuptim të ngjarjeve në roman. Në dobi të këtij lloji të 
veçantë të analizave, theksojmë se këmbimi i përgjithshëm kulturor, që lidhet me 
përkthimin, duhet marrë në konsideratë në bazë të bilancit të pjesëve të tekstit të cilat nga 
ana kuptimore janë zhveshur nga kuptimi ose janë huazuar si në kuptim edhe në formë. 

Në lidhje me qëllimin e këtij punimi të shprehur në hyrje, duhet të themi se analizimi i 
tre aspekteve të cilat ishin: përbërësit stilistikë të tekstit, karakteristikat e ligjërimit dhe 
përcjellja e barasvlefshmërisë funksionale të tipareve idiolektike në proçesin e përkthimit 
u analizuan në lidhje me aspektet kulturore dhe teorinë lidhur me përkthimin e tyre. Në këtë 
temë, u arrit të bëhej lidhja midis teorisë së përkthimit mbi aspektet kulturore gjatë proçesit 
të përkthimit. Ajo që u pa në rrafshin teorik ishte pikërisht përshtatja në disa aspekte dhe në 
disa të tjera për të mos humbur estetikën e tekstit ishin të papërkthyeshme. Sipas studiuesve 
të teorisë së përkthimit u pa se si përqaset nga ana teorike një përkthim kur përfshihen 
aspektet kulturore. Këto më së shumti theksin e vinin tek intuita e vetë përkthyesit dhe 
gjykimi i tij si dhe kultura e përgjithshme që duhet të ketë. Pavarësisht këtyre të fundit, 
theksohet gjithashtu roli i redaktorëve gjuhësorë në përpilimin më të saktë të përshtatjeve 
apo baravlefshmërisë kulturore dhe funksionale.  

Në lidhje me analizat e barasvlefshmërisë funksionale dhe vlerësimin e përkthimit 
të romaneve, si një gjini me kërkesa specifike në proçesin e përkthimit, kemi vërejtur se 
në masën më të madhe, përkthyesit Brikena Çabej, Jorgji Qirjako dhe Betim Muço kanë 



 
Përfundime  

 

180 
 

mundur të zbatojë shumë teknika dhe proçedura përkthimore duke nxjerrë në pah përftesa 
përkthimore të tilla që i qëndrojnë besnik kuptimit të tekstit burimor dhe kulturës së 
gjuhës së përkthimit. Duhet vlerësuar se një shqipërim i tillë i shkrimtarit Graham Grinit 
është i vështirë për tu arritur dhe meritat i takojnë përkthyesve dhe korrektorëve 
gjuhësorë.  

Në fund, është me vend të theksohet se autorë të tillë si Graham Grin dhe autorë të 
tjerë post-modernist, janë me rëndësi për kulturën gjuhësore shqipe pasi janë gurët e 
themelit për komunkimin e sotëm modern. Karakterstikë e tij është përdorimi dhe 
përsosmërimi i termave dhe shprehjeve jo vetëm lokale, por dhe ato globale. Një nga 
nevojat e nxjerra në botën e sotme globale dhe zhvillimit të saj është ruajtja e identitetit 
lokal përballë atij global. Një përpjekje e tillë është përkthimi i veprave të tilla globale 
për realitetet lokale, siç është Shqipëria.  
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Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, p.113   
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TAB. 2.1 

Metoda komunikuese                                           Metoda semantike  

1-Paragjykime të gjuhës së përkthimit               1-Paragjykime të gjuhës burimore 

2- I zbatueshëm ndaj teksteve të papërcaktuara 2- I zbatueshëm për tekste me shprehi origjinale  

3- Synon lexuesin                                               3- Synon autorin  

4- I orientuar drejt efektit gjuhësor                    4- I orientuar drejt semantikës dhe sintaksës 

  

 
Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, p.63 



Abstrakt  
 
Dizertacioni me titull “Aspekte të barasvlefshmërisë përkthimore dhe aspekteve kulturore në 
tekstet letrare të autorit Graham Greene (Graham Grin)” në gjuhën shqipe”,  të cilin nga 
pikëpamja strukturore e kemi konceptuar të ndarë në pesë krerë, me qëllim  studimin mbi 
përcjelljen e barasvlefshmërisë kulturore, humbjet dhe qëndrueshmëritë gjatë procesit të 
përkthimit të romaneve “Komedianët”, “Konsulli i Nderit”, “Amerikani i Qetë”dhe “Doktor 
Fisheri i Gjenevës ose Gostia e Bombës”, vepra të romancierit të mirënjohur britanik Graham 
Grin. Qëllimi i këtij punimi është shikimi se si një tekst i përkthyer ndërthur tre aspekte, 
përkatësisht: përbërësit stilistikë të tekstit, karakteristikat e ligjërimit dhe përcjellja e 
barasvlefshmërisë funksionale të tipareve idiolektike në proçesin e përkthimit lidhur me 
aspektet kulturore të tekstit. Ky qëllim ka në përmbajtje të vet disa objektiva si;marrja në 
konsideratë e teorisë së përkthimit mbi aspektet kulturore gjatë procesit të përkthimit, çfarë 
përfshihet në rrafshin teorik gjatë proçesit të përkthimit të këtyre aspekteve dhe si përqaset nga 
ana teorike një përkthim kur përfshihen aspektet kulturore. Vëmendjen do ta përqëndrojmë në 
mënyrën e veçantë të përdorimit dhe aktualizimit të gjuhës, duke vënë në dukje kryesisht 
gamën e përftesave stilistike të shfrytëzuara nga autori, si dhe organizimin tërësor të tekstit 
në këto romane, tipet e metodave që përdoren për analizën e tekstit, aspektet psikologjike, 
funksionale apo statistikore. 
 
Fjalët kyçe: Aspekte kulturore, aspekte gjuhësore, strategji përkthimi, Graham Grin, 
përkthim i letërsisë post-moderniste 

 

Abstract  
 
The dissertation entitled “Translation equivalency and cultural aspects in the translation of 
Graham Greene in Albanian Language”, is structurally drawn in five chapters with the 
intention to study the transposition of cultural equivalence, losses and translation stability 
during translation process of literary novels “The Comedians”, “The Honorary Consul”, “The 
Quiet American” and “Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party”, of the literary author 
Graham Greene. The goal of this dissertation is an insight on translated text and the way it 
combines three key aspects: textual stylistic elements, discourse characteristics and the 
reference of functional equivalence related to textual cultural aspects in translation process. 
This goal contains objectives like; consideration of translation theory on cultural aspects in 
translation process, the inclusion of theoretical field during translation process of cultural 
aspects and when these aspects they are employed. The focus will be aimed in particular to the 
use of language and actualization, placing in front the wide range of stylistic means used by the 
author and the general text organization of these novels. Also there will a focus on types of 
methods employed on text analysis, psychological, functional and statistical language aspects.  
 
Key words: Cultural aspects, linguistic aspects, translation strategies, Graham Greene, post-
modern literature translation 
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