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Hyrje 

 

Ky punim merr në shqyrtim përkthimin, ose më saktë – kulturat përkthimore, si 

një nga veprimtaritë krijuese e intelektuale më të hershme e, njëkohësisht, më të 

reja të njërëzimit - si praktikë e teori, si art e si nevojë dhe, natyrisht, si shkencë 

me zhvillim gjithnjë në ambicje, me sisteme e rregulla të qarta, me tradita teorike 

dhe me praktika që gjejnë një zbatim të gjerë në gjithë spektrin e kulturave 

ndërdisiplinare.  

Përkthimi u përket dukurive më interesante të jetës njerëzore, ende të pastudiuara 

plotësisht.  

Megjithëse në kulturën tonë kombëtare përkthimi pagëzon zanafillën e gjuhës së 

dokumentuar dhe, për një kohë të gjatë i shërben fillimit të traditës së parë të 

letërsisë sonë të shkruar, prapseprapë, ai nuk e ka meriutar vëmendjen e duhur për 

rolin që ka merituar, madje edhe atëherë kur në Shqipëri kemi kulmin e lëvrimit të 

përkthimeve dhe kur tonin dhe dinamizmin e sistemit tonë letrar e jepte përkthimi 

apo shqipërimi. Është i çuditshëm fakti, që edhe pse gjatë gjithë shekullit XX 

letërsia shqipe ka patur individualitete të spikatura e të larmishme në artin e 

përkthimit letrar, me tradita e drejtime të ndryshme, prapë nuk kemi patur ndonjë 

reflektim mbi produktin përkthimor dhe as që bëhet fjalë për ndonjë libër apo 

punim monografik mbi çështjet e përkthimit. Padyshim, sot flitet dhe shkruhet mbi 

përkthimin, ekzistojnë kritika dhe reçensione mbi përkthimet, megjithatë, 

boshllëku i madh në librra apo punime të drejtimit teorik është i pamohueshëm. 

Nëse përjashtojmë dy vepra kushtuar tërësisht çështjeve të përkthimit – “Këshilla 

një përkthyesi të ri” dhe “Pro translatore” të Prof. Asoc. Dok  Edmond Tupes, dhe 

ndonjë libërthi të hollë, më tepër të provokuar nga padrejtësia dhe vjedhja, siç 
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është “Përkthimi para gjyqit” i Ardian Marashit – në tërësi, nuk gjen asnjë 

monografi studimore mbi përkthimin. 

Padyshim, ka patur raste tepër të shkëputura e mjaft modeste në lëvrimin e një 

mendimi apo reagimi mbi përkthimet. Por edhe në ato raste kur penën e kanë 

marrë personalitete krejt të nderuara të shkruajnë mbi përkthimet, karakteri i tyre 

ka qenë i sipërfaqshëm dhe didaktik, e ndonjëherë edhe i gabuar apo sipas 

kriteresh disi jashtëletare. Ndër punimet mbi përkthimin, përveç disa këshillave të 

Konicës, një parathënieje të Fishtës në “Poetë të mdhenj t’Italisë”, intoduktave 

keqorientuese të Nolit, një artikulli të A. Xhuvanit apo A. Pipës, shënimeve dhe 

një lutjeje mbi përkthyesin të M. Kutelit, mbërrin  një tekst i shkurtër prej 17-18 

faqesh faqesh i Vedat Kokonës. Dhe kaq. Pra tepër pak për një kulturë, e cila 

veçanërisht pas Luftës së Dytë Botërore e deri më tash, ka bërë një heroizëm fisnik 

në njohjen e lexuesit shqiptar me letërsinë e huaj të çdo epoke, tradite apo stili.  

Por njohja me përkthimin si shkencë e përfshirë gjerësisht në gjuhësinë krahasuese 

apo sistemin e letërsisë krahasuese, është i pashmangshëm dhe i domosdoshëm, aq 

më fort në kulturat e gjuhëve të veçanta si shqipja. Thamë më lart, se përkthimi 

përfshin fenomenet më interesantë në jetën e njeriut. Theodor Savory në librin e tij 

“Arti i përkthimit” (1957) e thekson këtë pashmangësi: “Çdo njeri që interesohet 

për gjuhën, nuk mund mbajë gjatë interesin e vet vetëm në kornizat e gjuhës 

amtare, dhe sapo mendimi i tij u kthehet fjalëve dhe shprehjeve që përdorin gjuhët 

e tjera, ai gjendet ballë për ballë me problemet e përkthimit”. Sigurisht, vëmendja 

e madhe që tërheqin sot problemet e përkthimit ka të bëjë jo vetëm me ndërlikimet 

dhe enigmat e vështira për t’u zbërthyer. Nëse do të kishte qenë kështu, atëherë 

problemet do të mbeteshin vetëm midis specialistëve dhe pasionantëve të 

përkthimit. Por në vend të parë duhet të vemë rëndësinë gjithnjë në rritje të 

veprimtarive përkthimore dhe rrënjosjen e çështjeve të përkthimit në ligjet e 

komunikimit njerëzor, që përcaktojnë dinamikës e kohës sonë. Bashkë me rritjen 
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dhe bumin e mjetëve të informacionit dhe komunikimit masiv, përkthimi si pjesë 

përbërëse e këtij procesi, merr pjesë në ato ndryshime rrënjësore të sitatuës së 

përbotshme, të cilën shpesh kanë filluar ta quajnë “revolucioni i katërt industrial” 

– d.m.th., hyrje në shekullin elektronik të kompjutrit dhe internetit. Botimet e 

posaçme informative të UNESKO-s “Index tranlationum” fiksojnë nga viti në vit 

rritjen e sasisë së përkthimeve në të gjitha vendet e botës. E thënë shkurt, në asnjë 

sferë të jetës sociale, shkencore apo kulturore, ne nuk mund ta përfytyrojmë sot 

veten pa përkthimin. 

 

*   *   * 

Punimi që ju paraqesim përfshin, përveç domethënies antropologjike të përkthimit, 

mitit dhe gjenezës së tij, edhe një sistematizim të mendimit mbi përkthimin, 

origjinën e lindjes së shkencave të para të lashta mbi përkthimin dhe interpretimin; 

shkollat, traditat dhe procedurat e lashta hermeneutike, me zanafillë antikitetin 

grek e romak, deri tek lindja e drejtimeve të reja hermeneutike. Hermeneutika, së 

cilës i kushtohet njëri nga kapitujt, e kundron përkthimin të lidhur ngushtë me 

interpretimin e teksteve, me komentin dhe kuptimin e tyre. Pa një shkencë të tillë 

që harton rregulla, përkthimi do të kishte ndeshur në keqkuptime të mëdha dhe se 

vetëm procedurat hermeneutike që synonin kuptimin paraprak të tekstit mund të 

garantonin një përkthim në shërbim të nevojave të lexuesve në gjuhën amtare. Me 

dy fjalë, pathosin hermeneutik, e përmbledh George Steiner në veprën e tij “After 

Babel” me fjalët: “Të kuptosh – do të thotë të përkthesh”. 

Një kapitull i posaçëm i është kushtuar sistematizimit të mendimeve mbi 

përkthimin, të metodave të ndryshme teorike dhe polemikave që kanë zotëruar 

mendimin përkthimologjik në periudha e tradita të ndryshme kulturore të Europës. 

Kryesisht në këtë kapitull të titulluar “Bazat e përgjithshme të teorisë së 

përkthimit” kundrohen disa veçori që e kanë shoqëruar veprimtarinë përkthimore 
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në lidhje edhe me statusin e përkthyesit, të origjinalit dhe zgjedhjes së veprës. 

Diskursi ndahet qysh në shekujt antikë me traditën e shkrimeve të shenjta dhe, në 

veçanti, me përkthimin e Biblës. Lind kështu e ashtuquajtura “Hermeneutika 

sakra”, ku natyra e diskursit ka karakter teologjik. Traditat laike vazhdojnë me 

kohë të prodhojnë gjithashtu diskursin e tyre, i cili zhvillohet midis idhtarëve të 

teorive gjuhësore dhe idhtarëve të teorive kritiko-ketrare. 

Një kapitull i veçantë u kushtohet problemeve të konotacionit kulturor të 

përkthimeve, gjetjet, pozicionet shkencore dhe natyra e gjuhëve. Ndërsa më gjerë, 

të gjitha problematikat e mëparshme të artit të përkthimit, krysisht të përkthimit 

artistik, i përmbahet kapitulli i katërt, i cili e hulumton shkencën e përkthimit 

(përkthimologjinë) në sistemin e letërsisë së krahasuar. 

Një vend të veçantë e përbën kapitulli i pestë i punimit tonë me titull “Mistika e 

origjinalit”, çështje e cila qe menduar qysh në fillim si boshti i konceptit. 

Megjithatë, ky koncept, sado interesant, do të dukej abstrakt pa patur më parë një 

lidhje të mëparshme organike me pjesët e tjera, më panoramike dhe të sistemuara 

të traditave, qasjeve e metodologjive përkthimore të “kanonit perëndimor”, nëse e 

përdorim në funksionin tonë togfjalëshin e Harold Blumit, me polemikat 

ekzistuese përgjatë antikitetit, mesjetës, kohës së re dhe modernitetit .  

Çfarë sugjeron “Mistika e origjinalit”, e vendosur në kontekstin e këtij punimi pa 

thonjëza? 

Mistika e Origjinalit është një përpjekje, një sprovë për të ndërtuar disa 

përfytyrime mbi natyrën e origjinalit të një vepre artistike, më hollësisht, letrare. 

Sprova jonë e merr zanafillën kryesisht prej teorive të ndryshme të mendimit mbi 

shkencën e përkthimit, duke u mbështetur në hermeneutikën tradicionale, po 

gjithashtu edhe nga pikëpamjet radikalisht të ndryshme prej saj. Interes të veçantë 

për ne paraqesin “përmasat e padukshme” (termi ynë) të origjinalit të veprës 

letrare që përcaktojnë praninë e kushtëzimeve mistike të gjendjeve të gjuhës, 



 

 

 

11 

kuptimit dhe mendimit të një krijimi letrar nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, 

paprania e këtyre kushtëzimeve, mungesa e ndikim/veprimit mistik përgjatë dhe 

në tekstet e përkthyera.  Kësaj dukurie i kushtohet kapitulli “Fatumi i origjinalit”. 

Mosndërbartjes parimore të origjinalit (papërkthyeshmërisë) në rastin me tekstet e 

vjetra dhe karakterit transhedental të gjuhës së përkthimit i është lënë vend 

hulumtimi, gjegjësisht, në kapitujt “Kafkulla e origjinalit” dhe “Jeta pas vdekjes”.  

Përveç kësaj, ne kemi gjakuar ta paraqesim origjinalin si një kategori ontologjike 

fondamentale që ngërthen në vetvete një hierarki të koklavitur dhe të 

receptueshme realitetesh që nuk mund t’i dorëzohen një teorie të vetme 

interpretimi. Mundësi për konstruktimin e përfytyrimeve mbi natyrën universale të 

origjinalit si organizim i ndërlikuar realitetesh, na ka shërbyer parimi i analogjisë 

përmes ndryshueshmërisë (analogjia me paravolinë kafkiane mbi sogjetarin, 

analogjia me interpretimet e ndryshme mbi përkufizimet e hyjnisë Tao (Kapitulli 

“Origjinali si Tao”, analogjia e përkthyesit si shkrimtar; e përkthimit si origjinal i 

ri etj).  

Disa polemika të natyrës kulturologjike janë dhënë me kapituj dhe tema të 

veçanta, si  “Përkthimi si dallim shenjash paragjuhësore”, apo “Autorësia 

nomadike dhe diskursiviteti i përkthimit”, - çështje të cilat shqyrtojnë një 

dimension të posaçëm sa mistik, aq edhe  sociofilozofik të përkthimit artistik. 

Për ne ka qenë shumë e rëndësishme në këtë sprovë të veçojmë për diskutim ato 

elementë të “padukshëm”, “mistikë” të origjinalit, të cilët që nga kohërat antike e 

gjer më sot e sjellin përkthyesin e një vepre letrare në gjendje dëshpërimi. Për ne, 

në këtë sprovë ku kundrohen marrëdhëniet dialektike Origjinal-përkthyes, ka 

rëndësi për stadin e tashëm, prekja, shtrimi dhe orientimi i problemit përmes 

evidentimeve kyçe që paraqet teksti i origjinalit, sipas situatash diskrete gjuhësore.  

Mbi pwrkthimin si gjeneza e literaturës së shkruar shqipe, si formësuese e gjuhës 

shqipe të shkruar dhe asistuese e formësimit të saj, deri në specifikat origjinale të 
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gjuhes dhe letërsisë ,oderne shqipe, - flet kapitulli i fundit i kësaj teze, duke u 

munduar të bejë një skicë tipologjike e klasifikuese, kryesisht të dy paradigmave 

të përkthimeve shqipe - në gegnisht dhe toskërisht. 

Falenderoj përunjësisht për këtë punim udhëheqësin e tezës sime, profesor Etmond 

Tupen, bisedat dhe këshillat e të cilit janë mishëruar në koncept dhe në frymë të 

krejt lëndës së trajtuar. 
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Në burimet e gjuhës 

 

Përvoja e moskuptimit në situatën globale 

(Prolog) 

 

Ndërmjet problemeve, me të cilat janë ndeshur kulturat bashkëkohore, ka një 

problem të madh, i cili, dalëngadalë është shndërruar në faktor përcaktues në 

marrëdhëniet e ndërsjellta ndërkulturore. Është fjala për sfidën e moskuptimit, që 

gjithë e më tepër i jep stilin procesit kulturor të bashkëkohësisë. Moskuptimi si ana 

e prapme e kuptimit është një nga përmasat në procesin e shkëmbimit të kulturave. 

Megjithatë konflikti i përbotshëm i kulturave, dëshmitarë, bashkëpjesëmarrës dhe 

gjykatës të të cilit jemi dhe vetë, ka lindur si rezultat i një moskuptimi të një 

dimensioni dhe intensiviteti të paparë. Ky moskuptim po përfton në sytë tanë një 

peshë gjithnjë e më të madhe në krahasim me të gjitha dimensionet e tjera të 

shkëmbimit të kulturave. 

Konflikti aktual shtjellohet në kushte të posaçme: në gjendjen e globalizmit. 

Situata globaliste karakterizohet nga gjallëria tashmë e konsoliduar dhe 

ndërvepruese e “shoqërisë globale”, ku janë shprishur konturet e klasike të 

kulturave. Sikundër e ka theksuar Ulrich Bek, “përfytyrimet mbi hapësirat e 

mbyllura janë shndërruar në fiction” [12, 25]. Në fakt asnjë kulturë, etnos, komb, 

vend apo grup vendesh nuk mund të shtiret më, se gjoja është e ndarë nga pjesa 

tjetër e botës dhe se çështjet e saj janë “probleme të brendshme”, të cilat nuk 

cënojnë askënd prej “të huajve”. Mirëpo na del se “të huaj” nuk paska: ata 

pushuan së qeni, në atë kuptim, që kulturat i kanë humbur tashmë kufijtë, dikur 

qartësisht të ndara, dhe prandaj e huaja dhe e jona janë përzier në një masë madhe, 

sikundërse kanë ndryshuar topologjitë dhe gjeografitë e dikurshme. 
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Mungesa e të huajve nuk do të thotë aspak, se të Huaj nuk ka më. Përkundrazi, në 

jetën e njëriut ndeshja me të huajin ngjet tani shumë më shpesh. Vetëmse sfera, të 

cilën ne e quajmë e Jona, e ka humbur atë gjë, që më parë e quanim “truall amtar”. 

Konturet e hapësirës së kulturës “amtare” janë zhdukur. Ndërsa shoqëria. Në të 

cilën ekziston njeriu, gjithë e më tepër po e humbet ngjashmërinë me vendin e 

banimit. Fjala këtu është për “shoqërinë globale”, për tërësinë e marrëdhënieve 

shoqërore, për të cilat nuk ka korniza të politikës nacionale dhe shtetit. “Vrunduj 

të fuqishëm informacioni dhe imazhesh, të cilët qarkullojnë nëpër lëmshin 

tokësor,... e kanë ndryshuar kontekstin, në suazat e të cilit duhet të kishin kaluar 

gjithëfarë procesesh kombëtare” [16, 441]. Shoqëria globale është një ndërthurje 

kulturash pa pretencë për integrim në kufijtë e një shteti, cilësi kryesore e të cilave 

është refuzimi i kërkesës së integrimit në një kulturë (apo, në mënyrë më 

politkorrekte, në një “kulturë kombëtare”). Ndërthurja e kultura të çon në shfaqjen 

e horizonti të njëjtë botëror, i cili dhe e karakterizon situatën globaliste.  

Situatën globale mund ta quash kurthin, brenda të cilit ra papritmas njerëzimi. Ajo 

është rrjedhojë e disa proceseve, të cilat dalëngadalë e ngërthyen kulturën e gjithë 

botës dhe përftuan një emër të përbashkët – “globalizimi”. Për globalizimin mund 

të numërojmë disa nga tiparet e tij më të rëndësishme: 1) bashkimin e hapësirave 

kulturore në një hapësirë të përbashkët komunikimi ndërmjet kulturave, 2) 

zhvillimi i përhershëm rrejeteve info-komunikative, dhe si rrjedhim 3) 

homogjenizimi i kohorave të kulturave. 

Këtu e rëndësishme është të tregojmë dallimin ndërmjet konceptit të 

universalizimit, të zakonshëm për filozofët, dhe nocioneve të reja të globalizimit. 

Ka të drejtë Zigmund Baumani, kur pohon se “Kuptimi më i thellë i globalizimit 

është karakteri i papërcaktuar, i pamenaxhueshëm dhe i pavarur i gjithçkaje që 

ndodh në botë” [11 ,87]. Menjëmend, globalizimi dallon prej asaj , që filozofët e 

quajnë “universalizim”. Universalizimi është instalimi i rendit të përbashkët në 
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përmasën globale, veprimtaria e drejtuar përcaktueshëm sipas shpërndarjes së 

parimeve dhestandarteve të njëjta në përmasën globale. Globalizimi pra është një 

proces “me rrjedhoja globale, absolutisht të pa paramenduara dhe të pa 

parashikuara, dhe jo sipas iniciativës apo veprimit global” [11 ,87 – 88]. Proceset e 

globalizimit janë të  tilla, që nuk ndoshin sipas njëfarë plani universal: ato janë 

spontane, ani pse хотя post factum natyra e tyre racionale është e dukshme. 

Në këto kushte moskuptimi ndërmjet kulturave, konfliktet e qytetërimeve 

përftojnë një domethënie të veçantë. Spontaniteti i procesit dhe përmasa e 

përbotshme e rrjedhojave kërkojnë një qasje të posaçme filozofike të analizës së 

situatës kulturore të epokës globale: nuk do të jetë produktive dhe e përligjur nga 

pikëpamja euristike, nëse nuk kuptojmë gjenezën e strukturës së moskuptimit të 

kësaj epoke. Kjo gjenezë, sipas nesh, duhet kërkuar në tendosjen që ekziston 

ndërmjet natyrës subjektive të përvojës dhe jetës së para-kushtëzuar 

intersubjektive të botës së kulturës. Me qëllim që të tregojmë se si këto tre 

përmasa të ndryshimit të marrëdhënieve ndërmjet përvojës dhe kulturës shpien në 

shfaqjen e konfliktit, të mbështetur në moskuptim, duhet që edhe njëherë t’i 

kthehemi faktit, se çfarë kihet parasysh me nocionin mbi kulturën, se si ndodhin 

shkëmbimet e kulturave, dhe se si pozicionet filozofike ekzistuese, për shkak të 

optimizmit të sotëm krejt të pajustifikuar, e pengojnë kuptimin e moskuptimit. 

Midis të gjitha qasjeve të shumëllojshme filozofike ndaj analizës së kulturës, ka dy 

lloje, të cilat mund të na shërbejnë si bazë metodologjike për një analizë të tillë. Të 

parën gjithnjë e më tepër e quajnë teoria e lojërave gjuhësore dhe formave të jetës, 

të cilën e ka propozuar Ludvig Vitgenshtajni. Kjo teori është një sprovë për të 

përshkruar arsyetimet e kuptimimeve, të cilat janë ngulfatur në gjuhët-kultura dhe 

në bashkëveprimin e tyre. Kjo qasje përftoi menjëherë një miratim të gjerë midis 

filozofëve dhe një numri të madh idhtarësh. Megjithatë një pozicion i tillë 

përmban një mangësi thelbësore metodologjike: më kryesoren për këtë tezë teorike 
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mbi domethëniet barabarta të lojërave të formave jetësore/gjuhësore Vitgenshtajni 

e arsyeton mga pozitat e lojës së caktuar “transhedentale” gjuhësore, mundësinë 

zanafillore të së cilës ai e hedh poshtë. Faktikisht, formulimi në lidhje me lojërat 

gjuhësore bart që në fillim një kundërshti. Dhe megjithë që aparati kategorial i 

analizës së kulturës në kufijtë e kësaj teorie filozofike sugjeron jo pak zbulime 

tunduese, kundërshtia zanafillore nuk të jep mundësi të pajtohesh me konkluzionet 

e arritura në këtë mënyrë. 

Një qasje tjetër paraqet pozicioni që merr hermeneutika. Që në zanafillë 

hermeneutika orientohej nga studimi i mundësive të kuptimit. Ndryshe nga teoria e 

lojërave gjuhësore, hermeneutika ka përshkuar një rrugë të gjatë historike: nga 

disiplinat teknike të ekzegetikës biblike, përmes rekonstruksioneve të Fridrih 

Shlajermaherit dhe Vilhelm Diltajit, deri tek hermeneutika fenomenologjike e 

Martin Hajdegerit dhe Hans-Georg Gadamerit. Pikërisht ky i fundit, etapa e fundit 

e hermeneutikës mblodhi rezultatet e procesit dhe zhvillimit të traditës së gjatë. 

Pikërisht në këtë etapë hermeneutika u bë e vetëdijshme: Gadameri e rikuptimësoi 

këtë pozicion filozofik, në atë mënyrë, që ajo u shndërrua në fundament të 

kontrolluar metodologjik për analizën e kushteve të të kuptuarit njerëzor. Kjo do të 

thotë gjithashtu, që hermeneutika fenomenologjike hapi një horizont të ri, i cili 

bëri të mundur kuptimin e kulturës dhe kulturën në bashkëveprim. 

Më tej, do mundohemi të përshkruajmë situatën e konfliktit global të kulturave 

pikërisht me nocionet e kësaj traditë, e cila, nga njëra anë bart në vetvete njëfarë 

gjurme optimiste (prandaj dhe më pak produktive për analizën e kuptimit), por që 

gjithësesi të lë mundësinë e shtrimit të çështjes mbi domosdoshmërinë për të 

kuptuar konfliktin e kulturave. Hermeneutika filozofike mund të jetë një metodë e 

sigurtë për analizën e strukturës së moskuptimit ndërmjet kulturave, apo të të 

ashtuquajturit “konflikt i qyetërimeve”.  
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Sa herë bie fjala për përkthimin, është i pashmangshëm imazhi i “Kullës së 

Babelit”, është i pashmangshëm miti zanafillor i gjuhës, e cila, para se të 

pështjellohej, në “mbarë tokën ishte një gjuhë e vetme me fjalë të njëjta”
1
. Në këtë 

kuptim, ndër mëkatet e para për të cilët është ndëshkuar njeriu, pas frutit të 

ndaluar, vrasjes së Abelit dhe mosbindjes para Përmbytjes së Madhe, hyn dhe i 

katërti – “mëkati i “madhështisë”, sipas të cilit breznitë e Noes u besatuan dhe 

vendosën: “Të ngrehim për vete një qytet dhe një Kullë, maja e së cilës do të prekë 

qiellin. T’ia rrisim vetes zërin që të mos shpërndahemi faqes së dheut”
2
. Jahve-së 

(Zotit) nuk i pëlqeu vepra e njerëzve. Ai zbriti në tokë për të parë qytetin dhe 

kullën e njerëzve dhe Zoti tha: “Njëmend qenkan një popull dhe paskan vetëm një 

gjuhë! Ky është fillimi i veprimtarisë së tyre dhe tash e tutje, nuk do ta kenë të 

vështirë të kryejnë gjithçka të synojnë. Ejani, pra, të zbresim e t’ua pështjellojmë 

këtu gjuhën e tyre, që të mos munden të merren vesh njëri me tjetrin”
3
.  

Ne nuk e dimë përse në Zanafillë thuhet se Babiloni (Babel) do të thotë 

pështjellim, përzierje (Babel – d.m.th., dera e zotave, Bab-ilani – nga rrënja bâlal – 

pështjelloj, ngatërroj, përziej) – përderisa në gjuhët lindore “Ba- do të thotë baba, 

ndërsa Bil (Bel), do të thotë Zot, - Babilon do të thotë qytet i Zotit, qytet i shenjtë. 

Të vjetrit ua dhanë këtë emër qyteteve të tyre. Sidoqoftë, është e padiskutueshme 

që Babilon do të thotë pështjellim, o për shkak se ndërtuesit qenë ngatërruar, u 

përzien, duke e lartësuar ngrehinën në tetëdhjetë e një mijë funt hebraikë, o për 

shkak se u përzien gjuhët e tyre...”
4
. Kështu, qyteti mbajti emrin e Zotit-baba dhe 

babait të qytetit që shkaktoi përzierjen dhe pështjellimin e gjuhëve. Ajo që mund 

të themi me siguri, është se të nesërmen, pas pështjellimit, në pajtim me legjendën 

biblike, babilonasit u gjendën në një terr mosmarrëveshjeje dhe moskuptimi me 

                                              

1
 Zanafilla (1: 11), Bibla, Besëlidhja e vjetër dhe Besëlidhja e re, Drita, Ferizaj 1994, fq 30, përktheu Dom 

Simon Filipaj  
2
 Po aty. 

3
 Po aty. 

4
 J. Derrida. Des tours de Babel, në librin: Difference in Translation, Cornell University Press, 1985.  
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njëri-tjetrin dhe se, qysh të nesërmen e asaj dite, lindi nevoja e pashmangshme për 

të kuptuar gjuhët e shumta, deri një ditë më parë të panjohura, çka do të thotë, 

lindi domosdoja e përkthimit.  

Përanash interesit tonë, Babiloni përfaqësoi simbolin e një interesi të rëndësishëm, 

edhe pse parimisht mbeti simbol më shumë kulturor se sa spontan apo krahasues. 

Ashtu si Kartagjena, Babiloni paraqet imazhin e rënies dhe ekzistencës perverse, 

krejt në të kundërt me Jerusalemin Qiellor dhe parajsën. Në kuptimin ezoterik, ai 

simbolizon botën e dukshme dhe materiale, në të cilën ka vend involucioni dhe 

evolucioni i shpirtit, apo, me fjalë të tjera, ka kuptimin e depërtimit në materie dhe 

të daljes prej saj
5
. 

Duke i dhënë emrin e Tij, emrin sipas zgjedhjes së Tij, duke i dhënë të gjitha 

emrat Vetë, Ati – në paravolinë e kullës së Babelit – na del në burimet e gjuhës. 

Ky pushtet i takon me ligj atit-Zot. Dhe emri i Zotit-at bëhet pronë e këtij burimi 

të gjuhës. Por është po ashtu ky Zot, i cili, i shfytyruar nga tërbimi (njëlloj si Zoti i 

Jakob Bëmes apo Hegelit që shfytyrohen nga zemërimi, e përcakton veten në 

fundësinë e vet dhe në këtë mënyrë riprodhon historinë), anullon dhuntinë e 

gjuhëve ose, së paku, e ngatërron atë, mbjell midis bijve të Tij ngatërresë e 

pështjellim dhe ua “helmon dhuntinë”
6
. 

 

“Prej andej Jahve i shpërndau nga ai vend mbi sipërfaqen e mbarë tokës dhe ata 

pushuan së ndërtuari qytetin. 

Prandaj dhe quhet Babel, sepse aty u pështjellua gjuha e mbarë tokës dhe prej 

andej Jahve i shpërndau ata mbi faqen e gjithë dheut”
7
 

 

                                              

5
 Lévi, Eliphas. Les Mystères de la Kabbale. Paris, 1920 

6
 J. Derrida. Des tours de Babel, në librin: Difference in Translation, Cornell University Press, 1985.  

7
 Zanafilla (1: 11), Bibla, Besëlidhja e vjetër dhe Besëlidhja e re, Drita, Ferizaj 1994, fq 30, përktheu Dom 

Simon Filipaj. 
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Atëherë, a mund të flasim vallë për xhelozinë e Zotit? Ai njëherësh edhe e bën të 

domosdoshëm përkthimin, edhe e ndalon atë, duke ua detyruar dhunshëm emrin e 

tij. Pikërisht duke filluar me emrin e përveçëm të Zotit, që buron nga Zoti, që del 

prej Tij apo atit (qartazi është thënë, që JAHVE, është emër i paartikulueshëm, 

tabu, rezultat i përkëmbimit mistik të shkronjave, teragramaton, sipas Kabalës), Ai 

ngulit një emër të vetëm të përveçëm, të cilën e përzien si idiomë të vetme. 

Përkthimi atëherë bëhet i domosdoshëm dhe i pamundur, si rrjedhojë e luftës për 

përvetësimin e emrit, i domosdoshëm dhe i ndaluar në zonën ndërmjet dy emrave 

absolutisht të përveçëm. Sepse ky emër i përveçëm, i përftuar nga ngjarja, Jahve, 

“kryeson emrin e vet”. Historia na rrëfen, ndërmjet të tjerash, për burimin e 

pështjellimit të gjuhëve, për pashmangshmërinë e të folurave të ndryshme, për 

domosdoshmërinë dhe pamundësinë e detyrës së përkthyesit, për 

domosdoshmërinë e tij si pamundësi. E thënë troç, në rastin e këtij emri të 

përveçëm kemi të bëjmë me përkthim brendagjuhësor i cili kryhet drejtpërdrejt. Ai 

përket vallë ky emër atij tipi, të cilin Jakobsoni e quan përkthim brendagjuhësor 

apo riemërim (reëording)? Kur Zoti quan dhe u kundërvë njerëzve emrin e vet, ai i 

shkëput hallkat me tejdukshmërinë racionale, por i shkëput gjithashtu edhe me 

dhunën koloniale apo me imperializmin gjuhësor
8
. Përkthimi atëherë bëhet ligj, 

detyrim dhe borxh. Një mospërputhje e tillë ka të bëjë me vetë emrin e Babilonit – 

i cili menjëherë edhe përkthehet, edhe nuk përkthehet, i takon dhe nuk i takon 

gjuhës dhe hyn tek vetvetja në një borxh të pashlyeshëm ndaj vetvetes si një tjetri. 

Ja me çfarë ka të bëjë ndoshta veprimi babilonian. 

Ky shembull i jashtëzakonshëm është njëherësh dhe arketip, dhe alegorik, mund të 

shërbejë si hyrje në të gjitha problemet e ashtuquajtura teorike të përkthimit. Përtej 

këtyre arsyetimeve, diskursi na çon pashmangshëm në natyrën e dyfishtë dhe 

mistike të gjuhës, e cila bart në potencialin e saj kuptimor reale të pakrahasueshme 

                                              

8
 J. Derrida. Des tours de Babel, në librin: Difference in Translation, Cornell University Press, 1985 
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në raport me burimin e origjinalit. E krahasueshmja bart brenda vetes nocione të 

pakrahasueshme, madhësi kuptimore të zhdrejta që riprodhojnë gjegjësisht gjuhë 

nivelesh të ndryshme kuptimore – të planit providencial dhe tokësor. Dhe në rastin 

kur fjala është atribut i Zotit që qëndron dhe identifikohet me burimin e gjuhës, 

atëherë si mund të përkthehet një tekst i shkruar në disa gjuhë njëherësh? Siç do ta 

shohim edhe më vonë në punimin tonë, ky është problemi i përjetshëm i mistikës 

së origjinalit, të cilit Ëalter Benjamini në “Detyra e përkthyesit” i jep status 

trashendental, duke e bërë të pamundur misionin e përkthyesit, ose duke kërkuar 

prej përkthyesit rolin mesianik të përkthimeve të shenjta. Pikërisht shpërngulja e 

këtij diskursi në sferat e metafizikës ontologjike ku filologjia ndeshet 

pashmangshëm me filozofinë, e shtrëngon Jacques Derrida-në të pohojë se: 

“Filozofia dhe përkthimi nuk janë çikërrima, sikundër pretendojnë artistët 

sentimentalë”. Sepse ekziston një gjeni filozofik, tipar karakteristik personal i të 

cilit është nostalgjia për gjuhën ku realizohet përkthimi: 

 

“Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême: penser étant 

écrire sans accessoires, ni chuchotement mais tacite encore l’immortelle parole, 

la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, 

sinon se trouveraient par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité”
9
 

 

Nëse realiteti që parashtrojnë këto fjalë të Malarmesë i drejtohen përpikmërisht 

filozofit, atëherë përkthimi që përmban rritjen e një gjuhe të tillë gjendet në 

udhëkryqin midis krijimtarisë letrare dhe teorisë
10

.  

Nga një pikëpamje e diskursit jo sakral, jo metaforik e aspak alegorik e kundron 

punën dhe misionin e përkthimit një filozof dhe teoricien tjetër francez, Paul 

                                              

9
 Stephan Mallarme, në W. Benjamin, Iluminacione, Korbi, Tiranë, 1998 

10
 J. Derrida. Des tours de Babel, në librin: Difference in Translation, Cornell University Press, 1985. 
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Ricoeur, cili dallon dy mënyra të qasjes ndaj përkthimit. Njëra rrugë, sipas 

Ricoeur është “riformulimi i mesazhit me fjalë nga njëra gjuhë në tjetrën”, çka në 

punimin tonë pak na intereson, dhe qasja e dytë, e cila na intereson së tepërmi, ka 

të bëjë me një kuptim shumë më të gjerë të përkthimit dhe pikërisht mendimi se 

“përkthimi mund të bëhet sinonim i përpjekjes së kuptimësimit dhe interpretimit të 

tekstit në kornizat e po të njëjtës gjuhë amtare”
11

. Si njëri kuptim ashtu dhe tjetri 

kanë të njëjtën të drejtë të ekzistojnë. Antuan Berman në studimin e tij “Përvoja e 

depërtimit në gjuhën tjetër” hulumton qasjen e parë, duke u nisur nga fakti i pa 

përgënjeshtrueshëm, që në botë ekzistojnë një shumësi gjuhësh të ndryshme. Në 

studimin e tij “Paradigma e përkthimit”, Ricoeur, duke shtërruar argumentet për 

qasjen e parë sulmon idenë e një gjuhë universale dhe atributin hyjnor të gjuhës në 

përgjithësi. Sipas Paul Ricoeur “Me gjuhe në nëkuptojmë përdorimin e shenjave, 

të cilat, duke mos qenë as objekte e as dukuri, barabiten me to kushtëzueshëm 

(arbitrarisht); gjuhë është thjesht një shkëmbim shenjash. Gjuha luan rol 

udhëheqës në vetëzhvillimin e një shoqërie të veçantë gjuhësore”
12

 “Teza mbi 

universalitetin e gjuhës përgënjeshtrohet me faktin copëzimit dhe thërmimit të saj 

në një shumësi dukurish të veçanta. Së këndejmi lindin mendime të gjithfarëta mbi 

shkaqet zanafillore të përzierje-pështjellimit të gjuhëve – së pari në nivelin e mitit, 

mandej dhe të filozofisë së gjuhës. Kështu, për shembull, miti mbi kullën e 

Babilonit, është tepër i shkurtër dhe i mjegullt në versionin e tij letrar, ai na shti në 

ëndërrime për kthimin e supozuar të para-gjuhës parajsore të humbur, të 

mundshëm për t’u nxjerrë nga labirinthi. Nga ana tjetër, miti paraqet përzierjen-

pështjellimin e gjuhëve si një katastrofë të pandreqshme botërore”
13

. Riceur-i 

duket se themelon një poziconim të qartë kundër mitizimit dhe mistifikimit të 
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gjuhës, kundër studimit “Rreth kullave të babilonit”të Jack Derrida dhe ideve të 

Valter Benjaminit në esenë “Detyra e përkthyesit”. Ai propozon ta flakim 

alternativën teorike përkthyeshmëri/papërkthyeshmëri të tekstit dhe ta 

zëvendësojmë atë me një tjetër, që rrjedh prej praktikës së përkthimit, me 

alternativën besnikëri/jo besnikëri përkthimore ndaj tekstit burimor, pa hyrë në 

operacionet e rrezikshme që kërkojnë gjithnjë një bazë teorike. Sulmin e tij mbi 

mistifikimin e gjuhës Riceur e përqendron mbi vetë mitin biblik. Versioni mbi 

para-gjuhën (ose stërgjyshen e gjuhëve), Rikëri e konsideron si predikim të punës 

së gnostikëve, në Kabalë, në doktrinat okulte të llojeve të ndryshme. Rikëri sjell 

një shembull. Olander në librin e tij “Gjuha e parajsës”, me nëntitullin e frikshëm 

“Arianët dhe semitët: të dërguarit e qiellit”, e përgënjeshtron këtë “kullë 

shkencore”, të përhapur pabesisht nga antisemitizmi linguistik. Por për hir të së 

vërtetës, duhet thënë se, nostalgjia pasionante nuk kaloi pa u vënë re prej Valter 

Benjaminit, i cili ia dha hakun në punimin e tij “Detyra e përkthyesit”, ku “gjuha e 

vërtetë”, “gjuha e kulluar” (sipas shprehjes së autorit), kundrohet si një 

perspektivë mesianike në sferën e përkthimit, dhe se në të gjithashtu derdhen të 

gjitha idiomat, përnaltësimi në kulmin e krijimtarisë poetike”
14

. Së fundi, Paul 

Ricoeur i kthehet mitit mbi kullën e Babelit. Ai nuk e interpreton Babelin si një 

ngjarje tragjike, si imazh të katastrofës gjuhësore, që Zoti ua dërgoi njerëzve për 

shkak të zilisë ndaj projektit të tyre të suksesshëm, por si një mit të krijimit të 

botës, i cili na rrëfen mbi proceset e pakthyeshmë të ndarjes së tërësisë zanafillore 

në elementë të saj. Ja çfarë na propozon Ricoeur të ndjekim lidhur me mitin: 

“Ia nisim që nga fillimi, me librin e Zanafillës, nga ai moment kur u nda Kozmosi  

dhe nga Kaosi lindi regulli botëror. Vazhdim të po këtij procesi mund të quajmë 

mitin e mëkatit të parë, humbjen e pafajësisë dhe dëbimin nga parajsa, çka 

dëshmon, ndër të tjera, mbërritjen e pjekurisë së njerëzve të parë dhe përftimin e 
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ndjenjës së përgjegjësisë. Mandej le t’i kthehemi – dhe kjo është veçanërisht e 

rëndësishme për ne në planin e interpretimit të mitit – tregimit për vëllavrasjen, 

për vrasjen e Abelit, pasi prej këtij momenti vetë nocioni i vëllazërisë shndërrohet 

nga një fakt natyror në një problem etik. Kështu, nëse e pranojmë këtë interpretim 

nga libri i Zanafillës (dhe më duhet ta them se e ndaj këtë pikëpamje fill pas Pol 

Boshampit), atëherë miti mbi kullën e Babelit që rrëfen për pështjellimin dhe 

përzierjen e gjuhëve në Tokë, kurorëzon në njëfarë mënyre krejt ciklin e teksteve 

mbi ndarjen e tërësisë prehistorike në elementë të saj dhe e zhvendos këtë dukuri 

në sferën e gjuhës. Me qëllim që leximi i librit të Zanafillës që ju propozova të 

dalë edhe më bindës, ju ndërmend (sikundër e ka bërë para meje Umberto Eko), që 

ende para se të na rrëfehet paravolia mbi kullën e Babelit, në Bibël na bëhet me 

dije ekzistenca jo e një, por e shumë gjuhëve, madje kjo jepet natyrshëm si një gjë 

e vetëkuptueshme
15

: 

 

“Ja barku i bijve të Noes: Simi, Kami dhe Jafeti. Pos përmbytjes atyre u lindën 

fëmijë ç...] 

Këta janë bijtë e Kamit sipas vëllazërive, secili sipas gjuhëve të tyre, vendeve e 

kombësive të tyre” (Zanafilla: 10,1,5)
16

 

 

Pozicioni i Ricoeur thellohet edhe më tej, duke përsëritur vazhdimisht sentencën e 

G. Steiner-it “Të kuptosh, do të thotë të përkthesh”, por në thelb, argumentet e tij 

sqarojnë veçse pjesërisht demistifikimin e mitit dhe atributeve të gjuhës, por nuk 

parashikojnë aspak natyrën e koklavitur të teksteve të vështira, të poezisë, apo 

tekstet që shkruhen si verbalizim energjish në tekstet origjinale, energji të fatit, 

destinit, tekstet që autori i origjinalit i shkruan, pa e ditur se përditë ky lloj shkrimi 
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Dom Simon Filipaj. 



 

 

 

25 

vepron në të njëjtën kohë dhe si vetëdënim, sikundër tek F. Kafka, përshembull, 

apo për parandjenjat e dokumentuara gjatë krijimit të teksteve letrare ose 

autobiografike. A vepron e njëjta substancë fatidike edhe me përkthimin dhe 

përkthyesin, dhe nëse jo, atëherë pse?  Janë çështje të cilat kërkojnë një qasje dhe 

një te kuptuar përtej argumentit pro apo kundër. Këtë do ta shohim në një kapitull 

të posasçëm. 

 

*   *   * 

 

Çfarë është përkthimi dhe sa u detyrohemi përkthyesve? Ne nuk e marrim me 

mend sa u detyrohemi. Rrallëherë u jemi mirënjohës për sakrificat tyre 

këmbëngulëse, te cilët nuk sprapsen para enigmës që përfaqëson misioni i 

përkthyesit. Në një kuptim të epërm alegorik, siç e kemi shpjeguar më sipër, 

përkthyesi vazhdon një luftë të pandërprerë kundër vullnetit zanafillor të Zotit, 

duke i shkëputur një shkëndijë nga kuptimi i gjuhës së Burimit, duke luftuar me 

kaosin e duke kthjelluar pështjellimin. Nga kjo pikëpamje përkthimi na del një akt 

guximi, më afër analogjisë me Prometheun dhe zjarrin e perëndive, se sa me 

spiunin, tradhtinë e një gjuhe origjinale në dobi të një gjuhe tjetër.  

“Gjatë leximit të veprave të autorëve të huaj, përkthyesi është një person i tretë që 

rri në hije e bën dritë... Një dritë të ngjashme me flakën e kandilit. Në fakt, është 

flaka e kësaj drite diskrete ajo që ndriçon komunikimin midis autorit dhe 

lexuesit”
17

. Përkthyesit janë përshpejtues të mëdhenj të vetëdijes së qytetërimeve: 

sa më i fortë dhe i dendur të ketë qenë roli dhe veprimtaria e tyre, aq më dinamike 

dhe të ndriçuara kanë qenë etapat e një qytetërimi të caktuar.  

Lufta e përjetshme e përkthyesve ka përcaktuar rolin e tyre qendror në mitin e 

dijes. Miti që ngjiz përmbajtjen dhe fabulën e një dialogu të tillë, është miti mbi 
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dijen e paplotë. Dije e cila ndërron, këmbehet, zmadhohet (dhe ndonjëherë 

zvogëlohet, regreson) në kohë, e cila kurrë, d.m.th, përderisa të mos mbarojë koha, 

nuk ndalet, pse vetë është dije për kohën. “E përfytyroni dot shoqërinë e sotme 

njerëzore pa prurjet e panumërta nga një drejtim në tjetrin: që nga Antikiteti e deri 

tek Aspirina?”
18

. Këtë duhet të ketë patur parasysh A.S. Pushkini me aforizmën e 

tij: “Përkthyesit janë kuajt e postës së qytetërimeve”
19

. Prandaj “Zanati më i vjetër 

në botë nuk është ai që mendohet. Zanati më i vjetër në botë është ai i përkthyesit, 

i cili u bë i nevojshëm qysh me lindjen e gjuhëve: nevoja për të dhënë e për të 

marrë”
20

, sikundërse mbetet, ashtu siç e përcakton Umberto Eco “...një profesion 

që i përket të ardhmes”
21

. 

Në studimin tonë ne do të shqyrtojmë jo nevojat praktike që përmbush përkthimi, 

shkëmbimin e informacionit apo realizimin e marrëveshjes, por më së pari, e 

kryesisht, natyrën e gjuhës së origjinalit, origjinalin si kategori fundamentale që 

modelon shumësinë e pafund të përkthimeve në funksionet interpretative, 

kuptimore dhe estetike, me një fjalë, energjinë e pashtershme mistike të gjuhës së 

origjinalit dhe përthyerjet e saj në veprën e përkthyer. Pikërisht ato dimensione të 

padukshme, të pakapshme që shpëtojnë gjatë përthyerjes së origjinalit në 

relacionet e shumta që përkthimet vendosin me të, na shtyjnë ta kundrojmë 

marrëdhënien origjinal-përkthim si një duel të përjetshëm në kërkim të një gjuhe 

utopike. 

 

 

2. Hermeneutika - zanafilla e artit të përkthimit 
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Termi “hermeneutikë” ka kuptime të shumëllojshme. Kuptimi më i lashtë i saj 

është arti i interpretimit (shkoqitjes) së teksteve. Kjo është domethënia me 

përhapje më të gjerë. Me tekste kihen parasysh të gjitha llojet e veprave letrare: 

artistike, historike, filozofike, religjioze etj. Termin “hermeneutika” e ndeshim të 

përdorur edhe në një kuptim të posaçëm teorik: hermeneutika është shkenca e 

teorisë së kuptimit, e mbërritjes së mendimit. Një interpretim të tillë e gjejmë në 

disa kontekste filozofike bashkëkohore (krahasuar me traditat e lashta 

hermeneutike). Ka madje edhe një interpretim tjetër të këtij termi si “shkenca e 

përkapjes së individualitetit të tjetrit
22

”. Kjo domethënie specifike e kuptimit të 

termit “hermeneutikë” ka një histori të gjatë dhe lidhet para së gjithash me një nga 

zhvillimet e llojeve të hermeneutikës, të cilën mund ta quajmë “hermeneutika 

psikologjike”. Një art të tillë të përkapjes (mbërritjes) së një individualiteti të huaj, 

e gjejmë të shtjelluar te njëri prej klasikëve të hermeneutikës, Friedrich 

Schleiermacher. Doktrinën e tij do ta ndeshim më vonë, sepse figura e këtij 

mendimtari nuk është e rastësishme në historinë e hermeneutikës, po ashtu edhe të 

përkthimologjisë. 

Më së mbrami, mund të ndeshim edhe një përkufizim të hermeneutikës si doktrina 

mbi principet e shkencave humanitare, këtu hermeneutika del paksa në një nivel 

tjetër, ku përfton tashmë funksione ontologjike dhe social-filozofike, d.m.th., 

pretendon në rolin e disiplinës filozofike. Sipas Paul Ricoeur, hermeneutika është 

“teoria e operacionit të kuptimit në lidhje me interpretimin e teksteve. Fjala 

“hermeneutikë” do të thotë realizim i njëpasnjëshëm i interpretimit të teksteve
23

”. 

Termi vjen nga geqishtja e  - “interpretoj” dhe lidhet me emrin e 

perëndisë Hermes, i cili duhej t’u shkoqiste njerëzve vullnetin e zotave, t’u 
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zbulonte kuptimin e fshehur të fjalëve të tyre. Edhe në këtë rast, aktualiteti dhe 

rëndësia e problematikës hermeneutike në filozofi përcaktohet nga shkalla e 

madhe e interesimit në lidhje me problemet e interpretimit, komentimit dhe 

kuptimit në jetën praktike, politike, morale, të së drejtës, religjionit, veprimtarisë 

komunikuese, arsimimit etj. Rëndësi të veçantë për studimet filozofike ka 

problemi i rikuptimësimit të dijeve me natyrë filozofike, shqyrtimet e thella të tyre 

e aktualizojnë problematikën hermeneutike. 

Hermeneutika pra lidhet me emrin e perëndisë Hermes, i cili në mitologjinë antike, 

siç e thamë, ishte lajmësi i zotave që u sillte njerëzve urdhëra dhe lajme. Por, që 

gjuha hyjnore të ishte e kuptueshme për njerëzit, Hermesi duhet t’ua shkoqiste dhe 

shpjegonte atyre porositë ashtu siç duhej, pra ai përmbushte jo vetëm funksionin e 

ndërmjetësit, por edhe të interpretatorit. Me plotë të drejtë mund të themi se 

imazhi më i vjetër i përkthyesit, është Hermesi mitologjik. Me kohë, problemi i 

kuptimit dhe interpretimit të dërgesave a shenjave hyjnore, thënieve të “orakujve” 

apo profecive të “profetëve” kaloi në interpretimin e burimeve të shkrimeve të 

shenjta, para së gjithash të Biblës dhe librave të tjerë të shenjtë. 

Problematika hermeneutike ka lindur shumë më parë se fenomenologjia; në etapat 

e zhvillimit të saj, P. Ricoeur sheh disa stade të “shartimit” apo “vaksinimit” të saj 

me teori e koncepte të reja, të cilat madje, Ricoeur i quan “të vonuara”
24

. 

Hermeneutika në fillimet e saj ka lindur brenda kornizave të ekzegezës, një 

disiplinë që kishte si qëllim të kuptojë tekstet nisur nga intenca e tyre, të kuptojë 

atë çka nënkuptojnë ato. Nëse ekzegeza ka lindur problematikën hermeneutike, ka 

shtruar çështjen e interpretimit, kjo ka ngjarë ngase çfarëdo leximi është vetvetiu i 

lidhur me quid, me pyetjen “për çfarë qëllimi” është shkruar ky tekst, dhe 

gjithmonë realizohej brenda një shoqërie të caktuar, një tradite të caktuar apo 

brenda një lëvizjeje të caktuar të mendimit të gjallë, të cilat, në tërësi, kanë 
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premisat e tyre dhe shpallin synimet që dëshirojnë të mbërrijnë: kështu, leximi i 

miteve greke nga shkolla e stoikëve mbi bazën e natyrofilozofisë dhe etikës 

përmbajnë një hermeneutikë mjaft të ndryshme prej asaj të rabinëve në 

interpretimin e Toras në Hallah dhe Haggad; nga ana tjetër, interpretimi apostolik i 

Besëlidhjes së Vjetër nën dritën e mësimeve të Jezu Krishtit na jep një 

këndvështrim krejt tjetër të ngjarjeve, të kanonizuara nga personazhet e Biblës, 

ndryshe nga trajtimi i rabinëve. 

Çfarë lidhjeje kanë me përkthimin, gjuhën dhe filozofinë këto debate ekzegetike? 

Ekzegeza përfshin në vetvete teorinë e shenjës dhe domethënies, sikundër shihet, 

për shembull, në “Doktrinën Kristiane” të Shën Agustinit. Kjo do te thotë që, nëse 

teksti i origjinalit mund të ketë disa kuptime, për shembull historike dhe 

shpirtërore (frymore/religjioze), atëherë duhet t’i përmbahemi një kuptimi shumë 

të koklavitur të domethënies, se sa në rastet kur kemi të bëjmë me domethëniet 

shenjore të njëkuptimta, të cilat kërkojnë logjikën e thjeshtë të provës. Së mbrami, 

vetë puna e interpretimit shpërfaq një kuptim të thellë, kapërcen largësitë 

kulturore, distancat që i ndajnë lexuesit prej teksteve të huaja për ta, me qëllim që 

t’i ketë këto në një nivel dhe kësisoj ta përfshijnë kuptimin e këyre teksteve në të 

kuptuarit e tashëm, sipas takatit të lexuesit. 

Që prej këtij momenti, hermeneutika nuk mund të mbetej më teknikë e 

specialistëve, tέχνη έρμηνευηχή e shkoqitjes së mistereve, magjive; ajo lindi 

problemin e përbashkët të kuptimit
25

. Përveç kësaj, asnjë interpretim i rëndësishëm 

nuk mund të formulohej pa huazimin dhe mundësitë e kuptimit të mitit që në atë 

epokë ishin gjerësisht të përhapura, si alegoria, metafora, analogjia, etj. Këtë lidhje 

të interpretimit, të marrë në një kuptim të ngushtë, vetëm si shkoqitje e tekstit dhe 

të trajtuar gjerësisht si përkapje të shenjave, na e dëshmon njëra prej 

domethënieve tradicionale të vetë fjalës “hermeneutikë”, e cila i ka rrënjët në 
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traktatin e Aristotelit “Mbi shkoqitjen”. Jo më kot hermenia e Aristotelit ka të bëjë 

jo vetëm me alegorinë, për me gjithë diskursin e përmendur; për më tepër, ky 

diskurs është quhet hermenkia, pikërisht ai “interpreton” realitetin, madje edhe 

atëherë kur ai na jepet si “diç që flet për diçka
26

”; hermenêia ekziston për aq sa 

pohimet na shfaqen si zotërues të realitetit me ndihmën e shprehjeve shenjuese, 

dhe jo me anë të thelbit të përshtypjeve që del prej vetë gjesendeve. 

E tiillë është marrëdhënia zanafillore ndërmjet nocioneve të interpretimit dhe 

kuptimit; ajo krijon lidhjen ndërmjet problemeve teknike të interpretimit të tekstit 

me probleme më të përgjithshme të domethënies dhe të gjuhës.    

Pra, ne do t’i përmbahemi kuptimit të hershëm të hermeneutikës kur ajo lindi si 

art, e mandej, si teori e interpretimit të teksteve, origjinës së saj nga greqishtja e 

vjetër hermeneia
27

.  

Qasjet e para në formësimin e hermeneutikës i gjejmë në lashtësi dhe, kryesisht, 

në traditat europerëndimore, para së gjithash lidhur me veprimtarinë e sofistëve – 

filologët e parë grekë, kur polisi grek kërkoi interpretime të reja, shkoqitje të reja 

të teksteve të Homerit apo të poetëve të tjerë antikë. Përse kërkoheshin 

interpretimet e reja? Sepse që nga koha e Homerit e deri tek sofistët kishin 

ndodhur ndryshime të rëndësishme të gjuhës.  

Së pari. Kishte kaluar shumë kohë dhe kërkoheshin përkthime të reja nga Homeri 

në një gjuhë bashkëkohore me sofistët, d.m.th., Homeri në lidhje me stofistët u bë 

një autor i vjetër, ndërkaq që veprat e tij asokohe qenë monumente letrare.  

 Së dyti. Atëherë në gjithë Greqinë, Homeri dhe disa poetë të tjerë të vjetër ishin 

mësues nacionalë në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës. Në shkollat e Greqisë së 

vjetër, këta autorë studioheshin në shkolla, me veprat e tyre njerëzit mësonin 

                                              

26
 Aristotel, vepra e plotë në 7 vol. Vëllimi 3, Moskva ‘Logos’ 1987 , f. 433, përkth. Sergej Averrincjev. 

27
 Hermeneia – gr.vj., shkoqitje, shpjegim, interpretim – teoria dhe arti I interpretimit të teksteve të vjetra 

letrare (dorëshkrime, libra, mbishkrime etj). Fjalor i fjalëve të huaja, sh.b shtetërore e fjalorëve të huaj dhe 

kombëtarë, Moska – 1949, f. 155 
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shkrim e lexim, edukoheshin me shembujt heroikë të historisë dhe mitologjisë. 

Prandaj interpretimi dhe përkthimi i tyre në gjuhën e re greke (të kohës së 

sofistëve) ishin detyrat praktike më aktuale. Kjo pra është koha kur lindin dhe 

qasjet e para për krijimin e programeve hermeneutike dhe nuk bëhet fjalë për 

ndonjë sistem hermeneutik të qartë, përpos disa metodave. Për shembull, metoda 

shumë e njohur e parafrazës, si fillimi i qasjes kontekstuale. E theksojmë që 

përkthimin në kuptimin bashkëkohor të fjalës grekët ende nuk e njihnin; parafraza 

ishte medoda me e përhapur, e cila zëvendësonte përkthimin. Ajo ngërthente në 

vetvete elementet e komentit dhe përkthimit. 

Programet e para hermeneutike lindin bashkë me depërtimin e kristianizmit në 

botën greke. Kjo kohë lidhej jo vetëm me faktin që tekstet religjioze fillojnë të 

përshtaten në një mjedis të ri për ta, megjithëse ky moment ishte i rëndësishëm, 

por edhe për shkak se religjioni kristian nis të përfshijë gjithnjë e më tepër shtresa 

të gjera të popullsisë. Ka dhe një fakt social të rëndësishëm, të cilin nuk mund ta 

shpërfillim, siç janë në këtë kohë marrëdhëniet e dendura ekonomike, kulturore, 

shkëmbimet tregtare, të cilat krijojnë një klimë të përshtatshme për njohjen e 

ndërsjelltë të traktateve filozofike dhe shkencore ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. 

Si rrjedhojë, u rrit bujshëm veprimtaria përkthimore. Kësisoj, nga njëra anë, duhej 

që në njëfarë mënyre të interpretoheshin tekstet kristiane, Shkrimi i Shenjtë, 

ndërsa për tjetër anë vazhdoi linja që lidhej me përkthimin. Siç dihet, gjatë kësaj 

kohe përmbushet përkthimi i Besëlidhjes së Vjetër nga greqishtja dhe rrihen të 

gjitha çështjet që lidhen me tekstet kristiane.  

 

Si shkencë e përkthimit dhe interpretimit të teksteve të Shkrimit të Shenjtë 

(Hermeneutica Sacra), hermeneutika sipas Gustav Schpet-it
28

, përfshinte në fillim 

dy shkolla: analogjistët (me qendër në Aleksandri, përfaqësuesi më i shquar i të 
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 Gustav Schpet “Matriale arkivore, punime”, Moskva, Smisll 2000, f. 85 
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cilës ishte Aristraku), i cili gjatë përkthimit të Biblës e quante të mundur 

shkoqitjen/interpretimin e saj vetëm duke u nisur nga të kuptuarit alegorik, dhe 

shkolla e anomalistëve (me qendër në Pergam, përfaqësues i madh i të cilës ishte 

Krateti), që këmbëngulte në “interpretimin tekstual” të teksteve të shenjta. Një prej 

punimeve të para hermeneutike klasike konsiderohet “De principis” (“Mbi 

zanafillat”) e Orgjenit (185-254), ku përpunohen rregullat e leximit dhe 

interpretimit të veprave teologjike. 

Më përveçmas, çështja e parë hermeneutike që rrahin këto dy shkolla është 

problemi: sa kuptime gjenden në një fjalë? Një apo disa (më shumë se një)? 

Shkolla Aleksandrine mbronte mendimin se fjala zotëron një shumësi kuptimesh, 

ndërsa ajo e Pergamit këmbëngul se në fjalë gjejmë vetëse një kuptim. Nga 

pikëpamja historike, këto dy pikëpamje, të cilat në fillim dukeshin të 

papajtueshme, me vonë ranë në pajtim me njëra-tjetrën
29

. 

Një kontribut të madh në përpunimin e ekzegetikës kishtare solli mendimtari i 

madh kristian Aurel Agustini, përndryshe Shën Agustini (354-430). Ai e 

përkufizoi hermeneutikën si metodikë të gjetjes së mendimit autentik të Shkrimit 

të Shenjtë, duke formuluar një radhë principesh metodologjike. Përgjatë 30 

vjetëve, ai iu kushtua shkrimit të librit “Shkenca kristiane ose themelimi i 

hermeneutikës së shenjtë dhe artit të oratorisë kristiane”. Ky është në thelb punimi 

i parë fundamental për hermeneutikën, shumë më të thelluara se punimet e 

paraardhësit të tij, Origjenit. Shën Agustini paraqiti një punim të përgjithësuar 

teorik, në të cilin dëftehen disa principe, të cilat mbijetuan deri në ditët tona (jo në 

kuptimin e nderimit të autoritetit të Agustinit, por në kuptimin teorik).  

Çfarë ka parasysh Shën Agustini? Së pari, e themi pa drojë se gabojmë, se idetë e 

para semiotike i pati shprehur pikërisht Agustini. Te ai ne gjejmë një përkufizim të 
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 Valerij Kuznjecov “Hermeneutika, nga një metodikë konkrete deri në drejtimin filozofik”, revista filozof. 

“Logos”, nr 10 (1999). F. 44 
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qartë të shenjës, ndarjen e shenjave në të natyrshme dhe artificiale dhe shumë ide 

logjike të tjera. Sa i përket përveçmas hermeneutikës, ai për herë të parë dalloi dhe 

përcaktoi qartë kategorinë fundamentale – “kuptimin”. Ai është i pari që thotë se 

“kuptimi është kalimi nga shenja për tek domethënia” dhe se gjatë kohës së këtij 

kalimi, realizohet njohja e domethënies me anë të mbresëlënies në shpirt të 

përfytyrimeve mbi shenjën dhe ndikimin e domethënies në të
30

. Metoda e kapjes 

së domethënies duke shfrytëzuar shenjat është krejt e natyrshme për Agustinin dhe 

ka karakter psikologjik. Përderisa shpirtrat njerëzorë janë binjakë, analogjikë me 

njëri-tjetrin, atëherë ata, duke u prekur me njëri-tjetrin, kuptojnë shenjat. Përveç 

kësaj, tek Agustini ne gjejmë, njëmend që në një variant fillestar, një prej 

principeve më të rëndësishme, i cili më vonë do të hyjë në hermeneutikë dhe në 

semiotikë – principin e qasjes kontekstuale, që thotë se ne i kuptojmë shenjat jo të 

izoluara nga njëra-tjetra, por në një kontekst të caktuar. Është e qartë që tek 

Agustini kemi të bëjmë ende me një kontekst të kulluar tekstor. Duke parashtruar 

një zbatim të hermeneutikës gjatë interpretimit të Biblës, ai e përdor principin e 

qasjes kontekstuale për përmbushjen e qëllimeve të tij konkrete. Agustini thotë se 

disa vende të Shkrimit të Shenjtë mund t’i kuptojmë vetëmse në atmosferën e tyre 

mbështjellëse
31

. Pretenca për një teoretikë të principit të shqyrtuar mund të na 

duket mjaft e zbehtë, por sidoqoftë, principi i qasjes kontekstuale qe sqaruar 

bindshëm.  

Ka dhe një princip tjetër tek Shën Agustini, i cili është shfrytëzuar në 

hermeneutikat e vona. Ai quhet principi i kongenialitetit të mundësive krijuese të 

një teksti të dhënë dhe krijuesit të tij. Ky princip del tek Agustini në cilësinë e 

identitetit të “autorit të frymëzuar nga hyu” dhe “lexuesit me frymëzim hyjnor”. 

Kuptimin e vendeve të veçanta të Shkrimit të Shenjtë mund ta kapë vetëm ai njeri, 
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 Shën Agustini, Rrëfimet, Duhovnoje Nasljedstvo, Moskë 1996, f. 53. 
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“frymëzimi hyjnor” i të cilit” do të jetë në një lartësi gjegjëse me “frymëzimin 

hyjnor” të autorit. 

Sa i përket përkufizimit agustinan të shenjës, ai është paksa i ndryshëm nga 

doktrinat bashkëkohore të shenjës. Puna është se Agustini mendonte që kuptimin 

(mendimin) mund ta rrokësh në mënyrë absolute (vetëmse në raste tepër të 

vështira mund t’i drejtohesh kontekstit), që secila shenjë zotëron një domethënie, 

ka një anë të jashtme, me anë të së cilës njeriu i percepton shenjat si objekte 

materiale, gjësende të perceptuara me anë të ndjeshmërisë; anën e jashtme të 

shenjave ai ua mvesh atyre të objekteve të shenjuara. Përveç kësaj, ekziston dhe 

ana e brendshme e shenjës (domethënia), e cila është qëllimi i kuptimi të qëllimit. 

E kuptuar kësisoj kjo linjë zgjatet nga Lajbnici, tek Sosyri, Pirsi dhe Morrisi dhe 

mbijeton deri në shek. XX. 

Deri në kohën e re, hermeneutika u zhvillua nën dritën e interpretimit ekzegetik të 

Biblës, pa i ndryshuar kanonet e Shën Agustinit, madje edhe kur në vitin 1080 u 

gjet Kodi i së Drejtës Romake dhe nisi një seri tjetër studimesh hermeneutike – 

hermeneutike juridike.  

Një kthesë tjetër në evoluimin e hermeneutikës si art i interpretimit dhe përkthimit 

të teksteve të shenjta paraqet traktati i Matias së Ilirisë
32

, me titull "Clavis 

                                              

32
Matias Flacius Iliricus (lat. Matthias Flacius Illyricus; kroat. Matija Vlacic/Vlachich; Matthias Flach; (3 

mars 1520, Labin (Istria) — 11 mars 1575, Frankfurt-mbi-Majn) — teolog luterian dhe shkrimtar (1520—

1575) me prejardhje nga Istria, prej nga rrjedh dhe pseudonimi i tij Illyricus. 

Mendoi të bëhej murg, por nën ndikimin personal të Luterit dhe Melnktonit, pranoi luterianizmin dhe u bë 

profesor i gjuhës hebraike në Vitenberg. Pas disfatës së protestantëve qe i shtrënguar të largohej që andej si 

pasojë e përndjekjeve të ashpra të autoriteteve katolike. U shpërngul në Magdeburg ku mbajti frymën gjallë 

duke punuar si korrektor dhe krijues letrar. Mori pjesë në luftërat më kokëkrisura të katolikëve dhe 

kalvinistëve. I ftuar në Jenë (1557) prej hercogut Johan-Fridrih, ai e bëri këtë qytet një fortesë të 

luterianizmit; pati një ndikim të madh me librat e përgenjeshtrimeve (Konfutationsbuch), që dënonin 

herezitë e ndryshme të lindura në gjitin e kishës ungjillore (1559), veçanërisht me inergizmin/sinergizmin, 

doktrina sipas të cilave demonstrimi personal i vullnetit njerëzor ndikon në arritjen e së mirës dhe 

harmonisë. Mirëpo shpejt, i ashtquajturi diskurs i Vajmarit ndërmjet Faciusit dhe Viktor Shtrigelit si dhe 

nga mëria e madhe e teologëve të Jenës e kthyen Johan Fridrihun kundër Flaciusit. Kur idhtarët e Flaciusit 

shpallën protestë kundër survejimeve të hercogut dhe censurës së librave, ata u dëbuan të gjithë jashtë 

vendit (1561). Flaciusi u shpërngul në Regensburg ku shkroi një radhë veprash kundër katolikëve, 

reformatorëve dhe armiqve të tjerë të luterianizmit; por me 1565 e përzunë edhe prej andej si rrjedhojë e 
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scriptirae sacrae", i cili solli një sërë risish në metodologjinë hermeneutike. Në 

kohën e Matias Flaciusit të Ilirisë shtrohen çështje specifike sociale, formësohet 

një mjedis i veçantë i funksionimit të teksteve të Shenjta, u dalin detyra të 

papritura ktitikëve të katolicizmit, ndërkaq që themelohet një lëvizje e re 

religjioze. Platforma themeltare e kësaj levizjeje të re u udhëhoq nga Matias 

Flaciusi. Ai e shpuri hermeneutikën në cilësinë e një doktrine esenciale, me 

principe teoretike të interpretimit tekstual për shkak të ndryshimit të kuptimit të 

fjalëve (çka dialektikisht e heq diskursin antik të tipit sa kuptime ka fjala, sepse 

kuptimi autentik e secilës fjalë, ndër to edhe i Shkrimit të Shenjtë, është gjithmonë 

një, i vetmi kuptim “i çmuar”, por kontekstet e ndryshme të përdorimit të një fjale 

të dhënë konkretizojnë variacione kuptimore të ndryshme). Në mënyrë të maskuar, 

tek Flacius-i janë të pranishme dallimet e karakteristikave të tilla semantike të 

fjalës, si kuptimi dhe domethënia, por jo në atë trajtë të qartë reflektuese, sakundër 

në logjikën e semantikës bashkëkohore. Flaciusi merr gjithashtu në shqyrtim edhe 

principin e rrethit hermeneutik (ky është kushti i interpretimit të së tërës, duke u 

nisur nga kuptimi i pjesëve përbërëse, çka më vonë do të vendoset kanon për 

hermeneutikën e re), llogaritja e qëllimit dhe idesë së autorit të tekstit (në 

metodikat hermeneutike para Flaciusit intenca, si rregull, edhe nëse llogaritej, ajo 

nuk shfaqej hapur, por si procedurë në instrumentarin hermeneutik, ajo nuk 

                                                                                                                                       

intrigave të armikut të tij të përbetuar, kűrfűst Augustit të Saksonisë, Flaciusi u shpërngul në Antverpen, 

por dhe prej andej u shtrëngua të arratiset, si pasojë e ardhjes së spanjollëve dhe pas mërgimeve të shumta 

zuri vend në Strasburg, ku qëndroi deri më 1573 . Doktrina e tij mbi thelbin e mëkatit zanafillor, është 

hedhur në vitin 1567, i largoi edhe ato bashkëmendimtarë të paktë që kishte; artikujt e tij filluan t’i 

sulmojnë për manikeizëm (“ai e bën Zotin fajtor për mëkatin apo djallin krijues të natyrës njerëzore”). Kot 

u mundua të dëshmojë drejtësinë e doktrinës së vet dhe pamundësinë e konkluzioneve të mësipërme; u 

shtrëngua të kthehet në Frankfurt,dhe aty iu kanoz një dëbim i ri, gjersa vdekja i vuri kapak jetës së tij të 

rëndë e të paqetë. Doktrina e tij mbijetoi në mes të një zogorie pasuesish të tij, kundër të cilëve drejtohej 

artikulli i tij i parë i formulës së të rënit në ujdi. Me emrin e Flaciusit lidhet përfytyrimi mbi kundërshtuesin 

kokëngjeshur dhe fanatikun, por ai gjitnjë besonte thellësisht në atë që thoshte dhe shkruante: ishte një njeri 

me karakter të fortë, thellësisht i ditur, prijës i të gjitha shkencave të përpunuara teologjike leturiane, me 

veprën e tij “Clavis scripturae sacrae” (1567) ai vendosi origjinën e studimit të shkrimit të Shenjtë në 

frymën luteriane, ndërsa veprat — “Catalogus testium veritatis” (1556) dhe “Historia ecclesiastica” (1559) 

themeloi historinë e kishës protestante.  
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përfshihej), dallimi i kuptimit dhe interpretimit (kuptimi është qëllim i artit 

hermeneutik, ndërsa interpretimi është metodë). Koncepsioni i Flaciusit në 

zhvillimin e hermeneutikës përmbyll një etapë sistematike të krijimit të një 

procedure metodologjike, objekt i së cilës është teksti unikal i origjinalit, 

interpretimi dhe përkthimi. Por hermeneutika ende nuk shfaqet si një teori që ka 

rëndësi universale dhe objekti i saj ende është i ngushtë. 

Në fillim të shekullit XIX, etapa filologjike në zhvillimin e hermeneutikës u 

përmbyll me punimet e filozofit gjerman Fridrich Schleiermacher, i cili 

konsiderohet si babai i hermeneutikës klasike filologjike dhe njëkohësisht 

themeluesi i hermeneutikës filozofike. Hermeneutika klasike filologjike në një 

masë të madhe ia detyron origjinën e saj praktikës dhe teorisë së përkthimit 

gjuhësor po aq sa edhe interpretimit të teksteve. Në këtë kohë, vendin qendror të 

interpretimeve nuk e zënë më tekstet e Shkrimeve të Shenjta, por çdo lloj teksti 

dhe konteksti nga të gjitha shkencat e mundshme historike, antropologjike, letrare 

e filozofike.  

Siç e ka vënë re me të drejtë Palmeri, fenomeni i përkthimit është në fakt vetë 

zemra e hermeneutikës
33

. 

 

3. Teoria e hermeneutikës: Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur, 

Heidegger  

Fridrich Schleiermacher (1769-1834) e themeloi hermeneutikën si një teori të 

përgjithshme të interpretimit, si një “art universal” të kuptimit, të zbatuar në të 

gjitha sferat e dijes humanitare, para së gjithash, në filozofi. Sipas fjalëve të tij, 

“Hermeneutika është shkenca që i largohet keqkuptimit”, e cila duhet të 
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themelohet në bazë të një kodi gramatik dhe psikologjik të interpretimit. Si princip 

të rëndësishëm, Schleiermacher futi argumentimin e domosdoshmërisë për të 

kuptuar jo vetëm tekstin, por edhe individualitetin e krijuesit të tij. Për këtë duhej 

riprodhuar, si të thuash, akti krijues i autorit të veprës. Kjo e shtyu 

Schleiermacher-in të formulojë tezën e tij aq popullore për shkencëtarët e letërsisë, 

sipas së cilës, përkthyesi apo interpreti duhet ta njohë shkrimtarin më mirë se sa e 

njeh ai veten e tij. Përgjatë rekonstruktimit të aktit krijues, përkthyesi-shkencëtar 

ka mundësi të mbërrijë apo përkapë diç që deri në fund nuk ka qenë e qartë për 

vetë krijuesin e veprës.  

Sipas tij, individualitetin e autorit duhet ta mbërrish drejtpërsëdrejti, “duke e 

shndërruar veten në tjetrin-autor”. Metoda e kuptimit të Schleiermacher-it është sa 

komparative (për të është i domosdoshëm krahasimi me të tërën), aq edhe 

hyjnizuese (hamendësimi, intuita, përndritja gjatë riprodhimit të aktit të veprës së 

huaj). Kjo nënkupton një cikël të njëpasnjëshëm të interpretimit gjatë ndërkalimit 

nga e përveçmja tek e përgjithshmja dhe anasjelltas, derisa të jetë përkapur 

kuptimi, sepse “asgjë e interpretuar nuk mund të kuptohet vetëm me një herë
34

”.  

Sipas fjalëve të Hans Georg Gadamerit, “pjella” më e rëndësishme e 

Schleieremacher-it – është interpretimi psikologjik. Ai, tek e fundit, është qasja 

hyjnizuese, vetëkredhja në tërësinë e konstitutit të autorit, mbërritja e “rrjedhës së 

brendshme” të strukturës së një vepre të dhënë... Kuptimi “…është një rekonstrukt 

që del nga momenti jetësor i koncepsionit, prej “zgjidhjes embrionale” si moment 

organizues i kompozicionit”. Megjithatë, Schleiermacher-i e kuptonte tekstin jo si 

një reflektim i meditimit të objektësuar, por vetëm si një vepër letrare, model 

“meditimit artistik”. Më vonë prej kësaj teze do të marrë hov doktrina mbi 

pamundësinë apo kufizimin principial të shfrytëzimit të teksteve si burim të 

informacionit objektiv mbi të shkuarën.  
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Një hap të mëtejshëm në përpunimin e hermeneutikës e hodhi Wilhelm Dilthey 

(1833-1911). Ai e shpërnguli metodën hermeneutike në dijet historike. Dijetari 

nisej nga teza tradicionale, se krijuesi i historisë në tekst edhe vetë jeton në histori. 

Individualiteti i tij (“qenia historike”) është në shumëçka një produkt i kushteve 

historike. Prandaj çështja principiale shtrohet, në çfarë mënyre përvoja njerëzore 

dhe aftësia e tij për dije mund të ngrihen deri në nivelin historik, të mbërrijnë një 

nivel adeguat me të. Këtu Diltei na del ithtar i hermeneutikës romantike të Johann 

Gustav Droysen-it
35

, i cili mendonte se instrument i kuptimit këtu mund të 

shërbejë bashkëpërvujtnia. Diltei e kuptonte kufizimin e kësaj qasjeje dhe 

pranonte domosdoshmërinë e një hapi tjetër – kapjen e ndërsjelltësisë historike të 

dukurive, e cili nuk përjetohet dhe nuk prek askënd. Megjithatë ai nuk mundi ta 

formulojë qartë se në çfarë mënyre ky kalim është i mundur në kornizat e 

hermeneutikës.  

Në cilësinë e përpjekjeve për ta zgjidhur këtë problem, dijetari themeloi doktrinën 

mbi strukturën, e cila e ndërton tërësinë e vet, nisur nga thelbi imanent. Kjo i dha 

dorë të argumentojë një tezë të njohur, që, sipas kushteve të hermeneutikës dhe 

meditimit historik, kohën mund ta kuptosh vetëm duke dalë prej saj vetë dhe pa e 

gjykuar me kritere të huaja për bashkëkohësinë e saj. Dalja nga situata, kur nga e 

kaluara ne na ndajnë shekuj e mijëvjeçarë dhe kur përkapja e veçative të saj është 

e vështirë, Diltei e quante lehtësisht të arritshme. Ai nisej nga principi, se vetë 

mundësia e njohjes rrjedh nga njëjtësia e natyrës njerëzore e së këndejmi, përmes 

vetënjohjes dhe bashkëpërjetimit ne mund të mbërrijmë një përputhje kuptimore 

me njerëzit e një të kaluare të largët. Diltei mbronte parimin e kongjenialitetit: 

mendimin e autorit mund ta shpjegosh lehtë nisur nga vepra e tij, interpretuesi 

është absolutisht i njëkohshëm me autorin e tij, distanca kronologjike e tyre është 
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krejt e kushtëzuar.  

 

Një shartim të veçantë i dha zhvillimit të hermeneutikës fenomenologjia e 

Edmund Huserlit (1859-1938). Falë hulumtimeve të tij, objekt i tij i studimit u 

bënë fenomenet – mundësitë subjektive të ekzistencës së objekteve të qenies në 

ndërgjegjen e njeriut. Ndërsa interpretimi i tyre përkonte drejtpërdrejt me 

hermeneutikën. Sipas shprehjes së Gadamerit, Huserli u përpoq “të përftojë 

konstitucionin e botës historike nga “jeta e vetëdijes”.”  

Martin Heidegger-i (1889-1976) i kushtoi vëmendje karakterit projektiv të çdo 

lloji të kuptimit. Së këndejmi, dijetari iu kthye problemit të para-kuptimit dhe hapi 

në një mënyrë shumë më të shtjelluar problemin e rrethit hermeneutik. Kjo 

përpjekje qe bërë më parë edhe nga Diltei: në çdo interpretim ngjet ndërkalimi nga 

perceptimi i detajeve të veçanta për tek kuptimi i tërësisë së tekstit, dhe mandej, 

duke u nisur nga interpretimi i së tërës, kryhet kthimi për tek detajet mbi bazën e 

përftuar nga interpretimi i së tërës. Ky cikël mund të zgjatet pa ndërprerje gjersa të 

mos jetë shterruar i gjithë kuptimi që fshihet në një tekst të dhënë.  

Thelbin e zbulimit të Heideggerit e formuloi akoma më mirë Hans Georg 

Gadameri: “Ai që kërkon të kuptojë tekstin, vazhdimisht realizon skicimin e 

mendimit. Sapo në tekst nis të kthjellohet njëfarë kuptimi, ai bën një skicim 

paraprak të gjithë tekstit në tërësi. Porse ky kuptim primar përkthjellohet nga ana e 

tij vetëm për shkak se ne e lexojmë rishtas tekstin që nga fillimi, duke pritur të 

gjejmë një kuptim të përcaktuar a një tjetër”.  

Interpretimi i kthehet punës, i armatosur me kuptimet paraprake, të cilat 

zëvendësohen me kuptime të tjera më të sakta – pikërisht ky skicim rishmi e 

rishmi i vazhdueshëm, që përbën lëvizjen mendore të kuptim-interpretimit, është 

ai proces që përshkruan Heidegger-i… Përpunimi i rregullave që u përgjigjen 

fakteve të skicimit, të cilat si të tilla janë paraprijëse të kuptimit dhe të cilat ende 
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duhen kontrolluar me “vetë faktet” – ja se ku qëndron detyra e përhershme e të 

kuptuarit. Para-kuptim-it mund t’i shmangesh vetëm me hapjen ndaj opinionit të 

tjetrit apo tekstit, duke hequr dorë prej qasjeve të paravendosura.  

Nga pikëpamja e H.G. Gadamerit, të kuptosh do të thotë para së gjithash, të 

kuptosh vetë punën dhe vetëm mandej – të nënvizosh e kuptosh opinionin e huaj 

në cilësinë e tij si të këtillë”. Për këtë duhet patjetër një distancë e konsiderueshme 

kohore, e cila ia lejon shfaqjen kuptimit atentik. Sipas fjalëve të dijetarit, “vetëm 

vdekja e të gjitha lidhjeve aktuale e bën të dukshme fizionominë autentike të 

veprës dhe krijon ndërkaq mundësinë e kuptimit të tij, i cili mund të pretendojë për 

një absolutizim dhe universalitet”. Gadameri mendon se “naiviteti çi historianit] 

bëhet menjëmend vdekjeprurës, kur ai heq dorë nga mendimet e tij dhe e ndërton 

arsyetimin e vet duke u nisur vetëm nga nocionet e epokës së shqyrtuar… 

interpretatori nuk është plotësisht në gjendje të mishërojë idealin e papranisë së 

tij… Interpretimi në fakt kërkon: të fusësh në lojë para-kuptimet e tua, me qëllim 

që opinioni i tekstit të përftojë menjëmend gjuhë
36

”.  

Megjithatë, ia vlen ta theksojmë se çdocila epokë i percepton sipas saj tekstet që 

kanë mbërritur deri në atë moment dhe prandaj shtrohet pyetja – ku është kufiri i 

interpretimit, ku janë kufijtë e interpretimit adekuat? Pikërisht në këtë gjë, gjykimi 

i tekstit gjithmonë e tejkalon kuptimin autorial të vetë veprës së tij, por kjo do të 

thotë që asnjë kuptim nuk mundet të pretendojë për “absolutizim dhe 

universalitet”, pa marrë parasysh asnjë lloj distance kohore, asnjë lloj para-

kuptimi. Çdo lloj para-kuptimi është imponim i mendimit vetjak ndaj tekstit 

përmes pyetjeve të bëra, të cilat për vetë faktin se tashmë janë bërë presupozojnë 

edhe drejtimin e përgjigjeve, prandaj pozicioni i Gadamerit është paksa i 

njëanshëm. Këtu është i nevojshëm vëzhgimi i një balance të caktuar midis 

vetëdijes së historianit që i qaset tekstit nga pozitat e formimit (kulturimit) të tij, 
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përvojës hulumtuese, etj., dhe aftësisë së tij për të abstraguar nga bashkëkohësia 

dhe të përtërijë atë kuptim të narrativit, të cilin e ka parashtruar në tekst krijuesi i 

tij. 

 

Gadamer themeloi nocionet e kuvendimit hermeneutik, në rrjedhën e të cilit ngjet 

përpunimi i njëfarë instrumenti, që u shërben qëllimeve të kuptimit të ndërsjelltë 

dhe që përkon edhe me vetë procesin e kuptimit dhe interpretimit. Dhe përderisa 

marrëdhëniet e e njeriut me botën janë gjuhësore, hermeneutika na paraqet një 

aspekt universal të filozofisë, përpos që shërben edhe si bazë metodologjike për të 

gjitha “shkencat mbi shpirtin”.  

Një ndër figurat më të spikatura të hermeneutikës bashkëkohore është Paul 

Ricoeur. Ai e shpjegon hermeneutikën si “teori operacionale të kuptimit në lidhje 

me interpretimin e teksteve; fjala “hermeneutika” do të thotë jo tjetër gjë, përpos 

se realizimi i njepasnjëshëm i interpretimeve”. Së këndejmi, “me kuptim ne do të 

kemi parasysh artin e kapjes së domethënies së shenjave, të dhëna prej një 

vetëdijeje dhe të perceptuara prej një tjetër vetëdijeje përmes shprehjes së tyre të 

jashtme
37

” (gjestet, pozat, ligjërimi etj.). Përderisa shenjat kanë një bazë materiale, 

model i të cilave është shkrimi, ato mund t’i interpretojmë. Kësisoj, kuptimi – 

është depërtimi në një vetëdije tjetër, ndërsa interpretimi – është kuptim, i drejtuar 

nga shenjat e fiksuara në trajtë shkrimi.  

Së këndejmi, sipas Ricoeur-it, simbol quhet çdo lloj strukture e domethënies, ku 

një kuptim, parësor, tekstual shenjon njëkohësisht dhe tjetrin, dytësorin, mendimin 

e figurshëm, i cili mund të kuptohet vetëm përmes të parit. Atëherë interpretimi na 

del deshifrim i kuptimit, që qëndron pas domethënies së qartë, të drejtuar në 

nivelet e hapura të domethënies, shpërfaqjen e kuptimeve të fshehta.  
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Kërkesat e tij ndaj hermeneutikës bashkëkohore i ka shpallur edhe K. Beniamin 

MakKlar-i. Ai e ndan problematikën e kuptimit të tekstit nga shprehja e kuptimit 

të një teksti të dhënë. Duke e përkufizuar menjëherë pas Zhak Derridasë tekstin si 

“fabrikë të gjurmëve, MakKlar pohon se teksti ekziston pavarësisht autorit dhe 

dijeve të tij për çështjen e dhënë. Domethënë edhe nëse ne do të dimë absolutisht 

gjithçka mbi dijet e autorit të tekstit, kjo nuk na e lehtëson kuptimin e vetë tekstit.  

MakKlar propozon rregullat e mëposhtme të provës së interpretimit hermeneutik 

të një monumenti: 1) nuk janë thyer vallë rregullat semantike dhe sintaksore të 

gjuhë, në të cilën është shkruar vepra; 2) a janë gjetur vallë të gjitha interpretimet 

për vendet e pakuptueshme dhe dykuptimësitë; 3) nuk është cënuar vallë fusha 

informative e tekstit; 4) a janë shpjeguar bindshëm vallë të gjitha dështimet në 

interpretimin e fragmenteve më të vështira të tekstit.  

Nëse këto detyra nuk është e mundur të zgjidhen, nisur nga vetë teksti, atëherë 

duhen shfrytëzuar ose sfera më të gjera diskursi (konteksti letrar), ose duhet 

përfshirë teksti në kontekstin historik. Nëse as kjo nuk e kthjellon kuptimin e 

tekstit-monument, duhet provuar interpretimi i tij përmes rekonstruksionit të idesë 

autoriale. Së këndejmi, interpretimi mund të jetë parësor (nisur nga veçantitë e 

gjuhës në të cilën është shkruar teksti) dhe dytësor (akti i lidhjes ndërmjet 

domethënies tradicionale leksikore të fjalës dhe kuptimit të saj të sotëm). E fundit 

mund të marrë formën e pohimit të idesë gjenerale të autorit që merr në hesap 

lexuesin e ardhshëm dhe që i lë atij të kuptojë, me qëllim që vepra të mund të 

kuptohet drejtë. 

 

 

4. Përkthimi është zemra e hermeneutikës 
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Nisur nga përkufizimi që hermeneutika është shkenca e interpretimit dhe 

shkoqitjes së tekstit, në aspektin hermeneutik të përkthimit mund të përfshijmë 

çështjet e kuptimit dhe interpretimit të tekstit të origjinalit nga përkthyesi dhe 

çështjet e kuptimit dhe interpretimit të translat-it (tekstit të përkthimit) nga 

recepienti i tij
38

. Është krejt e qartë që veprimtaria e përkthyesit nis pikërisht nga 

analiza e tekstit të origjinalit, nga receptimi dhe kuptimi i tij, dhe pikërisht etapa e 

analizës shfaqet si zanafillore për të gjitha modelet tradicionale të përkthimit. Jo 

rastësisht aspekti hermeneutik përmendet prej shumë autorëve gjatë procesit të 

përkthimit. Kësht, M.P. Brandes na thotë se procesi i përkthimit, që paraqet një 

sistem krejt të koklavitur, në cilësinë e njërit prej nënsistemeve përfshin 

nënsistemin “tekst – interpretues”. Ky nënsistem paraqet një proces të modeluar të 

shfaqjes së organizimit kuptimor të tekstit, i cili luan rolin e një strategjie të madhe 

të përkthimit dhe e parapërgatit procesin përkthimor në etapën e dytë, në të cilën 

realizohet rikodifikimi i modelit të shpallur kuptimor në gjuhën e përkthimit
39

. 

B.A. Olhovnikov e kundron interpretimin e tekstit burimor si një pikënisje në 

formësimin e idesë së përkthimit. “Nuk ka asfarë dyshimi, - shkruan ai, - se ideja e 

përkthimit, e formuluar si një produkt i veprimtarisë mendore të përkthyesit, është 

e pandarë nga vegimi autorial i idesë autoriale, nga kuptimësimi përkthimor, nga 

interpretimi që përkthyesi i bën tekstit burimor (nistor), ndryshe – nga shkoqitja e 

shkoklavitja, dhe në raste gjegjëse, -  nga hulumtimi i saj profesional, tekstologjik, 

që në llojin e vet është një analizë hermeneutike (kursivi - i autorit) e tekstit të 

origjinalit – me qëllim rimishërimin e tij adekuat në materien gjuhësore të tekstit 

të përkthyer
40

. 
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II 

BAZAT E PËRGJITHSHME TË TEORISË SË PËRKTHIMIT 

 

1. Problemet përkthimore të Antikitetit 

 

Ndër dëshmitë më të vjetra përkthimore është kthimi i Biblës nga hebraishtja e 

lashtë në greqishten e vjetër. Kjo ka ndodhur në shekullin III e II para Jezu 

Krishtit. Ky përkthim mban emrin e “variantit të të shtatëdhjetëve”. Thuhet se 

Ptolemeu i II i Filadelfit caktoi shtatëdhjetë e dy rabinë që e njihnin shumë mirë 

greqishten e asaj kohe për ta përkthyer Librin e Shenjtë në këtë gjuhë nga 

hebraishtja e moçme brenda një afati të caktuar dhe secili për llogari të tij. Këta u 

mbyllën si murgjër në ishullin Faros dhe, mbas shtatëdhjetë e dy ditëve, pasi e 

kishin mbaruar punën, u vu re, gjithmonë sipas gojëdhanës, se përkthimi i tyre 

ishte i njëjtë
41

. 

Dijetari danez Eric Jacobson shpall se përkthimi është shpikje e romakëve.  

Menjëmend që roli dhe statusi i përkthimit në kulturën antike romake është shumë 

i lartë, ndonëse përkthimin, dihet, e kanë praktikuar një sërë kulturash e 

qytetërimesh të lashta, greke e paragreke, hetite, sumere, egjiptiane etj. Pikëpamjet 

e Ciceronit dhe Horacit mbi përkthimin kanë patur një ndikim të madh për shumë 

kohë. Që të dy e kundronin përkthimin në një kontekst të gjerë – veçanërisht në 
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kontekstin misionar të poetit. Ky kontekst “misionar”, sipas tyre, u përmbahej 2 

pozicioneve: 

 1. Detyra mbarënjerëzore e përftimit dhe përhapjes së dijeve. 

 2. Arti i veçantë në formësimin dhe krijimin e vargut. 

Përkthimi është i lidhur me këto dy paracaktime. Romakët i kanë fajësuar se nuk 

qenë të aftë të krijonin një gjë të tyren, por vetëmse huazuan te grekët. Kjo nuk 

është e vërtetë. Romakët e shihnin veten si vazhdues të kulturës greke. Sistemi 

letrar romak pati krijuar një hierarki tekstesh pa llogari kufijsh, ashtu siç ndodh me 

kufijtë e perandorive, ndër to, edhe ato kulturorë. Ciceroni thoshte se Arsyeja 

nënshtron trupin e vet, mbreti – nënshtetasit, babai – fëmijët e tij, ndërsa teksti 

origjinal – tekstin e përkthyer. Por Ciceroni paralajmëronte që, arsyeja nuk duhet 

t’i ngjasë skllavopronarit, përndryshe ai do t’i shfarosë njerëzit. Teksti origjinal 

duhet imituar, por nuk duhet shkatërruar me dhunën e një arsyeje pedante.  

“Nëse përkthej fjalëpërfjalshëm, rezultati do të jetë i vrazhdë, kumbi do të jetë i 

ashpër, por nëse ndryshoj rendin e fjalëve apo fjalët vetë nën presionin e 

domosdosë, unë kësisoj i shmangem funksionit të përkthyesit
42

” 

 

 (Ciceron “Përkthimi është si një grua: nëse është e bukur, është e pabesë, nëse 

është besnike – nuk është e bukur
43

”).  

 

Principi kryesor i përkthimit te Ciceroni dhe Horaci - pasurimi i gjuhës amtare – të 

çojnë në zbatimin e kritereve estetike, dhe jo në ndjekjen e saktësisë në përkthim. 

Ciceroni gjithsesi druhej t’i largohej origjinalit, ndërsa Horaci thoshte se duhej 

imituar sa më guximshëm. 
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Në periudhën romake moda e imitimeve dhe krijimit të fjalëve të reja është shumë 

e përhapur. Horaci paralajmëronte për domosdoshmërinë e shfrytëzimit të 

kujdesshëm të fjalëve të reja në përkthime, duke e krahasuar procesin e pasurimit 

të gjuhës amtare me ndërkëmbimin e natyrshëm të gjethnajës nëpër pemë: një 

proces i dëshiruar, por me ndjenjën e masës. 

Arti i përkthimit, sipas Horacit dhe Ciceronit, ka të bëjë me interpretimin e 

vëmendshëm të tekstit me qëllim krijimin e një versioni të ri. Non verbum de 

verbo, sed sensum de sensu (jo fjalën, por kuptimin). Përkthyesi përgjigjej 

plotësisht për punën e vet para lexuesit.  

Ekziston një përmasë shtesë e koncepsionit romak për pasurimin e kulturës me anë 

të përkthimit. Të gjithë romakët e mirëarsimuar e njihnin greqishten si gjuhë 

kulture, prandaj lexonin në origjinal. Ja pse përkthimet nga greqishtja ata i 

kundronin si metatekst; për përkthyesit-romakë detyra e përkthyesit ishte e 

ngjashme me stërvitjen në stilistikën krahasuese. Ata nuk i vinin vetes synim t’i 

përcjellin lexuesit një përmbajtje të re, ata vetëmse e përpunonin në mënyrë 

krijuese origjinalin dhe të gjithë qytetarët e arsimuar mund t’i provonin përkthimet 

e tyre. Kjo ishte një lloj gare konkuruese në llojin e vet: kush përkthen më mirë? 

Kësisoj, tradita romake e përkthimit është unikale në veçantinë e saj. 

 

 

 

2. Përkthimi në periudhën e Mesjetës së hershme. Përkthimet e para të Biblës 

 

Me përhapjen e kristianizmit, përkthimi mori një rol tjetër (në antikitet kishim 

stërvitje stilistikore) – atë të përhapjes së Fjalës së Zotit. 

I pari përkthim i Besëlidhjes së Re u përmbush në vitin 384 p.K. Papa Domaus 

vuri detyrë të përkthehet Besëlidhja e Re. Shën Hieronimin mund ta konsiderojmë 
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si përkthyesin e parë. Hieronimi e përktheu Biblën nga greqishtja e vjetër dhe nga 

aramaishtja. Fill pas Ciceronit, shën Hieronimi shpalli se ai përkthen sipas 

kuptimit dhe jo fjalëpërfjalshëm, por problemi i kufijve ndërmjet asaj që quhet liri 

stilistike dhe interpretimit heretik, mbetën.  

Në Mesjetë u bënë një varg ndalesash duke mos lejuar përkthimin e Librit të 

Shenjtë në gjuhën e popullit. Veçanërisht të shpeshta ishin ndalesa të tilla në 

Francë nga shekulli XII e këtej. Në vitin 1299 sinodi i Tuluzës ua ndaloi laikëve 

që të kishin të gjitha tekstet e Besëlidhjes së Vjetër e të Re, përveç Psalmeve; por 

as ato nuk duhet që të ishin në gjuhën popullore. Ndalesa të ngjashme ka pasur 

edhe në Angli, Spanjë e në vende të tjera
44

. 

Përkthimi i Biblës ka qenë një çështje kyçe e kulturës deri në shek XVII; të gjitha 

problemet që lidheshin me të u përshkallëzuan me afrimin e Reformës 

(Reformimi) dhe me rritjen e kulturave nacionale. Thelbi i Reformimit ishte që 

njerëzit e vendeve të ndryshme të mund të flisnin drejtpërsëdrejti me Zotin në 

gjuhën e tyre. Së këndejmi i kanë rrënjët letërsitë kombëtare. 

Përkthimi nisi të përdoret tashmë si një armë në konfliktet dogmatike dhe politike, 

pasi dolën në skenë zotërimet nacionale, ndërsa centralizimi i kishës nisi të 

dobësohej. Kësodore, nisi dhe një zbehje e rolit të latinishtes, si një mjet 

universal në komunikimin mes popujve. 

Përkthimi i parë i plotë i Biblës në anglisht u realizua ndërmjet viteve 1380 dhe 

1384 dhe mori emërtimin e teologut të shquar anglez Johan Ëitcliff. Ai shfaqi 

teorinë mbi të vërtetën e mëshirës së Zotit, sipas së cilës njeriu mban përgjegjësi 

të drejtpërdrejtë para Zoti dhe Ligjeve të Tij, për çdo veprim që bën. Teoria e 

Ëitcliff-it thotë se Bibla është e zbatueshme në të gjitha shfaqjet e jetës njerëzore, 

prandaj çdo njeri duhet ta gjejë mundësinë e komunikimit në gjuhën amtare me 

këtë tekst të rëndësisë parësore. Pikëpamjet e Ëitcliff-it tërhoqën shumë idhtarë, 
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por edhe shumë kritikë – si një pikëpamje heretike. Vetë Ëitcliff-i dhe idhtarët e tij 

u shpallën lollard-ë (skizmatikë). Por idetë e Ëitcliff-it lulëzuan edhe pas vdekjes 

së tij. 

Dishepulli i tij, W. John Purvey (i Parë) botoi variantin e parë të përpunuar (afër 

vitit 1408). Kjo Bibël e dytë përmban Prologun e Përbashkët, i cili u hartua në 

vitin 1395. Kapitulli i pesëmbëdhjetë i Prologut të Përbashkët përshkruan 4 stadet 

e procesit të përkthimit:  

Mbledhjen e Biblave të vjetra, interpretimin e tyre dhe saktësimin e tekstit 

origjinal në latinisht; 

Krahasimin e versioneve të ndryshme; 

Ndërmarrjen e një konsultimi me garamatistët dhe teologët në lidhje me fjalët dhe 

kuptimet e vështira; 

Realizimi i një përkthimi, me sa të jetë e mundur, të qartë të domethënies së Fjalës 

së Zotit.  

Gjegjësisht me këtë qëllim, Përvi themeloi prioritetet (targets) për përkthyesin: 

të përkthehet sipas kuptimit (ciceron) dhe jo vetëm fjalëpërfjalshëm; 

kuptimi në anglisht të jetë plotësisht i hapur dhe pa shmangie të tepërta nga teksti. 

Qëllimi – të jetë një tekst, i kuptueshëm dhe i mundshëm çdo njeri që di të lexojë. 

Pjesa më e madhe prej 150 kopjeve të Biblës së dytë të përpunuar, është shkruar 

pas ndalimit të saj, çka tregon përkushtimin e përkthyesve të përpirë në misionin e 

tyre, megjithëse masa e ndëshkimit për kundravajtësit ishte çkishërimi. Sidoqoftë, 

kjo Bibël qarkulloi një muaj të tërë (qershor) pa lejën e Peshkopit.  

Në shekullin XVI, historia e përkthimit të Biblës përftoi një përmasë të re me 

shpikjen e shtypshkrimit dhe industrinë e librit.  

Pas versionit të Witcliff-it, një përkthim tjetër madhështor të Biblës e përmbushi 

William Tyndale (1494-1536). Ai përktheu tekstin e Besëlidhjes së Re dhe e 

shtypi me 1525. Detyrë themelore të përkthyesit ai quante paraqitjen para lexuesit 
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të një përkthimi sa më të thjeshtë e më të qartë. Kësaj kohe kur Tindejlin e dogjën 

në zjarr bashkë me përkthimet e tij (1536), ai ia kishte dalë tashmë ta përkthente 

Besëlidhjen e Re nga greqishtja e vjetër dhe, për herë të parë madje, edhe një pjesë 

të Besëlidhjes së Vjetër. 

Po në shekullin XVI qenë realizuar përkthimet e Biblës në shumë gjuhë europiane, 

si në versionet protestante, ashtu edhe në ato katolike. Kështu, në vitin 1516 në 

Bazel gazetari holandez Erazmus botoi Besëlidhjen e Re në greqishte të vjetër. Ky 

variant shërbeu si bazë për versionin gjerman të Biblës në vitit 1522, të cilin e 

përktheu Martin Luteri. Përkthimet e Besëlidhjes së Re në danisht dolën në vitin 

1529. Në suedisht - 1541. Në çekisht (e para ndër gjuhët sllave) – ndërmjet viteve 

1579 dhe 1593. Coverdeil 1539, Bibla e madhnueshme 1539, Bibla e Zhenevës 

1560. Bibla e Coverdeil-it ishte kategorikisht e ndaluar, por vërshimet e 

përkthimeve ishte e pamundur t’i përmbaje. Së këndejmi, çdo version i ri në 

përkthimet e Biblës zgjidhte midis përkthyesve të mëparshëm modelet referuese, 

duke i shtuar apo ndryshuar ato. 

Në këtë panoramë historiografike të big-bangut përkthimor të Biblës, është e 

udhës të shënojmë, jo pa krenari, edhe Dom Gjonin, të birin e Bdekë Buzukut, i 

cili, me 5 të kallëndorit 1555 përktheu për herë të parë në gjuhën shqipe “Meshari-

n”. Vërtet që “Meshari” i Buzukut nuk përfaqëson tekstin fundamental të 

Besëlidhjes së Vjetër apo të Re, por e rëndësishme është se, pothuaj në të njëjtën 

kohë me disa nga gjuhët e mëdha europiane, në disa raste edhe para tyre (para 

gjuhëve sllave), vjen në shqip një përmbledhje e Shkrimeve të Shenjta. Po të kemi 

parasysh edhe dokomentin e parë të përkthyer në shqip me 1462 – formulën e 

pagëzimit të Pal Engjëllit, ky kufi shtyhet me mbi njëqind vjet më parë, çka na 

thotë, më së paku dy gjëra të rëndësishme: e para, që gjuha shqipe ka një 

dokumentim të hershëm, të njëjtë me dokumentimin e gjuhëve popullore dhe e 

dyta, që vetë shqipja si gjuhë e shkruar dokumentohet e pagëzuar, nis bumin e saj, 
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e bekuar prej përkthimit të Fjalës së Shenjtë. Ogur më të mirë për një gjuhë rrallë 

mund të qëllojë. 

Këtu themi shkarazi se tekstet e Shenjta që përbëjnë “Mesharin” (1555) përfshijnë 

këtë përmbajtje: Nga Dhjata e Vjetër: Gjeneza, Eksodi, Levitiku, Numri, 

Deuteronomi, Mbretërit, Ezdra, Ester, Jobi, Psalmet, Libri i Proverbevet, Kanga e 

Kangëvet, Ekleziastiku, Isaia, Jeremia, Baruku, Ezekieli, Danieli, Osea, Joeli, 

Amoni, Jona, Mikea, Zakaria, Malakia, Makabejtë II.   

Nga Dhjata e Re: Mateu, Marku, Luka, Gjoni, të Bamet e Apostujvet, Romakët, 

Korintasit I, II, Galatasit, Efesasit, Filipasit, Kolosasit, Tesalonikasit I, II, Timoteu 

II, Hebrejtë, Jakobi, Pjetri I, Gjoni I, Apokalipsi i Gjonit. 

Kjo gjë vetvetiu paravendohet për çdo libër besimi, shihet në një mënyrë të 

përgjithshme dhe nga vetë mënyra e përkthimit. Këtu, në vend të një riprodhimi 

besnik të tekstit bazë, jepet disa herë një version vërtet më i pasaktë, por më i 

kuptueshëm për popullin. Po një gjë e tillë del pandërmjetësisht dhe nga fjalët e 

autorit në pasthënie të librit: U lus mbas sodi ma shpesh të vini m klishë, përse ju 

kini me gjegjunë ordhëninë e Tinëzot; e atë në mbarofshi, Zotinë të ketë mishërier 

mbi jui.  

Këto fjalë nuk mund t’i drejtohen tjetërkujt përveç polemit, në një kohë kur po 

lëkundej besimi i moçëm dhe pushtimi otoman dhe islamizimi ishte po përparonte 

në vend
45

. 

 

Qëllimet bazë të përkthyesve të Biblës ndaheshin në 3 kategori kryesore: 

1 - Korrigjimi i gabimeve të përkthimeve parardhëse (pasaktësi të shpëtuara nga 

dorëshkrimet, padituria gjuhësore e përkthyesit); 
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 Eqrem Çabej “Historia e librit dhe lënda e tij”, në librin “Meshari” i Gjon Buzukut (1555)”, botim kritik 

me transliterim, Vëll I, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Tiranë 1968, f. 
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2 - Përpunimi i një stili të kënaqshëm, të kapshëm dhe estetik në gjuhën amtare. 

(Ringjallja e Perëndisë është ortodoksale, Himmelfahren – është e modernizuar 

sipas parimit të mësipërm dhe i përshtatur si “iu kthye Qiellit”); 

3 - Qartësimi i pikave të dogmatit dhe thjeshtimi receptimit të Shkrimit të Shenjtë 

me një gjuhë të kapshme për popullin, jo si diçka e huaj, e pakuptueshme për të, 

dm.th., një formë kulturologjike e adaptimit (përshtatjes). 

Martin Luteri në cirkularen e tij mbi përkthimin (viti1530) nënvizonte veçanërisht 

rëndësinë e  kategorisë nr.2. Për të ai bëri një luftë të fortë. Marrëdhënia e tij 

pasionante në lidhje me kategorinë nr.2 u shfaq më e konkretizuar si vijon: ai 

shfrytëzoi termin übersetzen, por sajon edhe një term tjetër verdeutschen 

(gjermanizoj) dhe i përdor ato në cilësinë e sinonimeve, që t’i afrohet lexuesit. 

Përkthyesit e Biblës në epokën e Rilindjes e quanin qartësinë dhe bukurinë e 

tekstit të përkthimit si kritere të pranueshme, por gjithaq i dhanë rëndësi saktësisë 

së kuptimit – një rëndësi jetësore. Në të njëjtën kohë, zgjedhja e një përemri në 

vend të tjetri mund t’i shkaktonte përkthyesit thjesht dënimin me vdekje, si një 

heretik. Megjithëkëtë, përkthimi i Biblës pati një rëndësi kolosale për ngritjen e 

statusit të gjuhëve kombëtare. Së këndejmi, rrjedh edhe rëndësia e stilit të tekstit të 

përkthyer. 

Luteri ndikoi në punën e përkthyesve, këshillonte shfrytëzimin e fjalëve të urta, 

shprehjet e figurshme të gjuhëve amtare, nëse ato i përgjigjen përputhtazi kuptimit 

të Besëlidhjes së Re. Kuptimin çdo përkthyes e përcaktonte vetë. Me fjalë të tjera, 

Luteri këshillonte begatimin e përkthimit me figurshmërinë e gjuhëve amtare. 

Çdocili përkthyes përpiqej të shmangte vendet e dyshimta në tekst, sikundër dhe 

t’i paraqiste lexuesit një tekst të tillë, të cilin ai do ta besonte. Pikërisht këtu pra nis 

krijimtaria e përkthyesit.  
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Në parathënien e mbretit Jakob për Biblën (King James Bible) e vitit 1611, të 

titulluar “Përkthyesit përballë lexuesve”, shtrohet pyetja “Çfarë është mbretëria e 

Zotit – fjala apo stili?”. Dhe në fund sqarohet që është fjala. 

Kësodore detyra e përkthyesit zgjerohet dhe del përtej kufijve të gjuhësisë. Dhe në 

fakt Origjinali është jo thjesht tekst, por një botë e koklavitur shenjash dhe enësh 

ku qarkullojnë energji të caktuara, shpesh të panjohura, çka përbën mistikën e 

origjinalit (termi ynë - A.T) – idenë qendrore të këtij punimi. Përkthyesi i Biblës, 

në shumë kultura anonim, ka qenë njëkohësisht edhe prijës i përsosjes shpirtërore 

të njeriut, edhe mësues popullor. 

 

 

3. Përkthimet e para laike në Europë. Arsimimi dhe gjuha amtare 

 

Roli edukativ i përkthimit të Shkrimit të Shenjtë ka qenë i njohur dhe i pranuar 

shumë kohë para Mesjetës. Shënimet e lashta në gjuhët e përkthimit, të lënë 

ndërmjet rreshtave të teksteve latine, na japin një informacion me vlerë mbi 

zhvillimin evolutiv të një sërë gjuhësh europiane. Predikimet e Lindis Farma 

(700 p.K.) përmbajnë përkthimin tekstual të Biblës nga latinishtja në dialektin e 

Nortombrisë. Më vonë (në shek. X) ky dialekt u shkrua në hapësirën midis 

rreshtave të tekstit të Biblës. Këto shënime u bëjnë spikamë nocioneve të bukurisë 

së stilit si më të vyeshme se metoda e përkthimit të fjalëpërfjalshëm të 

përmbajtjes. Pra gjithësesi, këto shënime konsiderohen si përkthime, për shkak se 

përfshijnë zhvendosjet ndërgjuhësore të tekstit. Sistemi i komentimit të 

përkthimeve tekstuale ka qenë një prej llojeve të përkthimit në periudhën e 

ngjizjes së gjuhëve europianë në formën e shkruar.  

Na shfaqet kështu figura e fuqishme e një plani kulturologjik në shekullin e IX – 

Mbreti Alfred (mbretëroi në vitet 871-899). Përktheu vetë apo mundësoi 
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përkthimin e një sërë tekstesh nga latinishtja. Mbreti Alfred shpallte se qëllimi i 

veprimtarisë përkthimore ka të bëjë me ndihmën që dha populli anglez për t’u 

ripërtërirë pas luftrave dhe pushtimeve daneze, të cilët i sollën dëme të mëdha 

kulturës angleze: qenë shkatërruar manastiret, qendrat e tyre të dijes. Në 

parathënien e tij të “Cura pastorales” (kujdesi i pastorit), Alfredi urdhëron të 

rilindë dija nëpërmjet shkrimit dhe përkthimit të sa më shumë teksteve në gjuhën 

angleze. Njëkohësisht ai pohon të drejtën e anglishtes për të qenë e pavarur
46

.  

Mbreti Alfred ngriti një shkollë për përkthyesit dhe pagoi shuma të majme për 

blerjen e dijetarëve francezë që do të jepnin mësim. Gjatë kësaj kohe është 

përkthyer një repertor i madh tekstesh, përfshi edhe librat.  

Disa prej tyre që kanë mbërritur deri në ditët tona, të përkthyera prej mbretit 

Alfred, janë:  

      1) “Сurа Pastoralis” (“Kujdesi i pastorit”)  

2) “Historia e përbotshme” e murgut spanjoll Oros-it (shek. V)  

3) “Ngushëllimi me filozofinë” i filozofit kristian romak Boeci (shek. V-VI). Në 

shekullin X kemi veprat e abatit Elfrik (predikime, përkthimi i “Artit të 

gramatikës” etj.). 

Duke debatuar mbi çështjet dhe mundësitë, me ndihmën e të cilave romakët 

përkthenin tekstet, mbreti Alfred pohon: “Gëzohem që ne, gjithashtu, përkthejmë 

libra, të cilët duhet t’i dijë çdo njeri, në atë gjuhë që të gjithë e kuptojmë”.  

Gjatë punës përkthimore mbi “Сurа Pastoralis” mbreti Alfred pohon se ka ndjekur 

amanetet e peshkopëve dhe priftërinjve dhe që, nganjëherë ka përkthyer 

fjalëpërfjalshëm, herë tjetër – sipas kuptimit. Kjo nënkupton që faktor përcaktues 

gjatë përkthimit ka qenë funksionalizimi i tekstit të përkthyer në shoqëri, dhe jo 

vetë procesi i përkthimit (me qëllim që të ndikojë pozitivisht në moralin dhe 

zhvillimin e shoqërisë). 
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Përkthimi kuptohet si një veprimtari e drejtuar për kah synimi:  

1) moral dhe 2) didaktik - e po ashtu 3) rolit të pastër politik në shoqëri. Këto tre 

detyra nuk kishin asgjë të përbashkët me metodat romake, ku bëhej fjalë vetëmse 

për stilistikën dhe estetikën.  

Të kuptuarit e përkthimit si ushtrim në letër dhe mjet për përsosjen e stili të 

artit oratorik u bë një komponent qendror i sistemit të arsimimit në Mesjetë (për 

tërë Europën). Ky sistem bazohej në studimin e 7 arteve të lira dhe e ka 

prejardhjen nga kohërat antike, më përveçmas, nga teoretiku romak Kuintiliani, 

shek I pas Krishtit. Kuintiliani është autori i veprës “Institutio oratoria” – një 

program origjinal i arsimimit. Punimi i tij përcakton dy sfera të studimit:  

trivium: gramatika, retorika, dialektika (d.m.th., filozofia) 

quadrium: arithmetika, gjeometria, muzika, astronomia. 

Pasi t’i ketë studiuar këto njeriu, konsiderohet i ditur. Kuintiliani nënvizon dobinë 

perifrazimit të tekstit, si një instrument analize të strukturës së tij, e po aq, si 

mundësi eksperimentimi mbi perfeksionin dhe shkurtimin e tij. Ai madje sjell 

një larmi testesh dhe ushtrimesh mbi perifrazimin. Këto ushtrime përmbushen 

gjatë 2 etapave: 

perifrazimi i drejtëpërdrejtë – afër me kontekstin e origjinalit 

perifrazimin e “zhdrejtë” – kur autori mund të shmanget nga teksti dhe të bëjë 

plotësimet e veta komentuese. 

Duhet thënë se në këtë kohë perifrazimin thuajse fare pak gjë mund ta dallonte nga 

veprimtaria përkthimore. Gjithçka shihej në kompleks. Synimi kryesor dhe i 

fundëm ishte se si të përmirësohej arti oratorik. Kuintiliani këshillonte përkthimin 

e teksteve nga greqishtja në latinisht, duke pasur si qëllim zhvillimin e imagjinatës 

së gjallë artistike të nxënësve. Ai shtjelloi variativitetin e ligjërimit.  

Në lidhje me shfaqjen e letërsive të gjuhëve kombëtare, në fillim të shekullit X 

ngjau këmbimi i rolit të përkthimit. Kështu, gjithë këshillat e Kuintilianit e 
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humbën aktualitetin. Përkthimi në shek. X pushoi së qeni ushtrim stilistikor në për 

hir të artit oratorik; ai u bë pjesë e kulturës europiane, u adoptua. Mbreti Alfred 

thoshte se përkthimi është një instrument i përhapjes së dijeve. Ai shpesh 

mendonte se “të përkthesh” do të thotë të krijosh një tekst të ri në gjuhën 

amtare
47

”.  

Kësisoj, përkthimi përftoi një dimension shtesë. Me qëllim lartësimin e statusit të 

gjuhës amtare, mjeshtëria e fjalëve filloi të ushtrohet vetëdijshëm. Kështu, modeli 

romak pati një evolucion të mëtejshëm (begatimin e tij me anë të përkthimit). 

Në artikullin e tij mbi vulgarizimin dhe përkthimin, italiani Gianfranco Folena na 

e përshkruan përkthimin mesjetar në 2 rrafshe: 

1) përkthimi vertikal, d.m.th., përkthimi në gjuhën amtare i një një vepre klasike 

prestigjioze me prestigjin e gjuhës, si për shembull, latinishtja. 

2) përkthimi horizontal – ku gjuhët e përkthimit dhe të origjinalit kanë një status të 

barabartë, përfaqësojnë një vlerë të njëllojtë për njerëzimin: nga anglishtja në 

gjermanisht. 

Ky kufi ndarjeje pati pasoja të mëdha për teorinë, edhe pse nuk paraqiste ndofarë 

risie. Që prej shekullit XIII Roger Bacon (1214-1292) i njihte shumë mirë 

dallimet midis përkthimit nga latinishtja dhe gjuhëve bashkëkohore me të. Një 

mendim të tillë kishte edhe Dante Alighieri (1265-1321). Që të dy flisnin për 

përkthimin në lidhje me ndikimin moral dhe estetik që kanë veprat e artit tek 

njeriu, lexuesi. Bacon-i preku problemin e humbjes (firos) gjatë përkthimit, e po 

ashtu, ai preku edhe problemin inversiv – krijimin e fjalëve të reja. I këshillonte 

përkthyesit të mos bëhen maniakë të fjalëkrijimeve. Dantja e përqendron 

vëmendjen e tij në epshmërinë e tekstit, të mbërritur me anë të përkthimit të tij. Si 

Bacon-i, ashtu dhe Dante pajtoheshin, që përkthimi është diç shumë më e madhe 

se sa ushtrimi në stilistikën krahasuese. 
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Statusi i lartë i imitimit në Mesjetë nënkupton që origjinaliteti i përkthyesit nuk 

është i mirëpritur. Mjeshtëria e përkthyesit reduktohet në saktësinë e transmetimit 

të të gjitha temave dhe ideve që ka origjinali. Por prapëseprapë, një gjë mbetej e 

paqartë: në çfarë rrethane shkrimtari duhet ta llogariste veten shkrimtar dhe në 

çfarë rrethane duhet të shfaqej si plagjiator i një teksti të shkruar tashmë. 

Geoffrey Chauser, për shembull, në kufijtë e një vepre (“Tregimet e 

Kentërbërisë”) bashkoi përkthimet, përkthimet e lira, huazimet e vetëdijshme, 

përpunimet dhe përshtatjet e teksteve origjinale.  

 

 

4. Punimet e para mbi teoritë e përkthimit 

 

Pas shpikjes së shtypshkrimit në shek. XV, roli i përkthyesit ndryshoi ndjeshëm. 

Kjo ngjau për shkak se sasia e përkthimeve u rrit. Si rrjedhojë, pati përpjekje për 

krijimin e një baze teoretike të përkthimit. Gjatë kësaj kohe u zbuluan toka të 

reja, shkencëtarët shpikën instrumente të reja e të ndërlikuara për matjen e kohës 

dhe hapësirës. Koperniku – teorinë e Gjithësisë – deri atëherë gjithçka rrotullohej 

rreth Tokës (sipas Ptolemeut). Kjo ndikoi në shoqëri dhe kulturë, çka ndryshoi 

perspektivën e progresit të shoqërisë.  

Njëri nga të parët, shkrimtari dhe humanisti i njohur Etienne Dolet (1503-1546) ia 

kushtoi jetën bazave të teorisë së përkthimit. Atë e torturuan dhe e varën si heretik, 

për shkak të gabimeve të qëllimshme në përkthimin e një prej dialogjeve të 

Platonit. Ky gabim kishte gjoja si qëllim mosbesimin në pavdekësinë e shpirtit. 

Por detyra e përkthyesit ishte e vështirë, pësh shkakun e thjeshtë se Platoni ishte 

pagan
48

. 

Në vitin 1540 Dolet botoi një skicë mbi principet e përkthimit “Si të përkthesh 
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mirë nga njëra gjuhë në tjetrën”. Në këtë skicë kemi të formuluara 5 parime të 

përkthimit. Përkthyesi duhet: 

1)  të kuptojë mirë kuptimin dhe domethënien e tekstit, megjithë që është i lirë t’i 

shpjegojë vendet e pakuptueshme. 

2)  të zotërojë përsosmërisht të dyja gjuhët (dhe kulturat) 

3)  t’i shmanget përkthimit të fjalëpërfjalshëm 

4) të shfrytëzojë mjetet gjuhësore të përdorimit të përbashkët. (Të mos e japë, për 

shembull, tekstin bashkëkohor me gjuhën e Ernest Koliqit) 

5) t’i zgjedhë dhe t’i rendisë me kujdes fjalët, me qëllim që të krijojë kumbimin e 

rregullt të ligjërimit.  

Të gjitha këto principe përkojnë me betimin e Shën Hieronimit: 

 

I swear to keep this oath to the best of my ability and judgement 

I’ll use my expertise to minimize misunderstanding across language barriers 

I’ll respect my readers, try to make my translations accessible 

I’ll be honest about my oën qualifications and limitations 

I’ll do all I can to maintain and improve my competence 

 

Principet e Dolet nënvizonin rëndësinë e tekstit të origjinalit, si një nga premisat 

kryesore për një përkthim të susksesshëm. Përkthyesi është shumë më i madh, se 

çdo gjuhëtar kompetent, për shkakun e thjeshtë se ai parashtron njëkohshëm me 

linguistikën edhe vlerën artistike të tekstit.  

Përkthyesi gjithaq ka një përfytyrim të qartë për vendin që do të zërë përkthimi në 

kulturën e gjuhës së asaj shoqërie, së cilës i adresohet përkthimi. 

Pikvështrimet e E. Dolet u përsëritën prej George Chapman-it (1559-1634), një 

përkthyes i madh i Homerit. Në kushtimin e tij “7 libra” 1598, ai shkruan: “Puna 

mjeshtërore dhe e denjë e përkthyesit ka të bëjë me studimin e fjalisë, formës, 
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figurave të ligjërimit të autorit të përkthyer, të vlerësojë kuptimin dhe lartësinë e 

origjinalit, ta përcjellë tekstin origjinal me format gjegjëse dhe figurat e ligjërimit 

gjatë procesit të përkthimit në gjuhën amtare”. Chapman-i e përsëriti teorinë e tij 

në një trajtë më të plotë në parathënien e tij të botimit të “Iliadës”, të titulluar 

“Letër”. Ai këmbëngul kategorikisht: Përkthyesi e ka për detyrë:  

t’i ikë përkthimit të fjalëpërfjalshëm 

të kapë frymën e origjinalit 

t’i shmanget përkthimit tepër të lirë, duke e bazuar përkthimin e tij në hulumtimet 

dhe komentimet shkencore të versioneve të tjera të përkthyera të origjinalit. 

Kësodore është e mundur të kapet konteksti, fryma e tekstit origjinal në një kulturë 

tjetër me anë të përkthimit korrespondues. 

 

 

5. Idetë përkthimore në epokën e Rilindjes 

 

Duke diskutuar teorinë e Etienne Dolet, Edmond Cary nënvizoi domethënien e 

përkthimit në shekullin e XVI: “Lufta e përkthimeve ziente në shekullin e Dolet. 

Reformimi, para së gjithash, është polemikë midis përkthyesve. Përkthimi u bë 

çështje shtetërore dhe çështje religjioze. Edhe Sorbona, edhe mbreti ishin të 

interesuar mbi përkthimin
49

”. Në atë atmosferë, kur përkthyesit mund t’i 

ekzekutonin për shkak të përkthimit, nuk ishte habi e madhe që lufta të ishte e 

tërbuar.  

Tipari dallues themelor i kësaj periudhe historike është zbulimi i gjuhës së 

përkthimeve të mëparshme në rrugën e leksikut bashkëkohor, stilit bashkëkohor, 

idiomatikës, pa ndryshime të mëdha të përmbajtjes së tekstit të perkthimit. 
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Studimi i përkthimeve të kohës së mbretëreshës Elizabetë, të cilin e ndërmori 

Matisoni, na jepë një sërë shembujsh mbushamendës të përkthyesve. Për 

shembull, Matisoni vëren një këmbim të shpeshtë të ligjëratës së zhdrejtë (në 

përkthimin e Plutarkut nga Nortoni në vitin 1579). Ky truk e gjallëron tekstin, e 

bën lexuesin bashkëpjesëmarrës. Nortoni përdori gjithashtu idiomat e tij 

bashkëkohore: Antoni vendosi t’i bëjë Cezarit një varrim madhështor dhe jo shkel 

e shko (not in hagga-magga). 

Në poezi ndryshimet e tekstit të origjinalit u jepnin kritikëve të drejtën t’i quanin 

ato adoptime. Për shembull, kjo dukej në përkthimet e Sir Thomas Ëyatt-it (1503-

1542) dhe Sarreja-s (1517-1547). Studimi i Petrarkës prej Ëyatt-it dëften 

saktësinë e përkthimit, por jo në nivelin e fjalëve të veçanta, por nga pikëpamja e 

saktësisë së përmbajtjes së përgjithshme. 

I vetmi përkthim i përpiktë quhej ai që do të mundej të zinte po atë vend në 

sistemin e gjuhës së përkthyer, sakur origjinali në sistemin e tij kulturor.  

Procesi i bashkëkohësimit të teksteve në rrugën e përkthimeve mund ta ndeshim 

në punimet e Fenimore Holand-it (1552-1637), të cilin e kanë quajtur “gjeneralin 

e përkthyesve”. Në gjakimin e tij për të shpjeguar vendet e pakuptueshme dhe 

realet e teksteve latine, ai u shtonte atyre edhe tekstet e veta shpjeguese. Në këto 

shtesa ndjeheshin qartë nuancat e nacionalizmit: praetor – lord chief justice. Ai 

merr realet latine dhe i zëvendëson ato me realet britanike. Në parathënien drejtuar 

lexuesit (në përkthimin e Plinit) ai i qorton kritikët që janë kundër vulgarizimit të 

letërsisë klasike romake. “Këta kritikë nuk respektojnë dot vendin e tyre, gjuhën e 

tyre amtare. Nëse do ta kishin respektuar atdheun e tyre, do të ishin përpjekur 

sadopak për triumfin ndaj romakëve, në rrrugën e nënshtrimit të tyra para letërsisë 

së penës angleze
50

”. 
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Përkthimi i epokës së Rilindjes nisi të luajë një rol të rëndësishëm. Këtë e pohon 

edhe George Steiner (1975): “Në periudhën e zbulimeve të mëdha, në epokën e 

kërcënimit real të përndjekjes dhe trazirave, përkthimi mori përsipër të përpunojë 

dhe zbulojë materialin e domosdoshëm bruto. Ai ishte simboli i ngadhënjimit të 

imagjinatës artistike, përpos faktit që përkthimi vendosi një lidhje logjike ndërmjet 

së shkuarës dhe të tashmes, ndërmjet gjuhëve të ndryshme dhe traditave. 

Përkthimi nuk ka qenë një veprimtari e dorës së dytë, ai ka qenë një forcë që 

formësoi jetën intelektuale të kohës së vet
51

”.  

Në epokën e Rilindjes përkthyesin shpesh e perceptonin si revolucionar aktiv, dhe 

jo si një shërbëtor i tekstit të origjinalit apo të autorit. 

 

 

6. Përkthimtaria në shekujt XVII - XVIII 

 

Nga mesi i shek. XVII, ndikimi i kundërevolucionit, konflikti i monarkisë absolute 

dhe parlamentarizmit shpunë në ndryshime rrënjësore në teoritë e letërsisë. Së 

këndejmi edhe në ndryshimin e statusit të përkthimit.  

René Descartes (1596-1650) formuloi një metodë induktive të arsyetimit dhe në 

bazë të kësaj metode, kritikët krijuan rregullat e prodhimit estetik.  

Në kërkim të imazheve letrare shkrimtarët iu kthyen mjeshtërve të Antikitetit. 

Nxënia bëhej përmes imitimit. Ndërmjet viteve1625 dhe 1660 në Francë u rrit 

vëllimi i përkthimit të letërsisë klasike. Nga ana e tyre, shkrimtarët dhe teoricienët 

francezë përktheheshin intensivisht në anglisht.  

 

Sir John Denham (1615-1669) 
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Në parathënien që shoqëronte përkthimin e “Shkatërrimi i Trojës” përshkruan si 

një aspekt formal (art), ashtu dhe si aspekt shpirtëror, natyrën dhe punën e 

përkthyesit. Ai është kundër përkthimeve të fjalëpërfjalshme gjatë përkthimit të 

poezisë. Ai thoshte: Puna e përkthyesit ka të bëjë jo vetëm me përkthimin nga 

njëra gjuhë në tjetrën, por edhe në shndërrimin e një poezie në një tjetër. Poezia 

është një materie e hollë, e cila gjatë një përcjelljeje të thjeshtë nga njëra gjuhë në 

tjetrën mund të firasë. Nëse frymëzimi nuk do të pjesëmarrë gjatë përkthimit të 

poezisë, prej saj nuk mbetet asgjë
52

”. Ai themeloi konceptin, sipas të cilit 

përkthyesi dhe autor i një vepre janë të barabartë, porse krijojnë në kontekste të 

ndryshme kohore. Detyra e përkthyesit është nxjerrja e përmbajtjes kryesore prej 

tekstit nistor, e po ashtu rikrijimi i përmbajtjes kryesore në gjuhën e përkthimit. 

 

 

 

 

Abraham Cowley (1618-1667) 

Shkon edhe më larg në këtë drejtim. Në parathënien e tij tek “Odet e Pindarit”, 

thotë: “Kam marrë, kam theksuar dhe kam shtuar gjithçka kam dashur
53

”. Dhe 

megjithatë, qëllimi kryesor i punimit të tij është jo përcjellja e përmbajtjes së 

tekstit, por përcjellja e manierës së ligjërimit. Ai i hedh poshtë opinionet e 

kritikëve (për shembull, të Dryden-it), të cilët i quanin përkthimet e tij “imitime”, 

e jo përkthime.  

Parathënia e Coëley-t në shek. XVII qe pranuar si manifest i përkthyesve të lirë. 

Domethënë bota artistike u dha leje përkthyesve të bëjnë me tekstin çfarë të duan. 
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John Dryden (1631-1700) 

Shkruajti parathënien e librit të përkthyer “Letrat” të Ovidit. Në këtë parathënie ai 

formulon tre parimet bazë të problemit të teorisë së përkthimit. Dryden-i mendonte 

se kemi të bëjmë me 3 tipa: 

1) mеtafizicizmi – përcjellja e tekstit autorial në një gjuhë tjetër fjalë për fjalë. 

2) parafrazimi – një përkthim i gjerë sipas kuptimit (pas gjurmëve të teorisë së 

Ciceronit). 

3) imitimi – përkthyesi është i lirë të shmanget nga teksti i origjinalit si ta gjykojë 

të arsyeshme vetë. 

Drajden-i i jeptë përparësi tipit të dytë, por me kusht që përkthyesi t’u përgjigjet 

kritereve të caktuara: përkthyesi duhet të jetë vetë poet, duhet të zotërojë të dyja 

gjuhët, duhet të jetë pjesëmarrës në frymën e origjinalit, duhet t’u korrespondojë 

gjatë përkthimit kanoneve estetike të kohës së tij, të mos mbetet jashtë kohës së tij. 

Ai e quante përkthyesin artist-portretist. Domethënë ne duhet të vizatojmë një 

portret, i cili doemos të këtë ngjashmëri me origjinalin. Në të njëjtën kohë, 

përkthyesi duhet të japë tekste bashkëkohore, duke përkthyer klasikën. “Unë jam 

përpjekur ta shtrëngoj Virgjilin të flasë në atë anglishte në të cilin ai do të kishte 

folur, nëse do të kishte lindur në Anglinë e kohës sonë
54

”. 

 

Poeti Alexander Pope (1688-1744) 

Ndante pothuaj të njëjtat pikëpamje. Shkruajti gjithashtu një poezi të ekuilibruar. 

Ai kërkonte një lexim të imtësishëm të origjinalit, të analizohej stili i autorit, 

maniera e shkrimit. Në të njëjtën kohë duhet ruajtur flaka e gjallë e zjarrit poetik. 

Në shekullin XVIII u sqarua se të gjithë përkthyesit përpiqeshin të rikrijonin 

frymën e origjinalit, por nga ana tjetëër donin të bashkëkohësojnë veprat 

origjinale. Lindën përpunimet e përkthimeve ekzistuese me qëllim 
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bashkëkohësimi, përafrimi të stilit të tyre me stilin e anglishtes bashkëkohore. Për 

shembull, me restaurimin e veprave të Shekspirit. 

 

 

Samuel Johnson (1709-1784) 

Shkruajti një punim kushtuar Alexander Pope-it, “Jeta e Alexander Pope” – këtu ai 

mori në shqyrtim problemin e teksteve shtesë në procesin e përkthimit: “Nëse në 

rrugën e shtesës arrihet eleganca e stilit dhe kjo nuk çon në fshirjen e asgjëje, 

atëherë këto shtesa janë të mirëpritura. Pikëmbërritja e çdo shkrimtari, përfshi 

edhe përkthyesin, është të jetë i lexueshëm
55

”. 

Kësisoj, element shumë i rëndësishëm i teorisë së përkthimit në shek. XVIII është 

lënia e të drejtës lexuesit të flasë me shkrimtarin në një gjuhë, në bazë të kulturës 

së përbashkët me të. Kjo e drejtë e lexuesit është e lidhur me nocionin e tekstit 

origjinal. 

 

J. W. Goethe (1749-1832) 

“Çdocila letërsi duhet të kalojë nëpër 3 faza/stade të përkthimit, por derisa këto 

faza përsëriten, ky proces mund të kalojë njëkohësisht brenda të njëjtës kulture, 

gjuhe
56

”: 

1) të na njohë me vendet e huaja në gjuhën tonë dhe të na komunikojë dëshmitë 

kulturore. Si shembull, Gëtja na sjell përkthimet e Luterit dhe citon Biblën 

gjermane; 
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2) të njohë lexuesit me vendet e huaja në rrugën e zëvendësimit dhe rikrijimit. 

Përkthyesi joo vetëm të njihet me tekstin origjinal, vendin, por të rikrijojë edhe 

kuptimin e veprës në gjuhë të huaj dhe të na e japë me fjalët e tij; 

3) (faza më e epërme) – identitetin e plotë ndërmjet tekstit nistor dhe tekstit të 

përkthyer në rrugën e krijimit të një stili të ri, i cili të mund të bashkojë 

unikalitetin e origjinalit dhe strukturën e re formale të gjuhës së përkthyer. Për 

shembull, përkthimi i Homerit në gjermanisht, sipas Voss-it. 

Gëte bënte thirrje për një të kuptuar të ri të origjinalit në përkthim, e po ashtu për 

praninë e strukturave të thella universale në çdo kulturë. Sipas Gëtes: “Detyra 

jonë është të shpërfaqim se çfarë janë këto struktura të thella
57

”. Këtu qëndron 

edhe pamjaftueshmëria e teorisë së Gëtes, ngase e quajtën të pakuptueshëm. Kjo 

doktrinë shtroi bazat teorike të papërkthyeshmërisë. 

 

Në shekullin XVIII, pikërisht në vitin 1791, mendimtari Alexander Tytler botoi 

punimin “Principet e përkthimit” – hulumtimi i parë në sistem i procesit të 

përkthimit. Edhe ai parashtroi 3 parime të përkthimit: 

1) përkthimi duhet të japë deshifrimin e plotë të ideve të origjinalit. Për këtë duhet 

ta njohësh mirë kulturën e origjinalit të kohës kur është krijuar; 

2) stili dhe maniera e shkrimit duhet të jenë të ngjashme me stilin dhe manierën e 

origjinalit; 

3) përkthimi duhet të zotërojë lehtësinë e shkrimit që është karakteristikë e 

origjinalit; 

Ai e kritikon Dryden-in, kritikon koncepsionin e perifrazimit. Ai pohon se 

koncepti i perifrazimit është i dëmshëm, për shkak se u hap udhë përkthimeve të 
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lira. Por bie dakord me Dryden-in që përkthyesi duhet t’i komentojë vendet e 

paqarta të origjinalit, madje edhe në rastet kur ai është i shtrënguar t’i lërë jashtë 

ato apo t’i shtojë përkthimit tekste shpjeguese. 

Kësodore, Tytler-i shfrytëzon krahasimin e përkthyesit me artistin-portretist, që 

ishte tipike për shekullin XVIII, anipse e modifikoi disi këtë imazh. Përkthyesi 

nuk mund të përdorë zbukurimin e atyre nuancave, të cilat janë përdorur në 

origjinal, por e ka për detyrë të përdorë të tjera nuanca, t’i japë tablosë një forcë 

ekspresive, të njëvlershme me atë të origjinalit. Duhet arritur lartësia shpirtërore e 

autorit, botëkuptimi i tij, çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për kohën e tij. 

Dhe vetëm mandej ta shtrëngojë këtë shpirt të flasë me fjalët e një gjuhe tjetër. 

Kësisoj, teoria e përkthimit nga Dryden-i tek Tytler-i (përgjatë 100 vjetëve) ka 

punë me problemin e rikrijimit të ideve kryesore, apo të shpirtit ose natyrës së 

veprës letrare. Por dalëngadalë konfrontimi i strukturës formale dhe shpirtit të 

tekstit bëhen gjithë e më pak përkufizime – me daljen e teorisë së imazhinistëve. 

Ata pohonin të drejtën e autorit në imagjinatën krijuese (dhe të përkthyesit). Po 

ashtu e mohonin krejtësisht rolin e autorit (dhe përkthyesit) si prijës moral 

shpirtëror të shoqërisë. Ata thonin: “çfarë të më teket, atë do të shkruaj
58

”. 

 

7. Përkthimi në epokën e romantizmit dhe post-romantizmit 

 

Revolucioni Francez i vitit 1789 pati një rëndësi të madhe në përhapjen e 

ideve që mohonin racionalizmin, mohonin harmoninë formale, të gjitha idealet 

neoklasike. Lindi besimi në forcat e gjalla krijuese, në vegimin individual të botës 

së poetit. Ky qe një revolucion revolucionar dhe filozofik në shekullin XVIII. 

Pohimi i ideve të individualizmin shkon paralet nocionin e forcës krijuese. Poeti 

bëhet një krijues mistik, destinacioni i tij skicohej në krijimin e veprave, të cilat do 
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të krijonin një univers të ri. Virtual. Mistika shprehte premisat e krijimit të një botë 

të re.  

Përfaqësues i këtij koncepsioni ishte Percy Bysshe Shelley. Ai shkruajti traktatin 

“Në mbrojtje të poezisë” më 1820. Marrëdhëniet ndaj përkthimit si një lloj i 

veprimtarisë në tërësi bazohen nga vlerësimi i shoqërisë mbi rolin e krijimit, 

përveçmas mbi rolin e poezisë në jetën shpirtërore.  

S. T. Coleridge 1772-1834) – Anglia. Në “Biografia e letërsisë” me 1817, ai 

shpalli teorinë e vet të dallimit të fantazisë nga imagjinata. Ai pohonte: imagjinata 

është krijuese e forcës, ndërsa fantazia është mekanike dhe e pajetë. Shtrohet 

pyetja, si ta përcaktojmë përkthimin – si forcë krijuese apo si veprimtari mekanike. 

Bashkëkohësi gjerman i Kolrixhit, August Schlegel (1767-1845), teoricien 

letërsie, përkthyes, mendonte se tekstet orale dhe të shkruara janë akte përkthimi, 

sikundërse natyra e komunikimit njerëzor ka të bëjë me dekodifikimin dhe 

interpretimin e dëshmive të përftuara. Ai këmbëngulte në ruajtjen e formës së 

tekstit origjinal gjatë përkthimit.  

I afërmi i tij, Friedrich Schlegel (1772-1829) e quante përkthimin një veprimtari 

mendimtare.  

Në shekullin XIX nisën t’i rishikonin klasikët. Një numër i madh përkthimesh nga 

të gjitha gjuhët europiane: autorët gjermanë përktheheshin në anglisht. Skoti, 

Bajroni -  në frëngjisht. Lindi teoria e ndikimit të ndërsjelltë të gjuhëve. Përkthimi 

pothuaj nuk ndahej nga teoria e letërsisë. Përkthyesit u dhanë aq shumë pas 

përkthimit, sa harruan të merreshin nga hulumtimet e vetë procesit të përkthimit.  

Në fillim të shekullit XIX, kemi dy tendenca të përkundërta në lidhje me 

përkthimin. Kjo epokë:  

E shihte përkthimin si një kategori meditative (së këndejmi rrjedh dhe gjuhësia 

konjitive). Përkthyesi është i barabartë me mendimtarin, ai shfaqet si gjeni krijues. 
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Konsiderohej që ai bashkëpunon me autorin e tekstit origjinal, duke e pasuruar 

kësisoj gjuhën e tij amtare.  

Sillej me përkthimin jo aq me përulësi. Përkthimi shihej si një punë mekanike, e 

orientuar në njohjen e lexuesit me tekstin origjinal apo me autorin e tij.    

Përmbledhtazi, mund të themi se mendohej që procesi i përkthimit duhet të 

frymëzohej nga një forcë e epërme krijuese. Po nëse përkthyesi nuk e ndjen këtë 

frymë, atëherë përkthimi i tij mbetet një punë mekanike.  

Poezia kundrohej si thelb i pavarur nga gjuha. Si duhet përkthyer ajo? Kjo është e 

mundur nëse përkthyesi di të lexojë midis rreshtash dhe di të rikrijojë tekstin e vet 

pas atij të origjinalit. Shkencëtari i letërsisë Timothy Ëebb dëfteu se 

papërcaktueshmëria e rolit të përkthyesit reflekton në krijmtarinë e Shellit. Ëebb 

vërtetoi se Shelli e ka kuptuar përkthimin si veprimtari të një rendi më të ulët se sa 

veprimtarinë e poetit. Se ai e konsideronte përkthimin një veprimtari që mbush 

boshllëqet ndërmjet vrullit drejt frymëzimit. Ëebb pohonte se Shelli iu largua 

përkthimit të atyre veprave që mahnisnin lexuesit me idetë e tyre, aktualitetin, dhe 

iu kushtua poezive, të cilat janë interesante për nga eleganca e stilit. Kjo 

zhvendosje nga përkthimi i aktuales për tek eleganca i përgjigjet hierarkisë së 

Gëtes dhe mundëson formësimin e estetikës së romantizmit. Për ne kjo 

nënkupton strategjinë e injorimit të proceseve të përkthimit.  

Fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX, kalojnë nën shenjën e 

individualizmit të romantikëve, i cili çoi në krijimin e asaj atmosfere të “frymës së 

ekskluzivitetit”, çka do të thotë se përkthyesi hyn në rolin e një tregtari që u shet 

capak blerësve mallra ekzotike dhe se vetëm ata mund t’ua japin atyre vlerën. 

 

8. Përkthimi në epokën e mbretëreshës Viktoria 
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Messhekulli XIX nxjerr kërkesa të tjera të reja, një ndër të cilat është 

hipertrofizimi i saktësisë së përkthimit: tekstualiteti, përcjellja pedante e kuptimit. 

Përkthyesit hynë sërish në qorrsokak. Daljet e mundshme: 

Shfrytëzimi i përkthimeve tekstuale, të përqendruara në dhënien e drejtpërdrejtë të 

domethënies. 

Shfrytëzimi i gjuhës artificiale, që paraqet diç të ndërmjetme midis gjuhës 

origjinale dhe asaj të përkthyer. Kjo u hapte udhë përkthyesve të përcillnin 

ndjesitë e origjinalit – me ndihmën e magjive të kumbimit.   

 

Thomas Carlyle (1795-1881) në përkthimet nga gjermanishtja kopjonte me 

mahni të plotë inverset gjermane të ligjërimit dhe i imitonte ato. Përkthyesit e asaj 

kohe ishin të mendimit se qëllimi i përkthimit të poezisë ka të bëjë me begatimin e 

kombit me një tjetër model të bukurisë. Veprat origjinale shpesh ishin të 

papërkryera, të paqarta, por një kuptim i tillë i përkthimit shpie drejt një situate 

paradoksale: një përnderim i thellë dhe përulje para origjinalit, por mbi një bazë 

shumë të dyshimtë, mbi opinionin personal të përkthyesit dhe asgjë më shumë. 

Përkthyesi, si rregull, zgjidhte veprën që do të përkthente dhe ftonte lexuesin e 

formuar intelektual të ndante pikëpamjen e tij mbi vlerën e lartë të asaj vepre 

origjinale. Teksti origjinal konsiderohej si pronë private, si objekt bukurie, si një 

prikë e koleksionit të përkthyesit, pavarësisht shijeve dhe kërkesave të shoqërisë 

bashkëkohore. 

Përkthyesit krijonin vetëdijshëm përkthime qëllimisht arkaike, të llogaritura për 

një pakicë të arsimuar. Pikërisht në kohën e mbretëreshës Viktoria qe ngulitur 

tradita e marrëdhënieve me përkthimin, si një zeje për të zgjedhurit.  

 

Matthew Arnold (1822-1888) shkroi leksionin se si duhet përkthyer Homeri. Ai e 

këshillonte lexuesin e gjerë t’i besonte shkencëtarëve të specializuar, sepse vetëm 
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ata mund të thonë nëse ngjall apo jo mbresa vepra e përkthyer, të ngjashme me 

origjinalin. Sipas Arnold-it, përkthyesi duhet të orientohet për kah teksti i 

origjinalit dhe t’i shërbejë atij me një besnikëri të plotë e të përkushtuar. Lexuesi i 

përkthimit duhet çuar tek teksti i origjinalit nëpërmjet veprimtarisë përkthimore. Si 

rezultat, përkthimi pushoi së qenë më një mjet i pasurimit të gjuhës amtare. 

Përhapja e koncepsionit elitar të kulturës dhe arsimimit shpuri në atë situatë, që 

përkthimi ishte tashmë i përmbysur. 

Nëse përkthimi kundrohej si mjet për afrimin e lexuesit tek teksti origjinal nistor, 

mjeshtëria e përkthyesit, gjurmimi i stilit të tij, bëhet i parëndësishëm, dytësor. 

Përkthyesi nuk i jep asgjë lexuesit të vet. 

Këtë pikëpamje mbrojti edhe Henri Longfellow (1807-1881), i cili mendonte se 

përkthyesi nuk është poet, nuk është komentator, por një punëtor teknik. Detyra e 

tij është t’i komunikojë lexuesit, çfarë flet autori i origjinalit dhe jo t’i shpjegojë 

çfarë ka vetë përkthyesi parasysh.  
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8. Drejtimet themelore tipologjike të përkthimit në epokën e kapitalizmit 

industrial 

 

 

Përkthimi është një veprimtari rigorozisht shkencore, në procesin e të cilit epërsia 

e origjinalit perceptohet de facto kundrejt marrëdhënieve me përkthimin. 

përkthimi është një mjet i stimulimit të lexuesve-intelektualë për t’iu kthyer tekstit 

të origjinalit. 

 përkthimi është një mjet ndihmës për lexuesin me qëllim që ta bëjë të barabartë 

atë me lexuesin e origjinalit (i drejtpeshimit në lidhje me huajësinë e qëllimshme). 

përkthimi është një mjet, me ndihmën e të cilit çdo përkthyes e quan veten një 

Aladin të thesarit të vet. Ai i ofron lexuesit zgjedhjen e vet pragmatike. 

përkthimi është një mjet, me ndihmën e të cilit përkthyesi gjakon të ngrejë statusin 

e tekstit origjinal, në ato raste kur ky tekst konsiderohet artistikisht fare pak cilësor 

(rasti i përkthimit të Robert Bërnsit nga Samuill Marshak dhe prej Marshakut – 

përkthimi në shqip – përkthim pas përkthimi, i Dritëro Agollit në shqip). 

Analiza na tregon se nga 5 kategoritë e parashtruara, 1 dhe 2 përmbajnë 

përkthimin e fjalëpërfjalëshëm, pedant, të mundshëm për të komunikuar një pakicë 

e arsimuar. 

Kategoritë 4 dhe 5 sugjerojnë përkthimet e lira. Në to nganjëherë ndryshon teksti i 

origjinalit, gjatë procesit individual të përkthyesit. 

Kategoria 3 është shumë më tipike dhe interesante. Ajo sjell përkthime, përplot 

arkaizma, si nga forma, ashtu dhe nga përmbajtja. Pikërisht këtë kategori 

kritikonte Mattheë Arnold-i. 
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9. Arkaizimi në përkthim 

 

Epoka viktoriane dhe përkthimi që e karakterizon atë bazohet në gabimin fatal. 

Në atë kohë ka qenë shumë i popullarizuar përdorimi i gjuhës artificiale, që 

sugjeronte diç të ndërmjetme midis gjuhës së origjinalit dhe përkthimit. Kjo u 

mundësonte përkthyesve të përcjellin ndjesitë e origjinalit me ndihmën e 

ekstravagancës së kumbimit.  

Friedrich Schleiermacher propozoi të krijohej një nëngjuhë për përkthimin e 

veprave. Kjo ide u përkrah nga shumë përkthyes në Angli: Neëman-i, Carlyle-i, 

Morris-i. 

Newman-i pohonte se përkthyesi duhet të ruajë të gjitha veçantitë e origjinalit, 

madje teksti i përkthyer duhet të jetë me sa të mundë i huaj, që të mund të japë 

ndjesinë e origjinalit. Këtë e çmuan shumë bashkëkohësit: përkthyesit përdornin 

variante ekstravagante, arkaike të gjuhës angleze, me një shije të së huajës, çka 

mundësoi të tejkaloheshin mangësitë e origjinalit.  

Morris-i (1834-1896) përktheu një sasi të madhe tekstesh: sagat e lashta 

islandeze, “Odisea” e Homerit, “Eneida” e Virgjilit, romanet e vjetra franceze. 

Oscar Wilde thoshte: “Odisea” e Morris-it – është një vepër autentike e artit, kemi 

një kalim të poezisë në një poezi të re. Kumbimi i ri, i shtuar gjatë procesit të 

përkthimit ka dhënë njëfarë dallimi origjinali i greqishtes së vjetër.  

Këtë e tregon më së miri pritja e lexuesve, të cilët donin të dëgjojnë kumbe të 

çuditshme që dëshmojnë për poezinë e lashtë. Përkthimet e Morrisit ishin 

qëllimshëm arkaike, të vështira për t’u lexuar dhe kuptuar. Ai duhet të ishte marrë 

me tekstin në mënyrë më origjinale, të depërtonte në kulturën e shoqërisë ku ishte 

krijuar teksti origjinal. 
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Nevoja për të dhënë përlargësinë e tekstit origjinal prej lexuesit, kohës dhe 

hapësirës ka qenë tipari më karakteristik i epokës Viktoriane në lëmin e 

përkthimit.   

 Përkthyesit krijonin qëllimshëm përkthime arkaike, të llogaritura për një 

pakicë të arsimuar. 

Në vitin 1914, u përhap mendimi, se përcjellja e ndjesive të largësisë së lexuesit 

nga teksti i origjinalit në kohë dhe hapësirë me ndihmën e gjuhe pseudoarkaike 

mund të çojë vetëm në largimin e veprimtarisë përkthimore nga llojet e tjera të 

veprimtarive letrare. Në fund të fundit kjo çoi në uljen e statusit të përkthyesit. 

Metodika e përkthimit (e përpunuar nga Fitzgerald-i), sipas të cilit teksti nistor 

perceptohet si material bruto, pati një popullaritet të madh. Duke shfrytëzuar 

tekstin origjinal, përkthyesi krijonte një tekst të ri, të përmirësuar.  

Tok me të, është e domosdoshme të nënvizohen polemikat që lindën, se si duhet 

receptuar Fizgerald-i. – A kemi të bëjmë vallë me një punë përkthimore apo 

thjesht me një adoptim (përshtatje)? Prania e këtyre polemikave dëften tashmë, që 

edhe gjatë kësaj kohe nocioni i përkthimit ekzistonte dhe dallohej prej adoptimit.  

Në kohën tonë arkaizimi ka dalë nga moda, por në kohën e Fitzgerald-it ka patur 

baza teoretike për zbatimin e tij. Në shekullin e shndërrimeve të furishme sociale, 

lexuesi i kthehej të shkuarës, kohës së qetë, për të gjetur prehje shpirtërore. 

 

 

 

 

 

 

10. Përkthimtaria angleze në gjysmën e parë të shekullit XX 
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Kur zotëronte teoria viktoriane e përkthimit – përkthyesit ndiqnin përmbushjen 

tekstuale. Arkaizimi, pedantizmi krijuan tekste artistike të një vlere mediokre, për 

një rreth të ngushtë intelektual. Shtrohej vazhdimisht çështja e cilësisë, anipse 

baza teoretike për një gjë të tillë nuk kishte. Përforcohej izolimi i jetës intelektuale 

britanike dhe amerikane, ndërkaq që përforcohej gjithaq edhe tendenca anti-

teoretike. Vështirë ta besosh që në po atë epokë pati një hov të vrullshëm 

linguistika, teoria e komunikimit gjuhësor, gjuhësia e aplikuar. Por në 

përkthimologji asgjë e këtillë nuk pipëtinte.  

Gjysma e parë e shek. XX nuk qe krejt e pafrytshme. Përkthyes të veçantë 

hulumtuan aspektet pragmatike të përkthimit. Për shembull, iluministi i famshëm, 

poeti, përkthyesi dhe teoricieni i përkthimit Ezra Pound dhe James McFarlane 

botonin shpesh dhe ligjëronin publikisht me ligjërata shkencore, artikuj mbi 

teorinë dhe praktikën e përkthimit. Si rezultat, nisi dalëngadalë të formësohej një 

vështrim bashkëkohor mbi përkthimologjinë si një shkencë ndërdisiplinare.  

Në mbyllje, mund të themi që në periudha të ndryshme të historisë kanë dominuar 

koncepsione të ndryshme përkthimore. Roli i përkthyesit në shoqëri ka qenë i 

ndryshëm. Shpjegimi dhe sqarimi i këtyre ndryshimeve – ka të bëjë me kufijtë dhe 

kapriçot e historisë së kulturës. Çështjet dhe problemet e ndikimit të 

koncepsioneve të përkthimit, në tërë gamën e ndryshueshmërisë së tyre mbi vetë 

procesin e përkthimit – janë, padyshim, detyra qendrore e përkthimologjisë. 

 

 

11. Tradita përkthimore ruse 

 

Ka një zhvillim origjinal, në përputhje ma natyrën e qytetërimit historik që kaloi 

shteti dhe gjuha ruse. Shkrimi, letërsia dhe veprimtaria përkthimore u përhapë në 

shtetin e parë rus të Kievit, në forma mjaft të larmishme. Në vitin 864, prifti grek 
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Kirilli dhe vëllai i tij Metodi qenë ambasadorë të perandorisë bizantine. Ata e 

nisën veprimtarinë e tyre në cilësinë e misionarëve. Perandori i dërgoi ata (me 

detyrë) ndër popujt sllavë me qëllim që të krijonin një alfabet të ri për këta popuj, 

të cilin e njohim si alfabeti cirillik (i Cirillit). Së pari, ky alfabet u krijua dhe u 

përhap në territorin e Bullgarisë. Në fillim, ky alfabet u përdor për të përkthyer 

tekstet religjioze në sllavishten e vjetër kishtare. Vëllezërit Kirill dhe Metod 

përkthyen të plotë Besëlidhjen e Re, Plastirët (librin e dytë) dhe Lutësoret.  

Pas pranimit të kristianizmit në Rusi në vitin 988, u përmbushën shumë përkthime 

me qëllim që të ngulisnin normat etike dhe filozofike, si dhe ritualet dhe shartet 

kishtare në popullin e sapokonvertuar në fenë e re monoteiste. Qëllimi ishte zbutja 

e normave ritualore pagane. Përktheheshin jetëshkrimet dhe kronikat e 

shenjtorëve. Shumica përkthehej në Bullgari, por edhe në Rusi. Përkthyesit e 

teksteve religjioze praktikonin përkthimin fjalë për fjalë. Kësaj kohe i takojnë në 

Rusi përkthimet e teksteve thuajse religjioze: “Jeta e robit të Zotit Andreji”, “Bleta 

– simbol punëdashës”, “Kozmografia” – mbi trupat qiellorë”, “Fiziologjia” – mbi 

ndërtimin e njeriut. Përkthimi tashmë nuk ishte i fjalëpërfjalshëm, por trashëgonte 

tiparet e letërsisë artistike. Emrat e përkthyesve, si rregull, nuk përmendeshin. 

 

 

12. Përkthimi në periudhën e pushtimit tartaro-mongol 

 

Përfshin periudhën ndërmjet viteve 1228-1480. Përkthimet vazhduan të luajnë një 

rol prijëtar në formimin e fizionomisë kulturore të vendit. U përkthyen shumë 

pjesë të Biblës, përkthimet e mëparshme u ripunuan ose u zëvendësuan me të 

përkthime të reja. Paralelisht me përkthimet religjioze, nisi të përkthehet dhe 

letërsia artistike, përkthimet laike: “Historia e mbretërisë indiane”, “Lufta e 
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Trojës”. Shumica e përkthimeve ishin nga greqishtja, por disa përkthyes 

përkthenin nga latinishtja dhe nga burimet e hebraishtes së vjetër.  

Mbi këto përkthime, si rezultat i komunikimeve të ndërsjellta të sllavishtes 

kishtare dhe gjuhës popullore, dalëngadalë u trajtësua gjuha ruse. Por tekstet me 

përmbajtje religjioze përktheheshin vetëm në sllavishten kishtare. Në të njëjtën 

kohë, kontaktet ndërkombëtare të vendit kërkonin përkthime të dokumentave 

politikë e administrativë. Gjithë e më gjerë nisi të zbatohej përkthimi në gjuhën e 

re ruse. 

Kështu, duke nisur nga shekulli XVI, Moska u bë qendra politike dhe përkthimore 

e gjithë vendit. Gjatë kësaj kohe përkthyesit nuk ishin më anonimë. Një rol të 

madh ka luajtur Vasili i bekuar III. Në vitin 1515 ai kërkoi t’i sillnin një përkthyes 

nga greqishtja. Përkthyesi mbërriti në Moskë në vitin 1518. Quhej Maksim 

Greku. Deri në fund të jetës së tij (1555-6? – nuk dihet) ai punoi mbi përkthimet e 

librave religjiozë dhe disa teksteve laike, po ashtu përpunoi disa përkthime të 

mëparshme dhe i plotësoi me komentarët e vet. Në fillim, Maksim Greku nuk e 

njihte as rusishten, as sllavishten e vjetër, por nuk e humbi dhe iu vu përkthimit në 

2 etapa: nga greqishtja në latinisht, ndërkohë që ndihmësit e tij përkthenin tekstet e 

tij nga latinishtja në sllavishten e vjetër në procesin e përpunimeve të përkthimeve 

të vjetra, ai shpesh iu largua traditës, për çka e fajësuan për herezi, blasfemi, madje 

e plasën në burg. Por ai ishte një shkrimtar i frytshëm, iluminist dhe filozof. Në 

punimet e tij mund të dallosh meditimet e larmishme, që konsiderohen si punimet 

e para ruse mbi teorinë e përkthimit. Ja disa syresh: 

Ai (përkthyesi) duhet të hulumtojë imtësisht origjinalin, nuancat, alegoritë. Për një 

analizë të suksesshme, ai duhet të zotërojë dije të gjera, të zotërojë një bazë të 

fuqishme filozofike. Çdo përkthimi duhet t’i paraprijë një punë përgatitore. 

Maksim Greku mësonte si si duhej organizuar drejt ritmikisht dhe fonetikisht një 

tekst. Përkthyesit duhet të jenë të vëmendshëm ndaj kumbimit të bukur. Nëse kemi 
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parasysh që teksti kishtar duhet kënduar, atëherë duhet marrë në hesap organizimi 

ritmik. Një kontribut të madh ai dha në zhvillimin e filologjisë ruse me veprën – 

Fjalori i Maksim Grekut, në të cilin hynë emrat e përveçëm grekë, e po ashtu 

emrat latinë dhe hebraikë. Në shekullin XVII u shfaqën edhe tekstet me përmbajtje 

laike: për astronominë, astrologjinë, arithmetikën, gjeometrinë, anatominë dhe 

mjekësinë, përshkrimi i kafshëve ekzotike (elefanti, hipopotami, etj).  disa 

përkthime të shek. XVII kanë të bëjnë me përkthimet origjinale letrare. Fjalorët e 

parë të përkthyer i përkasin këtij shekulli: latino-greko-sllavisht, polonisht-

sllavisht, ruso-suedez. Përkthyesit e shekullit XVII në Rusi ndaheshin në 4 grupe:  

1. Përkthyesit shtetërorë të organeve të ndryshme administrative, të huajt – 

polakët, gjermanët, holandezët, e po ashtu aborigjenët prej pjesëve të ndryshme 

jugore e perëndimore të vendit. Ata i zotëronin shumë mirë gjuhët klasike, të 

paktën polonishten, por nuk njihnin sllavishten e vjetër. Letërkëmbyesit u vinin në 

ndihmë: i fiksonin në letër dhe i korrigjonin përkthimet e tyre.  

2. Një grup i vogël. Disa murgjër dijetarë të arsimuar. Ata përkthenin nga 

greqishtja dhe latinishtja vetëm tekste religjioze apo libra pedagogjikë (për zbutjen 

e moralit). Epifani Sllavineckij dhe dy grekët: Arseni Greku dhe Dionis Greku.  

3. Grupi më masiv. Përbashkonte përkthyesit-konsultativë. Ata përkthenin nga 

njëri rast në tjetrin, në kohën e lirë.  

4. Përkthyesit-amatorë. Fanatët. Punonin sipas iniciativës, thjesht nga dashuria për 

artin. Tekstet i zgjidhnin vetë. Këta ishin oborrtarë të carit – dhe u kishte hyrë në 

qejf nami apo lavdia: Bujari Andrej Matvjejev, knjazi (princi) Kropotkin, 

aristokrati Bogdanov etj.  

Vetëm shekulli XVIII u bë vendimtar për përkthimin. Në epokën e Pjetrit të Madh, 

falë reformave të tij politike, u rritën pa masë kontaktet kulturore dhe ekonomike 

me vendet e perëndimit, çka solli nevojën e përkthimeve  të teksteve shkencore, 

teknike dhe letrare. U rrit nevoja për cilësinë: gabimi në zejen e ndërtimit të 



 

 

 

78 

anijeve mund të çonte në katastrofë. Pjetri dha urdhër të rreptë që vërtetoheshin 

besnikëritë e përkthimit të saktë të kuptimit nga origjinali.  

Gjatë kësaj kohe, gjuha ruse krijoi veprat e para letrare. Shkrimtarët e pajisur me 

dije e kundronin përkthimin si një mjet konfirmimi për vitalitetin e rusishtes. M.V. 

Lomonosovi luajti një rol udhëheqës në zhvillimin e gjuhës ruse, e po ashtu poetët 

Sumarokov. Tredjakovskij, të cilët sollën përkthime të shumta.   

Përkthimi u bë një çështje shtetërore. Komitete të veçanta organizonin dhe 

kontrollonin punën e përkthyesve. Në Kolegjin e Punëve të Jashtme (pas vdekjes 

se Pjetrit I) me 1735 u krijua një lidhje e posaçme, e quajtur – Shoqëria ruse e 

përkthyesve; ajo u bë organizata e parë profesionale e shkrimtarëve. Shoqëria i 

zgjidhte librat që duheshin për t’u përkthyer, të dobishëm për zhvillimin e vendit, 

parashtronte rregullat e përkthimit, reçensonte përkthimet e kryera dhe merrej me 

përgatitjen e përkthyesve të ardhshëm. Akademia e Shkencave hapi shkollën e 

artit të shkrimit, ku përgatiteshin përkthyesit profesionalë.  

Kërkesat: një përkthyes duhet të përkthejë prej 3 gjuhëve të huaja: nga latinishtja, 

gjermanishtja dhe frëngjishtja. Disa studentë dërgoheshin jashtë shtetit për të 

mësuar gjuhët dhe shkencat.  

Në vitin 1748 gjatë mbretërimit të Elizabetës II,  presidentja e Akademisë së 

Shkencave shpërndau urdhërin mbi domosdoshmërinë e shtimit të përkthimeve 

nga literatura laike. Ajo e adhuronte jetën laike, ballot, letërsinë. Akademia botoi 

një thirrje drejtuar të gjitha shtresave të popullit, duke i ftuar njerëzit e arsimuar të 

merren me përkthime. Për herë të parë përkthyesit filluan të paguheshin me rrogë.  

Në vitin 1768 u themelua shoqëria e përkthyesve të librit të huaj. Kjo ishte një 

shoqëri e pavarur, joshtetërore, që përfshinte 114 anëtarë, njerëz me dije të gjera 

që zotëronin shumë gjuhë të huaja (siç na dëshmon Radishçjevi në veprën 

“Udhëtim nga Petërburgu në Moskë”, e po ashtu  Sumarokovi dhe Tredjakovskij). 

Shoqëria ekzistoi për 14 vjet dhe me ndihmën e saj u përkthye një sasi e 
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paharrueshme librash. Gjatë kësaj epoke u ndryshuan principet e zgjedhjes së 

letërsisë për përkthim, ku në shek XVIII, në një radhë me përkthimin e klasikës, 

përktheheshin libra të shumtë të drejtimeve pragmatike. 

Zgjedhja e gjuhëve së teksteve që përktheheshin, ndryshoi. Tekstet polake e 

humbën utilitaritetin, vendin e tyre e zunë tekstet nga frëngjishtja, gjermanishtja 

dhe anglishtja. Përkthimet e fjalëpërfjalshme u zëvendësuan me përkthimet letrare.  

Të gjitha ndryshimet që ngjanë në shoqëri, kërkonin ndryshimin e literaturës. 

Ndërsa vetë vendi nuk mund të jepte modele, të kënaqte kërkesat e lexuesve, 

përkthyesit e morën përsipër barrën e tyre, duke e quajtur përgjegjësi dhe detyrë 

ndaj atdheut punën e tyre përkthimore. Ata besonin me krenari se po i shërbenin 

Diturisë.  

Tipar dallues i kësaj epoke ka qenë vetëdija e re mbi domethënien e përkthimit
59

. 

Përkthyesi kundrohej si bashkëautor i tekstit të origjinalit. Në shekullin XVIII 

kemi dhe përkthimet e para të poezisë. U shfaqën përkthimet poetike të 

Lomonosovit nga greqishtja e vjetër, latinishtja, gjermanishtja dhe frëngjishtja.  

Fillimi i shek. XIX mund të quhet “shekulli i artë i përkthimit në Rusi”. Nëse në 

shek. XVIII përkthimi u shndërrua në veprimtari profesionale, në shek XIX 

përkthimi u ngrit në nivelin e artit të lartë: Zhukovskij, Pushkini, Lermontovi, 

Karamzini. Karamzini përktheu punimet e klasikëve dhe bashkëkohësve nga 

greqishtja, gjermanishtja dhe anglishtja. Zhukovskij ishte një “gjeni i përkthimit”, 

poet i talentuar; ai përktheu nga anglishtja, frëngjishtja, rusishtja e vjetër, 

latinishtja dhe gjermanishtja; falë tij lexuesi rus u njoh për herë të parë me 

Shekspirin, Gëten, Shilerin, Valter Skotin... Të mahnit gjerësia e interesave 

përkthimore të Zhukovskijt: ai përktheu “Odisenë”, përrallat e vëllezërve Grimm, 

epin e lashtë rus “Fjalë për fushatën e Igorit”.  

                                              

59
 P. M. Toper “Përkthimi në sistemin krahasues të shkencës së letërsisë”, Moska, Nasledie 2001. f. 69 
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Ashtu si Karamzini, Zhukovskij predikonte idenë e përkthimit të lirë dhe lindjen e 

një vepre të re në bazën e tekstit nistor. Nganjëherë, ai i zhvendoste vendet dhe 

realet e huaja në Rusi. Por ishte mjeshtër i krijimit të ritmit, stilit dhe kumbimit të 

origjinalit, çka u jepte një vlerë të madhe artistike përkthimeve të tij. 

Praktika e përkthimit të lirë u përdor gjerësisht edhe në prozë – Irinarh Vjednskij 

ishte një përkthyes i talentuar i Dikensit dhe Thekerejt, por i pëlqente dhe nuk 

përmbahej pa hedhur disa faqe me tekste të tij.  

Pushkini dhe Lermontovi kanë luajtur, gjithashtu, një rol të madh. Megjithëse kanë 

përkthyer pak, ata krijuan modele të përkryera dhe e rritën ndjeshëm standardin e 

përkthimit letrar në Rusi. Ata ishin të aftë të riprodhonin tiparet themelore të 

poezisë së huaj. Përkthimet e tyre u bënë modele të një stili elegant, jo më pak të 

denja nga virtytet artistike të origjinalit. Me përkthimet e tyre Pushkini dhe 

Lermontovi shërbyen si etalone për përkthyesit e tjerë. Ata futën një princip të ri të 

veçantë për poezinë: “Përkthyesi i mirë duhet të jetë pjesë e pandarë e gjuhës 

amtare”. Këtë princip e ndoqën dhe të tjerë: knjaz Vjazjemskij, Gnediçi, Afanasij 

Fet etj.  

Fillimi i shekullit XX sjell një gjallërim të veprimtarisë përkthimore. Me 

iniciativën e Maksim Gorkit, u themelua “Biblioteka e letërsisë botërore”, një 

ndërmarrje nga më të fuqishmet në gjithë botën. Qëllimi i saj ishte botimi i të 

gjithë klasikëve të letërsisë botërore. Për 70 vjet ata arritën të realizonin 30% të 

planit. Shtëpisë botuese iu dha të publikojë në vitet ’30 50 veprat e plota të 

Balzakut, Anatol Francit, Hajnes, Shilerit, Bajronit, Dikensit, Mark Tuejnit, etj.  

Kësaj periudhe i takojnë shumë përkthyes të talentuar: Lozinskij, Shepkina-

Kupernik, Marshak, Ljubimov, Kallashnikova. Tashmë përfshinte një kulturë 

shumënacionale dhe shumëgjuhëshe, çka mundësonte një veprimtari përkthimore 

nga gjuhët gjeorgjiane, armene, uzbeke, kazake etj, nën penën e mjeshtrave të 

përkthimit si Ginsburg, Pasternak, Tihonov, etj..  
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Revolucioni tekniko-shkencor i gjysmës së dytë të shek.. XX, nxori në pah 

nevojën për përkthimin informativ. Një shumicë e madhe përkthyesish punojnë me 

tekste të sferave sociale, teknike dhe shkencore. Kjo shpuri në ndryshime 

strukturore të punës së përkthyesve. Shfaqet një rrjet i byrove dhe seksioneve të 

përkthyesve në përbërjen e ndërmarrjeve të mëdha. Lindin kurset e para teorike.  

Në vitet e perestrojkës veprimtaria e përkthyesit ndryshon. Heqja e censurës sjell 

përkthimet e veprave të ndaluara më parë. Ekzistonin ndërrmarrje të vogla private, 

të specializuara në përkthimin e letërsisë popullore, masive. Bie standardi i 

përkthimit, shihet efekti anësor i nxitimeve me pjesëmarrjen e gjerë të përkthyesve 

joprofesionalë. Rritet dukshëm kërkesa për përkthimet me gojë, simultante, 

sinkron, veçanërisht nga anglishtja dhe gjermanishtja. 

 

 

13. Teoria e përkthimit në Rusi 

 

Punimet e para ruse mbi teorinë e përkthimit janë arsyetimet e dhe këshillat e 

Maksim Grekut, në mesin e shek. XVI. Gjatë gjithë ekzistencës se përkthimeve në 

Rusi, përkthimi konsiderohej si një pjesë e pandarë e kulturës dhe ka qenë gjithnjë 

në qendër të qarqeve shkencore. Vetëm në gjysmën e dytë të shek. XX këto teori 

të shumëllojshme, ide të autorëve të përkthimeve, nisën të stukturohen në një 

sistem të organizuar. Që nga kjo kohë rritja e aktivitetit përkthimor u shoqërua me 

punime të shumëllojshme mbi teorinë e përkthimit. 

Shkolla ruse e përkthimit mbështetet mbi bazën e interesave të ndryshme dhe 

shpesh reflekton ide të përkundërta të shkencëtarëve. Megjithatë, principe të 

përgjithshme fundamentale ka:  

Ivan Kashkin: “Përkthimi dhe arti”. 

Fjodorov: “Dhe të bukurën mund ta studiosh”.  
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Të gjitha këto teori janë bazuar mbi një premisë: përkthimi është një dukuri, të 

cilin mund ta hulumtosh sistematikisht dhe ta përshkruash me anë të metodave të 

ndryshme të vëzhgimit dhe analizës. Pranimi i zgjidhjeve përkthimologjike mund 

të jetë intuitiv, por ai mund të jetë krejtësisht nga raportet gjuhësore dhe kuptimore 

(konjitive) të kategorive në një gjuhë a në një tjetër. 

Teoria e përkthimit është deskriptive. Detyra e teorive është hulumtimi i fakteve të 

vëzhguara, evidentimi i ligjësive, të cilat janë të përgjithshme për shumicën e 

përkthimeve.  

Vetëm pas përkufizimit të vetë nocionit “përkthim” mund të mbërrish në 

përfundimin se si duhet të jetë ai. Përgjithësimet teorike duhet të bazohen në fakte 

objektive. Prandaj zbatohet analiza krahasuese e teksteve nistore dhe të 

përkthyera, e po ashtu, hulumtimet e ndryshme eksperimentale të veprimtarisë 

konkrete të përkthyesve.  

Themeluesi i teorisë ruse të përkthimit është prof. Andrej Venediktoviç Fjodorov 

(1906-1997). Vepra e tij – “Hyrje në teorinë e përkthimit”, e botuar së pari në 

Moskë me 1953, pati pesë ribotime. Ribotimi i pestë i plotësuar u bë në vitin 1999, 

“Bazat e teorisë së përgjithshme të përkthimit”. “Përkthimi fillon me gjuhësinë 

dhe mbaron me artin”
60

 – shpall Fjodorovi qysh në hyrje. Për nga vlera teoretike 

dhe gjerësia e materialit, ky ishte një punim pionier në kulturat teorike të 

përkthimit në gjithë botën, çka e tregojnë referencat e shumta të teoricienëve të 

përkthimit, veçanërisht në perëndim qysh më 1964, kësaj vepre i përmbahet 

Eugene A. Nida në veprën “The science of translating”, e më vonë George Steiner 

në veprën “After Babel”
61

.  
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Hulumtimet teoretike në Rusi zhvillohen brenda kornizave të linguistikës. 

Shumica e studiuesve e konsiderojnë teorinë e përkthimit si një ndarje të 

rëndësishme të gjuhësisë.  

Ky kuptim i gjerë i linguistikës jep mundësi për një zbatim aktiv të metodave 

linguistike në përshkrimin e strukturave, semantikës dhe aspekteve të tjera të 

përkthimit. Shumica e teoretikëve janë në fakt linguistë (Barhudarov, Jakobson 

etj).  

Mbahet një lidhje e ngushtë ndërmjet teorisë dhe praktikës së përkthimit.  

Në përkthimtari hulumtohet komunikimi ndërgjuhësor nga pikëvështrime të 

ndryshme: nga pikëpamja linguistike (krahasohen dy gjuhë), nga pikëpamja 

konjitive (krahasohen stereotipet e meditimit), hulumtohen edhe veçoritë 

psikologjike të përkthimit. Një vëmendje e madhe u kushtohet çështjeve të 

ekuivalencës, pragmatikës së përkthimit. Hulumtohet stilistika, modelet e 

ndryshme të procesit të përkthimit, domethënia e komponentëve të tekstit, të cilat 

zëvendësohen me komponentet e njësive (p.sh., si përkthehen frazat stereotipe). 

Shembull, “You OK?” – “Mirë je?” 

Hulumtimi i përkthimit arstistik sugjeron analizën gjuhësore dhe studimin e 

veçantive artistike të përkthimit. Sot intersesi i shkencëtarëve përqendrohet në 

sferën e përkthimit gojor-interpreting, me një vëmendje të veçantë për procesin e 

përkthimit sinkron–simultaneous, sikundërse dhe përkthimit koherent-consecutive. 

Përkthimologjia ruse ka qenë gjithnjë e lidhur me procesin e përgatitjes së 

përkthyesve të ardhshëm të të gjitha zhanreve. Hulumtime shkencore të posaçme 

ndërmerren për hir të një përpunimi edhe më të efektshëm të prograve të reja 

shkollore. Hyrje në specialitet, hyrje në teorinë e përkthimit, bazat e përkthimit 

oral, përkthimet audiovizuale etj.  
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14. Përkthimi në botën bashkëkohore 

 

 Pas Luftës së Dytë Botërore, pati një “boom” të përkthimeve informative, 

çka tregonte një ndryshim thelbësor në kërkesat për përkthyes dhe kushtet e punës 

së tyre. Kështu, veçantitë kryesore që karakterizojnë veprimtarinë përkthimore në 

botën bashkëkohore, janë: 

 1. U rrit së tepërmi nevoja për përkthime të sakta. Nëse përkthyesit e 

letërsisë artistike i lejonin vetes liri të gjithëllojshme, kjo në rastin më të keq çoi në 

deformimin e përfytyrimit mbi manierën krijuese të autorit dhe mbi virtytet letrare 

të origjinalit. Por deformimet në përkthimet teknike, komerciale, diplomatike 

mund të kishin pasoja serioze shumë më të rënda. Prandaj përkthimi i lirë në këto 

sfera u konsiderua thjesht i palejueshëm. Përkthyesit i bie gjithmonë të vendosë 

cilët elementë të përmbajtjes të flijojë, që të mundë të përcjellë detajet e tjera më të 

rëndësishme.  

 2. Një tjetër tipar dallues i përkthimologjisë bashkëkohore është sasia e 

madhe e teksteve të karakterit teknik, përkthimi i të cilëve kërkon nga 

përkthyesi dije të imtësishme të objektit përkatësisht sferave gjegjëse. Një 

përkthyesi profesional i bie të përkthejë tekste tepër të koklavitura nga fizika 

bërthamore, teknika kompjuterike, mjekësia kozmetike apo kozmike dhe  nga 

shumë shkenca e specialitete të sferave të ndryshme.  

 Prandaj përgatitja e përkthyesve të ardhshëm përfshin elementet e 

specializimit, njohjen me nocionet bazë në sferën ekonomike, të së drejtës apo 

shkencave të veçanta natyrore. Si rregull, për një përkthim të suksesshëm 

përkthyesi nuk ka nevojë të ketë një arsimim gjegjës, mjafton që ai të orientohet 

mjaftueshëm me objektin e përkthimit. E rëndësishme është të përgatitesh në 

mënyrë të pavarur për përkthimin e një teksti të ndërlikuar: të njihesh me 
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problematikën sipas enciklopedive dhe doracakëve teknikë dhe të hartosh një listë 

me termat e panjohur. 

 3. E lidhur ngushtë me çështjet e sipërpërmenduara është edhe një veçanti 

tjetër e veprimtarisë përkthimore në botën bashkëkohore – larmia e madhe 

tematike e teksteve. Dihet, që përkthyesi i mbërrin më lehtë rezultatet e mira, nëse 

ai përkthen tekste prej një sfere të ngushtë, të cilën e njeh gjithanshëm. Por 

përkthyesit profesional, bashkëkohor i del të ketë punë me tekste nga më të 

paimagjinueshmit. Madje edhe nëse ai punon në një fabrikë prodhimi, 

prapëseprapë do t’i vijë puna të përkthejë dokumenta mbi operacionet eksportuese, 

kontaktet me firmat e huaja të lëndës së parë, materiale reklame, etj. E thënë 

ndryshe, ai do të jetë i detyruar të merret me shumë lloje të tjera të përkthimit – 

teknik, ekonomik, juridik etj..  

 4. Shumëllojshmëria tematike e teksteve të përkthyera shoqërohet 

pashmangshëm me shumëllojshmërinë e tyre stilistike. Nga njëra anë, 

përkthyesit jo vetëm të letërsisë artistike, por dhe të teksteve informative, i takon 

të ketë punë me tekste, të shkruara apo gojore, autorët e të cilëve janë mjeshtër të 

njohur të fjalës, që përdorin mjete të begata shprehjeje dhe që citojnë lirshëm 

sentenca nga filozofë të ndryshëm, poetë apo historianë. Për përkthyesin është 

veçanërisht e pakëndshme kur, për shembull, oratori citon Shekspirin, ndonjë 

anekdotë apo ndonjë varg poezie për fëmijë.  

 5. Nga ana tjetër, përkthyesit jo rrallë i takon të përkthejë tekste të 

shkruara keq si nga forma, ashtu dhe nga përmbajtja, autorët e të cilëve kanë 

një nivel të ulët formimi, nuk zotërojnë dot një gjuhë dhe s’dinë të formulojnë 

logjikisht mendimet e tyre. Dokumentacioni i ndryshëm teknik shpesh përbëhet 

drejtpërsëdrejti nga marrëveshjet informale në fjalë mes palëve dhe përkthyesi e 

ka vështirë t’ia qëllojë se çfarë ka parasysh autori-folës i tekstit që ai duhet ta 

përkthejë. 
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 6. Jo më pak vështirësi krijojnë gjatë përkthimit dhe përdorimi në 

origjinal i formave dhe varianteve dialektore të gjuhës, shmangiet e ndryshme 

nga norma letrare, deformimet individuale dhe gabimet ligjërimore. Në shumë 

gjuhë ekzistojnë dallime territoriale të llojeve nga më të ndryshme (gjuha angleze 

në Indi, Australi, në shtetet e jugut të SHBA-së, gjermanishtja e Austrisë, Zvicrës 

dhe Bavarisë, etj.) 

 7. Veçanërisht duhet patur kujdes kur autori i tekstit flet ose shkruan jo 

në gjuhën amtare, të cilën ai e njeh dobët. Ligjëruesi në gjuhën jo amtare, 

pjesëmarrës i një konference, jo rrallë i deformon fjalët dhe kuptimet sipas 

logjikës së gjuhës së tij amtare. Për shembull, francezi thotë “I congratulate myself 

of your plan”, ndërsa kemi “Je me felicite de votre plan”. Mosartikulimi i tingullit 

“l” e bën një japonez ta përshëndesë presidentin e komitetit me “on your happy 

erection” (në vend të election)
62

.  

 8. Numri i madh i përkthimeve kanonike. Përkthimet e shumë 

dokumentave shpeshherë përftojnë një status të ngulitur zyrtar, merren në cilësinë 

e vetme dhe të gjithëpranuar të “kanonit” që përfaqëson origjinalin. Kur një 

dokument i tillë përmendet ose citohet, ai nuk përkthehet më nga e para, por në 

vend të kësaj përdoret përkthimi ekzistues zyrtar, madje edhe kur përkthyesi është 

i vetëdijshëm se përkthimi nuk është krejt i saktë dhe duhet ripërkthyer, ai nuk 

ndërhyn ta përmirësojë. E gjithë kjo situatë ka lidhje me problemin e citimit në 

origjinal prej fragmenteve të veprave letrare në gjuhën e përkthyer.  

 

15. Karakteristika e përbashkët e teorive bashkëkohore të përkthimit 

 

 Bazat e teorive përkthimologjike nisën të përpunoheshin në mesin e 

shekullit XX, kur linguistët u shtruan ta shqyrtojnë përkthimin si një lloj të veçantë 
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të veprimtarisë ligjërimore, përgjatë të cilës njësitë e gjuhës së përkthimit zgjidhen 

në një varësi të caktuar nga njësitë gjuhësore që shfrytëzohen në origjinal. Prandaj, 

sikundërse në çdo hulumtim linguistik, studiuesit e përkthimit merreshin tashmë jo 

me formulimin e rregullave, të cilat duhet t’i ndjekë përkthyesi, por me 

hulumtimin e korrelacioneve gjuhësore dhe me njësitë gjuhësore e ligjërimore që 

janë fiksuar në procesin e përkthimit. “Material terreni
63

” për hulumtime shërbejnë 

tekstet e origjinalit dhe të përkthimit, përqasja e të cilëve na jep të dhëna faktike 

objektive për përgjithësimet e mëtejshme teoretike. Kësisoj, hulumtimi i 

përkthimit cakton si qëllimim të tij, në radhë të parë, përshkrimin e fakteve reale 

përkthimore dhe jo karakterin preskriptiv. Pasi të ketë qartësuar korrelacionet e 

vërteta të njësive të dy gjuhëve, të cilat lindin në procesin e përkthimit, teoria e 

përkthimit mundet mandej të përpunojë rekomandimet, se çfarë metodash 

frytdhënëse do të shfrytëzojë përkthyesi për të lehtësuar zgjedhjen e variantit të 

përkthimit. 

 Sikundër çdo disiplinë shkencore, përkthimologjia ka aspektet teoretike dhe 

aplikative. Përkthimtaria teorike përfshin teoritë e përgjithshme të përkthimeve, 

teoritë e rralla dhe speciale. Teoria e përgjithshme e përkthimit hulumton ligjësitë 

më të përgjithshme të përkthimit, është e pavarur nga çifti i veçantë konkret i 

gjuhëve. Teoritë e rralla e hulumtojnë problematikën përkthimologjike lidhur me 

ndikimin e ndërsjelltë në procesin e përkthimit të një çifti konkret gjuhësh. Teoritë 

speciale të përkthimit merren me hulumtimin e veçanësive të llojeve të posaçme të 

përkthimit, klasifikimin e tyre në varësi nga tipat e teksteve të përkthyera dhe të 

kërkesave specifike që sugjerojnë përkthimin e çdocilit tip. Përkthimi i aplikuar 

përfshin aspektet praktike të veprimtarisë përkthimologjike: lehtësimin e punës 

leksikografike të përkthyesit, organizmin e përgatitjes së përkthyesve të ardhshëm, 
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programet dhe metodikat për kualifikimin e tyre, përpunimin e programeve të 

përkthimit të dokumentave etj. 

Përkthimi mund të realizohet si me shkrim, si me gojë. Përkthimi me shkrim është 

ai lloj përkthimi, gjatë të cilit origjinali dhe përkthimi shfaqen në procesin e 

përkthimin në trajtën e teksteve të fiksuara, të cilave përkthyesi mund t’u kthehet 

sa herë të dojë, duke e përthelluar kuptimin e tij mbi origjinalin dhe duke 

korrektuar variantet e zgjedhura të përkthimit. “Në ndryshim nga përkthimi me 

gojë, gjatë të cilit një ligjëratë kthehet nga njëra gjuhë në tjetrën, këtu bëhet fjalë 

për tekste kuptimi i të cilëve rishprehet në një gjuhë tjetër”
64

 . Përkthimi me gojë 

mund të përmbushet vijueshmërisht ose në mënyrë sinkrone. Ky “quhet dhe 

interpretim, është shumë i lashtë, meqenëse, siç thuhet, “në fillim ishte fjala”
65

. 

Një lloj i veçantë i këtij përkthimi është përkthimi i bisedave apo përkthimi i 

dyanshëm. Ekzistojnë edhe lloje të përziera përkthimesh: përkthimi gojor i një 

teksti të shkruar (“përkthim direkt nga fleta”) dhe përkthim i regjistrimit nga 

magnetofoni i një fjalimi apo deklarate (një praktikë e gjerë kjo për gazetarët). 

 Përkthyesi është i shtrënguar gjithëherë të zgjidhë, çfarë elementësh të 

origjinalit mund të flijojë, që të mund të riprodhojë të plota disa elementë më të 

rëndësishëm dhe më domethënës në procesin komunikativ. Në lidhje me këtë 

çështje ka një nocion qendror në teorinë e përkthimit që quhet “ekuivalentim i 

përkthimit”, i cili shenjon të përbashkëtën relative të përkthimit dhe origjinalit në 

mungesë të identifikimit të plotë të tyre. Teorikisht dallohet ekuivalentimi i 

mundshëm, i përcaktuar nga korrelacioni i strukturës dhe rregullave të 

funksionimit të dy gjuhëve dhe ekuivalentimi optimal – afërsia që mishërohet në 

procesin e përkthimit.  
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 Në një sërë rastesh për një sukses në komunikimin ndërgjuhësor, mbërritja 

e ekuivalencës maksimale del e panevojshme, e nganjëherë, thjesht e 

padëshirueshme. Këto situata kanë bërë të nevojshme ngulfatjen e një termi 

vlerësues, “përkthim adekuat”, që shenjon gjegjshmërinë e përkthimit kërkesave 

dhe konditave të aktit konkret të komunikimit ndërgjuhësor. Gjegjësisht me 

domethënien e termave “ekuivalencë” dhe “adekuat”, përkthimi adekuat përfshin 

një shkallë të caktuar ekuivalentimi, por përkthimi ekuivalent mund të mos jetë 

adekuat. 

 Karakteri vlerësues shpesh bart edhe terma gjerësisht të aplikuar  të 

“përkthimit tekstual/ të fjalëpërfjalshëm” dhe të “përkthimit të lirë”. Të dy termat 

dëftejnë se një përkthim mund të mos jetë adekuat. Në çdo akt përkthimor, 

korrelacioni ekuivalencë dhe adekuat përcaktohen me zgjedhjen e strategjisë, të 

cilën përkthyesi e bën mbi bazën e hulumtimit të një sërë faktorëve, që përbëjnë 

situatën përkthimore. Nga këta faktorë, rëndësi më të madhe ka qëllimi i 

përkthimit, tipi i tekstit të përkthyer dhe karakteri i hamendësuar i recepientit të 

përkthimit. Është e qartë pra varësia e strategjisë së përkthyesit nga tipi i tekstit të 

përkthyer. Para së gjithash veçohen dy lloje funksionale kryesore: përkthimi 

artistik (letrar) dhe përkthimi informativ (joletrar).  

 Një ndikim domethënës në zhvillimin dhe rezultatet e procesit përkthimor 

ka karakteri i hamendësuar i recepientit të përkthimit. Në disa raste përkthimi nuk 

e gjen adresatin e saktë, dhe përkthimi orientohet në të ashtuquajturin “recepienti i 

përafërt”. Efektiviteti i komunikimit ndërgjuhësor varet në shumçka nga 

kompetenca gjuhësore dhe komunikative e përkthyesit. 

 

 

16. Problemet psikolinguistike dhe konjitive të përkthimit 
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Psikolinguistike dhe kognitive do të quajmë ato aspekte përkthimore që kanë të 

bëjnë drejtpërsëdrejti me gjendjen e vetëdijes së përkthyesit. Përkthimi është një 

mbartje e tekstit nga njëra gjuhë në tjetrën, është një proces mendor, i bazuar mbi 

shartimin e përpunimit të informacionit. Hulumtimet psikolinguistike krijojnë 

mundësinë e përpunimit të informacionit shkrimor dhe oral të përkthyesit. Këto 

mundësi dallojnë prej mundësive të përpunimit që i bëjnë informacionit oratorët, 

shkrimtarët dhe mjeshtrat e tjerë që punojnë me tekstet. Dhe përkthyesit e shkrimit 

ndryshojnë gjithashtu nga përkthyesit e ligjërimit gojor.  

Spikatja e dallimeve në përpunimin e informacionit është qëllimi i hulumtimeve 

psikolinguistike. Modeli i besueshëm i përpunimit të informacionin nga pikëpamja 

e psikologjisë duhet të reflektojë gjithçka që dihet mbi informacionin, të na 

komunikojë mbi cilësitë e kujtesës. 

Pikëreferimi për psikolinguistët është komunikimi monogjuhësor. Modeli 

psikolinguistik na dëshmon se përkthim me shkrim apo me gojë – janë raste të 

veçanta të komunikimit dygjuhësor dhe duhet të shpjegojë aftësinë e përkthyesit 

për t’u zhvendosur nga njëri tekst në tjetrin: nga teksti me shkrim në tekstin me 

shkrim, si në përkthimin e zakonshëm; nga teksti gojor në tekstin me shkrim, si në 

rastin e përkthimit nga fleta; nga teksti gojor në ligjërimin me shkrim, që i 

paraprin përkthimit të vijueshëm; nga teksti i shkruar – në tekstin me gojë – 

përkthim i vijueshëm; nga teksti me gojë-në tekstin me gojë–siç është përkthimi 

sinkron (në të cilin nuk lejohen deformimet, ndërsa lëniet pa përkthyer janë thjesht 

të pafalshme). 

Përkthimi gërsheton leximin, dëgjimin, letrën, kuvendimin. Përkthyesit me shkrim 

dhe me gojë lexojnë dhe dëgjojnë, shkruajnë dhe flasin tjetërlloj nga bartësit e 

tjerë të gjuhës. Arsyet për këtë janë – kushtet e veçanta të tendosjes / sforcimit në 

të cilën veprojnë pjesëmarrësit. Ndër këto kushte tendosjeje mund të veçojmë:  
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1. Detyra. Veprimtaria, të cilën duhet ta realizojë përkthyesi dhe konteksti, në të 

cilën kryhet veprimtaria. 

2. Teksti është struktura gjuhësore dhe ligjërimore e tekstit nistor. 

3. Vetë përkthyesi. Dijet gjuhësore dhe jashtëgjuhësore dhe dije të tjera, që 

realizojnë përkthimin. 

Secili kusht është një premisë e procesit të përkthimit. Ata kanë një natyrë të 

ndryshme konjitive dhe ndikojnë në mënyra të ndryshme në procesin e përkthimit. 

Detyra përmbyshet në korniza të rrepta kohore. Kornizat janë të ndryshme gjatë 

përkthimeve gojore dhe shkrimore. Përkthimi me shkrim ndodh jashtë kohës reale, 

për shkak se përkthyesi ka kohë të mjaftueshme për përpunimin e tekstit, deri në 

deadline. Nga 6 deri në 8 fletë tekst në ditë është norma sipas OKB. Profesionistët 

përkthejnë afro 300 fjalë në orë, 5 fjalë në minutë. Përkthyesi sinkron duhet të 

reagojë saora mbi tekstin e artikuluar gojor. Nga kjo del se përkthimi sinkron 

punon 30 herë më shpejt, sipas normave të OKB. Përkthyesi me shkrim ka më 

shumë liri me kohën, në procesin e zgjedhjes së versionit më të mirë, ndërsa 

përkthyesi me gojë ka vetëm një shans. Përkthimi administrativ është përkthim 

nga fleta e dokumentave të ndryshëm, siç janë përkthimet e diasporave etnike, 

community interpreting, të cilin e ndeshim në gjyq, në shkollë, në spital, në 

shërbimet e emigrantëve.  

Bartësit e një gjuhe e përpunojnë tekstin ndryshe nga bartësit e dy gjuhëve. 

Komunikanti njëgjuhësor e lexon tekstin me qëllim kuptimin e përmbajtjes, 

përkthyesi përpiqet ta përkthejë tekstin në gjuhën tjetër. Që të dy përpiqen të 

nxjerrin informacion prej tekstit. Për bartësin ky është qëllimi i vetëm, ndërsa 

përkthyesi është i detyruar t’i njohë komponentët e tekstit nistor, vështirësitë e 

përkthimit. Lexuesit njëgjuhësor disa lloj frazash mund t’i shkaktojnë emocione të 

ndryshme: ta gëzojnë, nevrikosin, ndërkaq që përkthyesi duhet të jetë shpërfillës, 

duhet të ndjekë frazën vijuese.  
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Në rolin e marrësit të informacionit dallohet komunikanti njëgjuhësor është i 

orientuar për kah dërguesi (ku bie biblioteka), vëmendja e tij është e përqendruar 

në përmbajtjen e mesazhit me një qëllim të caktuar, me qëllim reagimin-pranimin, 

mospranimin, përgjigjen. Përkthyesi orientohet në marrësin e informacionit; ai 

është i përqendruar në hallin e vet: si ta përkthejë tekstin. Përkthyesi zakonisht e 

përmban reaksionin mbi përmbajtjen e mesazhit. Ai duhet të kontrollojë 

receptimin e tekstit nistor. Prioriteti i përkthyesit është pritja dhe vlerësimi i 

dëgjuesit, klientit. Kështu paraqiten aspektet receptive të përkthimit.  

Ka dhe aspekte produktive. Dialogu gojor në një gjuhë. 

1. Replika e parë kumbon në po atë gjuhë, në po atë stil, si dhe replika fillestare.  

2. Replika kundërgjegjëse ka një përmbajtje tjetër: semant-in, pragmat-in, 

sintaksis-in. 

Sjellja e përkthyesit është e përkundërt. 

1. Replika kundëpërgjigjëse në gjuhën e dëgjuesve. 

2. Mund të ketë po atë përmbajtje leksikore, por me modifikime të ndryshme. Kjo 

është e lidhur me kujtesën e përkthyesit dhe me strukturën gjuhësore. 

Ekzistojnë disa stade të përkthimit. I pari dhe i dyti kanë të bëjnë me përkthimin 

gojor, ndërsa i treti – me përkthimin me shkrim. 

1) Analiza -  përkthyesi lexon dhe dëgjon tekstin nistor, duke u bazuar në dijet e 

veta. Qëllimi i tij është kuptimi i plotë i strukturës. Hulumtimi i tekstit në nivelin 

sintaksor (radhën e fjalive), semantik dhe pragmatik. Ekzistojnë dy nivele të 

analizës. A) Në nivelin e fjalive – nga poshtë-lart, b). Në nivelin e të gjithë tekstit 

– nga lart-poshtë 

2) Sinteza – krijojmë tekstin e përkthyer, mandej e vlerësojmë atë nga pikëpamja e 

kuptimit, qëllimit të dërguesit të informacionit, qëllimit të përkthyesit, kërkesës së 

klientit, saktësisë së përkthimit. 
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3) redakti-mbi bazën e vlerësimeve teksti korrigjohet përfundimisht në stadin 

përmbyllës të rishikimit-revision. Çdo përpunim i tekstit paraqet një zgjidhje të një 

apo tjetër detyre – problem solving. Problemet janë: kuptimi, interpretimi, 

shprehja. Përpunohen strategjitë, që të zgjidhen problemet – translation strategies. 

Çështjet kur kemi mbërritur në këtë pikë, janë të lidhura me: 

1. Sa shpesh dhe çfarë problemesh lindin. 

2. Çfarë strategjish speciale zbatohen për hulumtimin dhe zgjidhjen e këtyre 

problemeve; 

3. Me çfarë dendurie zbatohen llojet e ndryshme të strategjive të caktuara; 

4. Çfarë treguesish të problemeve përkthimore mund të vëzhgojmë në procesin e 

përkthimit (si arritët ta dalloni që ka probleme); 

Problemi përkthimor – është pjesë e përkthimit, i cili lind si rezultat i perceptimit 

të tekstit të nistor apo gjatë krijimit të tekstit të përkthyer. Kjo pjesë e përkthimit 

kërkon një analizë apo sintezë jo automatike (shënime, fragmente të 

pakuptueshme).  

Strategjia përkthimore është një procedurë e vetëdijshme e zgjidhjes së problemit, 

që ka lindur në procesin e përkthimit të të gjithë teskstit apo të një pjese të tij. 

Meqenëse problemet përkthimore ndeshen në mikro dhe makro nivele, 

përcaktohen strategji qasjeje lokale dhe globale (pozicionimini karshi gjithë tekstit 

si një tërësi unike). Këto strategji bashkëveprojnë me dijet gjegjese të përkthyesit 

– me veçoritë e stilit dhe përmbajtjes, me njohjen e ortografisë, gramatikës, 

humorit etj. 

Një prej problemeve themelore të përkthimit gojor – është kufizimi i kujtesës së 

përkthyesit. Problemi kryesor i përkthyesit, që dëshiron të rrisë vëllimin e teksteve 

të përkthyera – është kujtesa e kufizuar. Atëherë kërkohet një strategji që e 

zvogëlon operacionin e kujtesës së rënduar. Startegjia për zgjidhjen e këtij 

problemi është përkthyesi me shkrim – mbërritja e kuptimit më parë se ai ta ketë 
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shprehur me fjalë, kthimi i mëpasëm tek teksti, në masën e harresës. Përkthyesi me 

gojë operon në nivelin e fjalëve deri në momentin e pauzës në ligjërimin e autorit, 

ose deri në momentin kur mund ta parashikojë fundin e fjalisë së oratorit, dhe 

mandej përkthen në nivelin e kuptimit. Gjatë përkthimit sinkron–vonesat janë nga 

2 deri në 6 sekonda, por bën vaki që kjo vonesë në përkthim të zgjasë deri në 10 

sekonda. Nadalesat e shkurtra çon shpesh në një numër të madh gabimesh nga 

pikëpamja e formës, shfaqen kalime dhe lënie të pajustifikuara, shtesa, 

zëvendësime joadekuate. Vonesat më të gjata në përkthim çojnë në përkthimin jo 

të plotë të tekstit, përmbajtjes, harrimit të fragmenteve etj.  

Nga kultura jonë letrare, ndër gabimet apo keqkuptimet e mëdha të përkthyesit 

sinkron, kemi imazhin e Besnik Strugës nga romani “Dimri i madh” i Ismail 

Kadaresë, kur midis udhëheqësve të dy vendeve komuniste, Nikita Hrushovit dhe 

Enver Hoxhës lind mosmarrëveshja dhe faji i hidhet përkthyesit, por për këtë do të 

flasim në një kapitull tjetër. 

Përkthyesit me shkrim përdorin tre strategji. 

1. Të përkthejnë pandërprerje sa më shumë të munden; 

2. Të korrigjojnë menjëherë gabimet sipërfaqësore, duke e ulur tempin e 

përkthyeshmërisë; 

Gabimet sipërfaqësore (ortografike) t’i lënë deri në pauzën e natyrshme, në fund të 

fjalisë. 

3. Ta shtyjnë kontrollin e cilësisë së përkthimit, gabimeve stilistike, deri në stadin 

e korrigjimeve, redaktimit; 

Vepron parimi i ekonomisë së sforcuar. Shumë më lehtë është t’i korrigjosh 

gabimet në masën e kuptimit të tyre, se sa të përpiqesh t’i korrigjosh menjëherë. 

Disa e fillojnë përkthimin pas një leximi të disafishtë të tekstit. Për shembull, i 

shkruajnë emrat e përveçëm në një fletë.    
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Problemet e përkthimit hulumtohen edhe me anë të intervistimit të përkthyesit apo 

të vëzhgimit gjatë punës së tij. Por për të marrë pjesë në vëzhgim, përkthyesit 

kalojnë kurse speciale kualifikimi. 

 

Treguesit e punës së brendshme mbi tekstin: 

Pauza apo pushimi, ulja e tempit të ligjërimit, prania e problemeve. Përkthyesi 

duhet të komentojë veprimet e tyre.  

Tempi i ligjërimit/botimit dëshmojnë për dyshimet e përkthyesit në procesin 

marrjes së vendimit.  

Ekzistojnë edhe shenja të tjera, të cilat flasin mbi shfaqjen e problemeve në punën 

e përkthyesit, probleme – të verbalizuara (kur thotë: “nuk mund ta përkthej këtë 

tekst”) dhe të paverbalizuara (kthimi i shpeshtë tek fjalorët, nënvizimi i vendeve 

të vështira në tekstit, korrigjimi i gabimeve). 

Por edhe kombinimi i të dy problemeve. 

 

Zbatohen dy strategji gjatë vëzhgimit të një përkthyesi: 

1. Analiza e rezultatit të përkthimit. Product-based studies. Metodat:  

Bëhet krahasimi i tekstëve nistore dhe të përkthyera. Të gjitha dallimet në tekst 

shfrytëzohen për përshkrimin e zhdrejtë të proceseve meditative. 

2. Strategjia, e bazuar në hulumtimin e procesit të përkthimit. Process-based 

studies. Metodat: regjistrohen mendimet me diktofon. Think aloud protocols. 

Maten lëvizjet e syve në procesin e përkthimit. Regjistrohet puna e përkthyesit në 

video. Bëhet anketimi me qëllim që të evidentohet metoda e tij. 

 

Grupe të ndryshme bartësish të gjuhës përdorin gjatë përkthimit strategji të 

ndryshme. 
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1) Fëmija bilingual dhe përkthyesi profesionist përdorin strategji, të orientuara në 

trasmetimin e mendimit - sense oriented strategy. 

Përdoret qasja  lart-poshtë – në fillim përpunohet teksti në tërësi, duke patur në 

qendër të vëmendjes funksionin e tekstit të përkthyer, dhe jo formën e tij. Për këto 

dy grupe, procesi i përkthimit ka të bëjë me shndërrimin e shenjave në kuptim, me 

zëvendësimin vijues të simboleve në shenja. 

2) Strategjia e përkthyesve-nxënës dhe rishtarë është – qasja poshtë-lart (“si mund 

ta themi në shqip?”) - sign oriented strategy. Metoda e orientuar në shenja të 

veçanta. Koncentrohet në formë. Përkthimi për ta është inversi gjysmëautomatik 

leksikor. Shenja në gjuhën e përkthyer shfaqet falë shenjës analogjike në gjuhën 

nistore, kurrsesi jo në trajtën e pranisë së nocionit gjegjës. 

 

 

 

17. Problemet linguistike të përkthimit 

 

Nuk ka dyshim që përkthimologjia i detyrohet shumë gjuhësisë. Qasja nga 

pozicioni i shkencëtarit të letërsisë nuk do të lejonte të krijohej një teori e qartë, e 

bazuar në faktet e bashkëveprimit të ndërsjelltë të sistemeve të ndryshme gjatë 

kalimit nga teksti nistor në gjuhën e përkthyer.  

Kjo është e lidhur me faktin që procesi i shkencës së letërsisë është një proces 

krijues. 
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18. Sferat kryesore të bashkëveprimit të linguistikës dhe përkthimologjisë 

 

Kjo lidhje është e dyfishtë. 

1) Mundësia e aplikimit të hulumtimeve linguistike në praktikën e përkthimit.   

2) Mundësia e krijimit të një teorie linguistike të teorisë së përkthimit. 

Gjatë procesit 1) sociolinguistika mund të na flasë shumë: mbi marrëdhëniet e 

gjuhës me gjendjen shoqërore të bartësve të saj, çka është e zbatushme në 

praktikën e përkthimit, tekstet në dialekt përkthehen ndryshe nga gjuha standarde 

– ulet stili, gjallërohet... 

Gjuhësia e pasuron teorinë e përkthimit. 

Hulumtimet pragmatike: nënë-bijë, shef-vartës. Mjegullimi i statusit të femrës 

(Miz).  

2) Në vend të aplikimit të teorive linguistike për elementë të veçantë të tekstit, 

teoria linguistike aplikohet ndaj nocionit “përkthim”. Teoria e ekuivalentimit 

dinamik, e pëfaqësuar nga Eugene Nida, paraqet thelbin e sociolinguistikës së 

përkthimit. Njeriu gjatë përkthimit orientohet në marrësin e tekstit në gjuhën e 

mbërritjes. (Vesa, mbylle derën!) dikujt mund t’i drejtohesh kështu e jo ndryshe, 

dhe dikujt tjetër kurrsesi. 

Duke e drejtuar procesin e përkthimit për kah marrësi i tekstit të mbërritjes, ne e 

kuptojmë këtë proces si përshtatje të tekstit nistor. Gjatë përshtatjes, marrësi 

dallohet në planin social nga autori i tekstit nistor nga pikëpamja e njohjes së 

gjuhës, kulturës – për shembull, përshtatja e tekstit të përkthyer për nxënësit e 

shkollave. 

Dy qasje të ndryshme: Teoria kritiko-letrare e përkthimit dhe teoria linguistike e 

përkthimit. E para u themelua nga Andrej Benediktoviç Fjodorov në 1953  dhe 

pati një shtytje të mëtejshme me teorinë e Albert Schëeizer-it në 1987. Ndarja e 

pikëpamjeve të teoricienëve të përkthimit dhe linguistëve nisi në vitet ‘50 me 
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strukturalistët amerikanë. Strukturalistët amerikanë Charles Fritz dhe Leonard 

Bloomfield, mendonin se domethënia nuk mund të jetë objekt i hulumtimeve 

gjuhësore, për shkak se domethënien nuk është e mundur ta vëzhgosh dhe ta 

analizosh. Për përkthyesit, idetë linguistike të strukturalizmit janë të padobishme, 

pasi gjithë teoria e përkthimit bazohet mbi domethënien. 

Por shpejt gjuhësia e kapërcen këtë mangësi – fillojnë modelimet edhe në nivelin e 

fjalës, edhe në nivelin e fjalisë. Së këndejmi, për përshkrimin e domethënies në 

nivelin e fjalës u shfrytëzuan këto nocione: nominacioni, konotacioni, analiza e 

komponentëve, fushat semantike; për pëshkrimin e mendimit të fjalisë 

shfrytëzohet nominacioni prepozitiv (një tufë domethëniesh të fjalës dhe të 

lidhjeve ndërmjet tyre), presupozicioni (hape derën=është e mbyllur. Nënkuptojmë 

dijen paraprake). Këto nocione zbatohen në linguistikën krahasuese dhe dëftejnë 

demonstrativisht diferencën e domethënies në tekstin nistor dhe të përkthyer. Nga 

pikëpamja linguistike çdo gjuhë është përplot boshllëqe në lidhje me gjuhët e tjera. 

Në rusisht “ Troje sutok nje spall”, - në shqip nuk ekziston kuptimi sutok (ditënata, 

si njësi kohore). Mund ta përkthejmë “Tre ditënetë nuk ka vënë gjumë në sy”, por 

bie në sy artifica përkthimore ditënetë. 

 

George Albrey e përqas përkthimin me këmbimin e valutës: megjithëse 

domethënia e pamjes dhe shifrave të bankënotave ndryshojnë, vlera e tyre reale në 

idealitet nuk duhet të ndryshojë, por në të vërtetë nuk është kështu: si rezultat i 

këmbimit, paratë përfshihen në një sistem tjetër vlere. Domethënia që jepet gjatë 

përkthimit është e kushtëzuar nga konteksti, prandaj dhe kemi humbje/firo gjatë 

përkthimit; norma e firos, sipas Albrejt është -20%. Detyra e përkthyesit është si ta 

minimizojë 20% të humbjes/firos.  
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19. Ekuivalenca përkthimore 

 

Puna vështirësohet me mospërkimin e elementëve të veçantë të kuptimit, madje 

edhe në shprehjet më elementare. Supozojmë se po përkthejmë nga rusishtja dhe 

anglishtja fjalinë “Student çitajet knjigu/ The student is reading a book” - në 

versionin “studenti lexon një libër”. Në shumicën e rasteve, një përkthim i tillë do 

të jetë krejt i rregullt dhe s’ka nevojë për ndonjë përmirësim. Megjithatë, është e 

qartë, se këtu nuk kemi një identitet/përputhje të plotë. Origjinali rusisht dhe 

anglisht përmbajnë treguesin, që fjala është për njëfarë personi, të njohur për 

bashkëbiseduesit dhe, përkundrazi, për njëfarë libri të papërcaktuar. Në përkthim 

një tregues i tillë mungon, sikundër dhe informacioni, që veprimi ndodh në 

momentin e ligjërimit dhe se nuk përsëritet rregullisht. Nga ana tjetër, gjuha 

shqipe na shtrëngon të kuptojmë, se ai që po lexon, është një person i gjinisë 

mashkullore, megjithëse në origjinal fjala mund të jetë edhe për  një person të 

gjinisë femërore.  

Marrëdhëniet ndërmjet përmbajtjes së origjinalit dhe përkthimit shenjohen me 

termin “ekuivalencë”. Së pari, kushtet e ekuivalencës duhet të përfshihen në vetë 

përcaktimin e përkthimit. Eugene Nida pohon se përkthimi ka të bëjë me krijimin 

në gjuhën e përkthimit të “ekuivalencës më të afërt të natyrshme” të origjinalit. Së 

dyti, nocioni “ekuivalencë/ekuivalentim” përfton një karakter vlerësues dhe 

përkthim “i mirë” apo “i keq” pranohet vetëm përkthimi ekuivalent.  

Në përkthimologjinë bashkëkohore mund të zbulojmë tre qasje kryesore ndaj 

përkufizimit të nocionit “ekuivalencë”.  

1. Disa përkufizime të përkthimit e zëvendësojnë faktikisht kuptimin ekuivalencë 

me identitet, duke pohuar se përkthimi duhet të ruajë pikë për pikë përmbajtjen e 

origjinalit. A.V. Fjodorovi, për shembull, duke përdorur në vend të “ekuivalencës” 
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termin “njëvlershmëri/pollnocenost”, thotë që kjo njëvlershmëri përfshin 

“përcjelljen shterruese të kuptimit përmbajtjesor të origjinalit”.  

2. Qasja e dytë për zgjidhjen e problemit të ekuivalencës përkthimore ka të bëjë 

me përpjekjen për të zbuluar në përmbajtjen e origjinalit njëfarë pjese invariante, 

ruajtja e së cilës është e domosdoshme dhe e mjaftueshme për mbërritjen e 

ekuivalencës së përkthimit. Më së shpeshti në rolin e një invarianti të tillë 

propozohet ose funksioni i tekstit të origjinalit, ose situata e përshkruar në këtë 

tekst. Me fjalë të tjera, nëse përkthimi mund të përmbushë po atë funksion (për 

shembull, të lehtësojë përdorimin e saktë të ndonjë pajisjeje teknike) ose të 

përshkruajë vetë po atë  realitet, atëherë ai është ekuivalent. 

3. Qasjen e tretë në përkufizimin e ekuivalencës përkthimore mund ta quajmë 

empirike.  

Thelbi i saj sugjeron që të mos përpiqesh të gjesh ndonjë zgjidhje apriori, se ku 

qëndron e përbashkëta e përkthimit dhe e origjinalit, por të përqasësh një numër të 

madh përkthimesh të përmbushura me origjinalet e tyre dhe të vëresh se ku 

bazohet ekuivalenca e tyre. 

 

 

 

 

 

  

20. Tipat e ekuivalentimit  

 

1. Ruajtja e qëllimit të komunikimit. Në çdo shprehje, përskaj përmbajtjes së saj 

konkrete, shprehet njëfarë funksioni ligjërimor, që përmban qëllimin e përbashkët 

të komunikimit. Pikërisht ruajtja e qëllimit të komunikimit ftillon 
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ekuivalencën e përkthimeve të tilla. E thënë ndryshe, ekuivalentimi mbërrihet në 

nivelin e qëllimit të komunikimit. Në gjuhësinë bashkëkohore përdoren principe të 

ndryshme për klasifikimin e këtyre funksioneve. Ekzistojnë të tilla funksione 

ligjërimore, siç janë funksionet emotive, referente, poetike (estetike), nxitëse, 

kontaktuese, vullnetshprehëse, etj.  

Segmente të veçanta të tekstit mund të zotërojnë qëllime të ndryshme të 

komunikimit. Përveç kësaj, është e mundur ekzistenca e qëllimit të përbashkët të 

komunikimit për të gjithë tekstin ose dhe për një sërë tekstesh të një tipi të caktuar. 

E rëndësishme është të vërejmë se mosruajtja e qëllimit të komunikimit e bën 

përkthimin joekuivalent, madje edhe kur ai i ruan të gjitha pjesët e tjera të 

përmbajtjes së origjinalit. Kështu, kemi shqyrtuar tipin e parë të ekuivalencës ku 

ruhet vetëm qëllimi i komunikimit. Shembull nga një përkthim i im (A.T), i një 

strofe të Josif Brodskijt: “I ot Cezarja daljeko, i ot vjugi,/ Ljebezit nje nuzhno, 

trusit, toropitsja./ Govorish, çto vsje namjestniki – vorjugi?/ No vorjuga mnje 

miljej, çjem krovopijca.
66

” (“Larg më mirë nga çdo Çezar e çdo tufan./ Pa nguti e 

frikë që t’bën sahanlëpirës./ Gjithë regjentët thua se hajdutër janë?/ Po më mirë 

besa hajdutë, se gjakpirës”
67

). 

2. Ekuivalenca situative, me ruajtjen e qëllimit të komunikimit dhe kallëzimin 

ë një situate të caktuar. Në çdo gjuhë mund të ekzistojnë parapëlqime të 

caktuara, si rezultat i së cilës mundësia e përshkrimit të së njëjtës situate, të 

përdorur në një gjuhë, del e pazbatueshme në gjuhën tjetër. Pikërisht këtë 

zbulojmë në shqyrtimin e një grupi përkthimesh, që i përkasin tipit të dytë të 

ekuivalentimit.  

Për shembull: “The telephone rang and he ansëered it». Në përkthim lexojmë: “Ra 

telefoni, dhe ai ngriti receptorin”. 

                                              

66
 Josif Bridskij – Sobranie Soçinjenia II (Vepra e plote II), Pushkinskij Fond, S.Petërburg, 1996, f. 221 

67
 Josif Brodksij “Stacioni në shkretëtirë”, poezi të zgjedhura, përktheu Agron Tufa, “Arbëria” 2004, f. 54 
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Ekuivalenca e tyre shprehet me ruajtjen e dy pjesëve të përmbajtjes së origjinalit – 

qëllimit – komunikimit dhe kallëzimit të situatës së caktuar – gjatë ndryshimit të 

mundësisë së përshkrimit të kësaj situate. Mund të themi, që këtu kemi të bëjmë 

me ekuivalencë në nivelin e situatës apo me ekuivalencë situative. Përkthimet e 

këtij tipi janë të panumërta.  

Në suazat e tipit të dytë të ekuivalentimit mund të dallojmë disa raste të veçantë të 

përshkrimit të situatës në përkthim. Para së gjithash ekzistojnë situata, të cilat 

përshkruhen më të njëjtën mënyrë. Kjo na ndodh shpesh kur kemi të bëjmë me 

formulat standarde ligjërimore, në urimet e zakonshme, në mbishkrimet 

paralajmëruese, etj. Udhëzimi se në cilën anë hapet dera, rusisht shprehet me 

mbishkrimin “K sebje” dhe “Ot sebja”; anglisht “Push – Pull”, (shqip – “Tërhiqe” 

dhe “Shtyje”).  

Në raste të tjera, përshkrimi i situatës në gjuhën e përkthimit nuk është i 

domosdoshëm, por ekzistojnë variante të parapëlqyera, që përdoren shpesh. 

Kështu, ndalimin e duhanit, në rusisht, e shprehin me “Nje kurit” (“Mos tymos”), 

megjithëse ndeshen edhe formulat “Kurit vospreshçajetsja” dhe “U nas nje kurjat” 

(respektivisht – “Ndalohet duhani” dhe “Këtu nuk pihet duhan”).  

Ekzistojnë gjithaq edhe lakune situative, të disa situatave, të cilat në një gjuhë 

përshkruhen, ndërsa në gjuhë të tjera nuk ekzistojnë dhe nuk përmenden në 

ligjërim. Në shqip është shenjë edukate t’i urosh shëndet njeriut kur ai teshtin, 

ndërsa në Angli mungon kjo reale dhe nuk e marrin në vëmendje.  

3. Ekuivalentimi, ku ruhen tre pjesët e origjinalit: qëllimi i komunikimit, kallëzimi 

i situatës dhe mënyra e përshkrimit të saj. Një analizë përqasëse na tregon se më së 

shpeshti spikasin këto lloje variacionesh të strukturës semantike të shprehjes. 

а. Shkalla e detajuar e përshkrimit. Përshkrimi i situatës me një mënyrë të 

zgjedhur mund të realizohet në hollësira të vogla apo të mëdha. Disa simptoma 

përfshihen drejtpërdrejt në shprehje, ndërsa disa të tjera mund të mbeten të 
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nënkuptuara, të përftuara lehtë prej kontekstit. Kështu, në rusisht mund të thuash 

“Ai trokiti dhe hyri”, por për të njëjtën situatë mund të thuash “Ai trokiti në derë 

dhe hyri brenda në dhomë”. Po e njëjta gjë vlen edhe për shqipen. 

b. Lloji i dytë i variacionit semiotik ka të bëjë me ndryshimin e mënyrës së lidhjes 

kur në një shprehje përshkruhen simptomat e situatës. Të nëjtat simptoma mund të 

hyjnë në kombinime fjalësh të ndryshme. Për shembull, mund të thuash “Me të 

shpejt ai i kërceu kalit të tij”, duke e lidhur “shpejt” me foljen, por mund ta lidhim 

këtë simptomë me emrin: “Ai i kërceu shpejt kalit të tij”. Gjuhë të ndryshme 

zotëroojnë aftësi kombinative jo të njëllojta, çka del në pah gjatë përkthimit.  

c. Ka edhe një lloj tjetër të variacionit semantik, i cili ka të bëjë me ndryshimin e 

drejtimit të marrëdhënies ndërmjet simptomave. Situata mund të përshkruhet nga 

pikëshikime të ndryshme me ndihmën e konversivëve leksikorë: “Profesori i merr 

studentët në provim”. “Studentët japin provim me profesorin”. “They had their 

backs to the sunshine noë”,  “Dielli tashmë u binte në shpinëë”. 

4. Ekuivalentimi ku, përskaj qëllimit të komunikimit, kallëzimit të situatës dhe 

mënyrës së përshkrimit të saj, ruhet dhe një pjesë e domethënies së strukturave 

sintaksore të tekstit nistor. Në këtë tip të katërt të ekuivalentimit përdoren 

strukturat analogjike, që kanë përafërsisht po ato domethënie në të dyja gjuhët. Për 

shembull, diatezës pasive të anglishtes i korrespondon diateza pësore e gjuhës 

shqipe: “The house ëas sold for eighty thousand dollars” - “Shtëpia u shit për 

tetëdhjetë mijë dollarë”.  

Nganjëherë paralelizmi i plotë nuk ruhet dhe në këtë tip ekuivalentimi vërehen 

raste të ndryshme të variacioneve sintaksore. Shpesh lloji më i ndeshur i 

variacionit sintaksor është ndryshimi i rendit të fjalëve gjatë përkthimit, nëse 

funksioni i tij nuk përkon në të dy gjuhët  (marrëdhëniet temë-remë). Theksojmë 

edhe një tip të variacionit sintaksor: ndryshimi i tipit të fjalisë. Jo rrallë ka në gjuhë 

një zgjedhje ndërmjet fjalive të thjeshta, bashkërenditëse dhe nënrenditëse. 
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Kështu, për shembull, mund të themi “Filloi shiu. Ne u kthyem në shtëpi” ose 

“Filloi shiu dhe ne u kthyem në shtëpi”.  

5. Ekuivalentimi me afërsinë me të madhe me origjinalin, i cili mbërrihet me 

ndihmën e përkthimit të fjalëpërfjalshëm: “I saë him at the theatre” – “Unë e 

pashë atë në teatër”. Por këtu problemet përkthimore dalin të lidhura me secilin 

prej tre komponentëve kryesorë të makrosemantikës së fjalës: denotativë, 

konotativë dhe të domethënies brendagjuhësore. 

Veçanërisht i vështirë është përkthimi i lojërave të fjalëve, i mbështetur në 

përftimin lojacak të formave të brendshme të fjalëve. Këtu përkthyesi shfrytëzon 

trukun e kompensimit, por edhe pas kësaj, shpesh nuk ia del dot t’u shmanget 

humbjeve të mëdha.  

 

21. Aspektet pragmatike të përkthimit 

 

Pragmatika është shkenca mbi vetë gjuhën dhe mbi ata njerëz që e përdorin atë për 

qëllime komunikimi.  

Në vitin 1955 – filozofi britanik Xhon Ostin (John Austin) mbajti një cikël 

leksionesh në Harvard mbi një disiplinë të re shkencore - Pragmatikën. Kjo 

shkencë, tha ai, duhet të kishte ndryshuar përfytyrimet mbi gjuhën dhe ligjësitë e 

funksionimit të saj. Pragmatika studion qëllimin, për arritjen e të cilit në përdorim 

fjalitë, e poaq studion kushtet e jetës reale, në të cilat shprehja mund të përdoret 

drejt.  

 “Teoria e akteve ligjërimore”. Kur ne lypim ndjesë, ankohemi, kërkojmë apo 

shprehim komplimenta, kryejmë një analizë pragmatike të këtyre akteve 

ligjërimore, ku të gjitha shprehjet kundrohen në termat e funksionit të dyfishtë: 

funksioni i konstatimit dhe funksioni i  prodhimit të veprimit. Kësisoj, postulojmë 
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praninë e domethënies dhe forcat e bashkëveprimit të këtij mjeti leksikor (aktit 

ligjërimor).  

Nga kjo pikëpamje, shprehja ka: 

1) kuptim, d.m.th., është tregues i një ngjarjeje konkrete, personi, veprimi, objekti. 

2) forcë – shprehja mund të dëmtojë kuptimin tekstual të fjalisë dhe t’i japë asaj 

kuptime shtesë: lutje, amanet.  

3) efekt të përgjithshëm ose pasojë, të cilat mund të jenë apo mund të mos jenë të 

lidhura me forcën funksionale të fjalisë. “Ende këtu qenke?!" - 1) pyetje; 2) “është 

koha të ikësh”.  

Aspektet e organizimit të shprehjes:  

1) lokucion,  

2) ilokucion,  

3) perlokucion.  

Këto aspekte kanë një domethënie të madhe për përkthimin me gojë ose me 

shkrim, veçanërisht kur forca ndahet nga kuptimi i rëndomtë.  

Në modelet e orientuara pragmatike të proceseve përkthimore pranohet gjendja: 

akti i përkthimit është një përpjekje e suksesshme e ekzekutimit të aktit ligjërimor. 

Së këndejmi, përdoren aktet lokutive dhe ilokutive. Qëllimi është, që teksti 

përkthyer të zotërojë po atë forcë perlokutive sa dhe origjinali. Ekzistojnë rastet e 

ndërprerjes së komunikimit si rezultat i interpretimit jo besnik të akteve 

ligjërimore. “Çfarë letre i dërguat presidentit?” – pyeti gazetari. Ministri iu 

përgjigj mjaft ashpër: “Çështja  ka të bëjë me Arabinë Saudite”. Përkthyesi, pa e 

llogaritur domethënien pragmatike të përgjigjes, përcolli vetëm përmbajtjen e 

fjalisë dhe shfrytëzoi gjeneralizimin: “Kjo çështje i ka lidhjet në Arabinë Saudite”. 

Gazetari vazhdoi të pyesë, ndërsa i kërkuan të dilte jashtë salle; përkthyesi nuk e 

përcolli nevrikosjen e ministrit.  
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Në vlerësimin e aftësive potenciale të analizës së akteve ligjërimore të përkthimit, 

teoretikët e përkthimit kanë disa dyshime të oponentëve. Qysh në fillim teoria e 

akteve ligjërimore ka patur punë me hulumtimin e luftës së akteve të ndryshme 

filozofike dhe jo me përdorimin pragmatik të gjuhës.  

Natyrshmëria – një term kryesor i përkthyesve me shkrim dhe me gojë. Përdorimi 

i gjuhës krijon një sërë problemesh, të cilat dallojnë prej atyre që vë në shenjë 

teoria e akteve ligjërimore. Për shembull, ndryshimi ndërmjet 

premtimit/kërcënimit dhe ndërmjet akteve të tjera edhe më të papërcaktuar – 

pohimit dhe përshkrimit. Përpos kësaj, të dy këto lloje përzihen në të nëjtën 

rubrikë – të forcës ilokutive. Njërin lloj është e thjeshtë ta zbërthesh, të tjerat jo.  

Shkencëtarët kanë vërtetuar se teksti nuk është një vijueshmëri lineare e 

simboleve. Teksti është një instrumentar i vështirë, në të cilin një palë elementë 

kanë një status më të lartë komunikimi, ndërsa të tjerë – status më të ulët
68

 – ky 

është një fundament për hulumtimet e mëtejshme.  

Nga pikëpamja e pragmatikës së aplikuar, është vërtetuar se interpretimi i akteve 

ligjërimore varet nga statusi i tyre brenda tekstit dhe nga vendndodhja në tekst. 

Ndryshimi i statusit, i cili gjendet në bazën e marrëdhënieve të ndërsjellta të 

akteve ligjërimore brenda tekstit, na shpie tek nocioni i strukturës ilokutive: rema 

e fjalisë paraardhëse bëhet temë në fjalinë vijuese. Struktura ilokutive përcakton 

progresin e tekstit, ftillon lidhshmërinë koherente, vijueshmërinë logjike. Në 

teorinë e përkthimit pranohet gjendja kur tabloja e përgjithshme e tekstit duhet të 

transmetohet gjatë përkthimit në gjuhën tjetër – tema dhe rema duhet të ruhen.  

Teoria globale e forcës së veprimit, e orientuar në analizën e vijueshmërisë 

ligjërimore, është bërë e njohur falë futjes së termit “akti tekstor”. Forca e aktit 

ligjërimor përcaktohet sipas dy parametrash: 

1. Pjesëmarrja e akteve ligjërimore në krijimin e kuptimit të fragmentit të tekstit. 

                                              

68
 Jurij M. Llotman “Semiosfera. Brenda botërave përsiatëse”, Iskustvo, S. Petërburg 2004. f. 622 
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2. Pjesëmarrja në krijimin e kuptimit të të gjithë tekstit. 

Përpjekjet për ta përhapur hulumtimin mbi njësitë, më të mëdha se aktet 

ligjërimore, kanë sjellë zëvendësimin e këndvështrimit të analizës së procesit të 

përkthimit. 

Është vërtetuar që tekstet e argumentuese kanë një strukturë globale të “zgjidhjes 

së problemit”. 

Për nga domethënia e saj ilokutive, pjesa problematike rëndom është pohuese, 

ndërsa një pjesë, ku është zgjidhja e problemit, është direktive. Të tilla 

karakteristika globale të tekstit mbështeten shembujt hierarkikë dhe funksionalë, të 

cilët ftillohen nga akte të veçanta ligjërimore. Këto duhet të merren në hesap gjatë 

përkthimit. 

Problemi kryesor është problemi i papërcaktueshmërisë së një akti ligjërimor të 

marrë veçmas. Kjo papërcaktueshmëri mund të jetë zgjidhur vetëm në kornizat e 

analizës globale të organizimit të tekstit. Duke përshkruar një plan të ri të 

rregullimit paqësor me togfjalëshin slightly better mund të nënkuptojmë “diçka më 

mirë”. Plani është shumë më mirë - appreciately better. 

Interpretimi i shprehjes varet nga pozicioni i folësit të palëve: pro dhe kundra.  

Fjalia e fillimit është e papërcaktuar. There are reasons to hope that the plan is 

slightly better – vlerësimi është pozitiv, por nëse I am afraid – vlerësimi është 

negativ. Në gjuhën arabe dhe në gjuhët e tjera, ka struktura të posaçme leksiko-

gramatikore, të cilat shprehin nuanca të holla të mendimit. Në procesin e 

komunikimit njeriu duhet të jetë i sinqertë – ky është pikësynimi. Bartësit mund 

krijojnë dhe interpretojnë domethënie implicite nëpërmjet heshtjes (nga pikëpamja 

e oratorit). Interpretimet mund të jenë personale, pragmatike nga ana e dëgjuesit – 

ajo që është thënë, krahasuar me atë që mund të ishte thënë. Duke llogaritur 

mundësinë e krijimit dhe fshehjes së domethënies, të cilat dallohen nga 

domethënia e shprehur qartë në tekst, që ndërmarrë një përpjekje për të shpjeguar, 
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ku, si dhe pse rrjedha kryesore e komunikimit ndërpritet vetëdijshëm, duke krijuar 

një grup me kuptime implicite (implicatures). Grajsi sajoi në vitin 1975 një 

deshifrim të kuptimit. Ai formuloi principin e kooperimit, i cili udhëheq 

marrëdhëniet komunikuese ndërmjet njerëzve në bazë të komponentëve të “radhës 

së maksimave”. Zakonisht, bartësit e gjuhës i ndjekin këto rregulla.  

Bartësit i shkelin principet e kooperimit për arsye të caktuara. Kur nuk munden 

ose nuk duan të jenë të sinqertë. 

Regulli parë i Grajsit-Sasia. Bëje shprehjen tënde sa më informative. 

Regulli i dytë i Grajsit Cilësia. Mos fol për atë gjë që nuk mund ta dëshmosh. 

Regulli i tretë i Grajsit-Relevantja. Fol me vend. 

Regilli i katërt i Grajsit Maniera. Duhet të jeni të sjellshëm. 

Shkelja e rregullave merr formën e nënvleftësimit apo të injorimit të drejtpërdrejtë, 

të arsyetuar dhe të vetëdijshme. Koncepsioni i mendimeve të fshehura, që ka 

lindur si rezultat i nënvleftësimit të rregullave, është shumë e rëndësishme për 

praktikën e përkthimit me shkrim apo me gojë. Llogaritja e këtyre kuptimeve të 

marra me mend e thjeshton komunikimin e tekstit gjatë marrjes së tij. Kjo ka 

rëndësi për përcaktimin e ekuivalencës së përkthimit të tekstit nistor. Është e 

rëndësishme të ndiqet ekuivalenca kur kemi të bëjmë me gjuhët, të cilat prerazi 

dallojnë për nga niveli kulturor i bartësve. Duhet të përdoren grupe të ndryshme të 

mjeteve pragmatike për të arritur rezultate të mira. Shkelja e motivuar e 

maksimave në kornizat e principeve të kooperimit çon doemos në shpërfaqjen e 

domethënieve implicite. Mbikëqyrja e të gjitha maksimave nuk garanton, 

megjithatë, mungesën e domethënieve të tilla. Vetë  “nënkuptimi”, ndryshe nga 

shprehja e hapur e kuptimit, është i mundur në të gjitha rastet, madje edhe kur ju i 

ndiqni me kujdes të gjitha maksimat.  
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Në çfarë rastesh shfaqen kuptimet e fshehura apo të maskuara? Ka gjasa që 

maksima të përdoret atëherë, në kontekste të tilla kur të gjithë flasin në mënyraë të 

pasaktë, pa argumenta.  

B.Shaw: "You never can tell". Dantist: "Why did not you let me give you gas" 

(anestezia). Lady: "Because you said it would be 5 shilings extra". Dantist 

(shocked): "Don’t say that! It makes me feel as if I have hurt you for the sake of 5 

shilings. Lady: "And so, you have". E vërteta këtu s’ka vend. Shfaqet baza për 

lindjen e mendimeve të fshehta. Norma e sjelljes së edukuar shkelet dhe shfaqen 

shmangiet nga norma, megjithëse është ndjekur norma e cilësisë. Domethënë 

maksimumin e cilësisë nganjëherë mund ta shkelësh për hir të edukatës. Ky 

shembull ngre çështje të rëndësishme për teorinë e përkthimit, e cila përpiqet të 

hulumtojë shembujt pragmatikë të komunikimit. Gjatë përkthimit të këtij teksti të 

Shout, zbatohet hipoteza pragmatike: sa më shumë që rregullat e ndërtimit të 

akteve ligjërimore të varen nga një gjuhë konkrete, aq më e ulët është shkalla e 

përkthyeshmërisë. 

 

 

 

 

22. Metodat e përshkrimit të procesit të përkthimit 

 

Zbulimi i mekanizmave të përkthimit, përshkrimi i veprimeve të përkthyesit, 

strategjia dhe taktika e tij paraqesin një interes të madh teoretik dhe praktik. 

Studimi i procesit të përkthimit ndërlikohet nga fakti, që përkthimi është rezultat i 

operacioneve mendore e meditative, që kryhen në trutë e përkthyesit. Është e 

padyshimtë prania e dy etapave në procesin e përkthimit: etapa e kuptimit dhe 
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etapa praktike e përkthimit, krijimi i tekstit në gjuhën tjetër. Disa autorë 

parashtrojnë edhe një etapë të tretë – etapën e redaktimit.  

Është e natyrshme përpjekja për të shfrytëzuar metodën e introspeksionit, d.m.th., 

të mësosh prej vetë përkthyesve, çfarë dhe si veprojnë. Të dhënat më objektive 

mbi procesin e përkthimit na lejojnë të përftojmë metodën e “mendo me vete”. 

Një nga metodat më të përpunuara të hulumtimit të procesit të përkthimit është 

krijimi modeleve teoretike të përkthimit dhe përshkrimi i tipave të ndryshme të 

shndërrimeve (transformimeve).  

Modeli i përkthimit është një paraqitje e kushtëzuar e procedurës së realizimit të 

procesit përkthimor, mbështetur në përpjekjen e përhapjes në përkthim të disa 

postulateve të përgjithshme nga gjuhësia dhe psikologjia. Nëse rezultati i 

përkthimit del ai që duhet, në përputhje me modelin e dhënë, rrjedhimisht modeli 

“punon”, ani pse kjo, natyrisht, nuk na provon, se përkthyesi ka përdorur 

vetëdijshëm këtë model. 

Sot në teorinë e përkthimit janë përpunuar disa modele të ngjashme. 

Përhapje më të gjerë kanë modelet: 

Situative. Modeli situativ (ose denotativ) përhap në procesin e përkthimit 

koncepsionet linguistike mbi lidhjen e gjuhës dhe realitetin. Modeli situativ i 

përkthimit zë fill nga teza që çdo situatë mund të përshkruhet parimisht, me mjetet 

e çdo gjuhe. Në bazë të këtyre tezave presupozohet që procesi i përkthimit 

realizohet në dy etapa: nga teksti i origjinalit në realitet dhe nga realiteti në tekstin 

e përkthimit. Kësisoj, modeli situativ i përkthimit na jep mundësi të shpjegojmë 

ato veçanësi të procesit përkthimor, të cilat lidhen me kthimin që bën përkthyesi 

në realitetin konkret.  

Transformative. Përpjekjen për të shpjeguar se në çfarë mënyre ndodh zgjedhja e 

strukturave sintaksore në përkthim, e ndërmerr modeli transformativ i përkthimit. 

Ky model mbështetet në tezën e gramatikës së transformative, e cila postulon 
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ekzistencën në gjuhë të një radhe strukturash sintaksore me lidhje të ndërsjelltë. 

Në radhë të tilla (transformative) spikasin strukturat bërthamore, në të cilat 

marrëdhëniet midis elementëve të strukturës janë më të tejdukshme dhe 

strukturave të derivuara (transformet), të nxjerra nga ato bërthamore sipas 

rregullave të caktuara trasformative. Modeli transformativ sugjeron ta kundrojmë 

procesin e përkthimit, si një radhë transformimesh të njëpasnjëshme në të dyja 

gjuhët, nisur nga supozimi që strukturat bërthamore në gjuhë të ndryshme 

përkojnë në një shkallë shumë më të madhe se sa strukturat e derivuara. 

Në pajtim me këtë model procesi i përkthimit realizohet në tre etapa. Në etapën e 

parë struktura e derivuar në origjinal shpihet në strukturën e saj bërthamore në 

gjuhën nistore. në etapën e dytë ngjet zhvendosja nga struktura bërthamore e 

gjuhës së origjinalit, për tek struktura analogjike bërthamore në gjuhën e 

përkthimit. Dhe, së mbrami, në etapën e trtë struktura bërthamore në gjuhën e 

përkthimit shndërrohet në strukturë të derivuar, në pajtim me normën dhe 

gojëfoljen e kësaj gjuhe. Marrim një fjali në anglisht “She is a poor letter-ëriter” të 

përkthyer në shqip kështu: “Ajo nuk di të shkruajë letra”. Sipas modelit 

transformativ ky përkthim shpjegohet kështu. Në etapën e parë kemi shndërrimin 

në strukturën bërthamore: “She is a poor letter-ëriter - She ërites letters poorly”. 

Në etapën e dytë kjo strukturë bërthamore zëvendësohet me strukturën bërthamore 

analoge në gjuhën shqipe – “Ajo i shkruan keq letrat”. Mandej kemi shndërrimin 

në strukturën e natyrshme të derivuar: “Ajo nuk di të shkruajë letra”. 

Semantike. Modeli semantik i përkthimit e paraqet procesin e përkthimit si 

identifikim dhe ruajtje të semave relative të origjinalit. Hamendësohet që procesi i 

përkthimit mund të realizohet në dy etapa. Në etapën e parë përkthyesi përcakton 

përbërjen e semave të segmentit të origjinalit dhe vendos se cilat nga semat e 

evidentuara janë relevante për komunikimin dhe duhen dhënë në përkthim. Në 

etapën e dytë në gjuhën e përkthimit mblidhen njësitë, në domethënien e të cilave 
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hyjnë sa më shumë sema të origjinalit, në radhë të parë, ato relevante. Shkalla e 

afërsisë së përkthimit me origjinalin përcaktohet për nga sasia e semave të 

përbashkëta.  

Marrim të përkthejmë një fjali nga anglishtja “I have come”. Në këtë fjali, analiza 

e komponentëve evidenton pesë skema eksplicite: 1. Folësi (personi i parë). 2. 

Mbërritja (pa tregues mbi mënyrën e lëvizjes). 3. Koha e shkuar 4. Lidhja me një 

veprim tjetër ose me momentin e kohës (domethënia e perfektit). 5. Lidhja me 

momentin e ligjërimit (domethënia e formës së perfektit të kohës së tashme). Tre 

semat e para janë dukshëm relevante dhe duhet të ruhen gjatë përkthimit. Përpos 

kësaj, gjatë përkthimit në shqip zgjedhja e variantit kërkon informacion shtesë se 

çfarë gjinie i përket folësi dhe a ka përdorur ai vallë ndonjë mjet udhëtimi. E po 

ashtu, ky veprim ka qenë vetëm i njëhershëm apo i përsëritur. Ky informacion nuk 

gjendet në frazën e origjinalit dhe për ta sqaruar na duhet ta kërkojmë në pjesët e 

tjera të tekstit ose në situatën e përshkruar.  

Për teorinë e përkthimit një domethënie të veçantë kanë të dhënat e hulumtimeve 

psikolinguistike, që dëshmojnë, se programi i brendshëm i prodhimit të ligjërimit 

formësohet në bazë të gjuhës së natyrshme, por në kodin individual objekt-imazh 

të njeriut. Ajo paraqet në një trajtë të thukët idenë e shprehjes dhe mund të 

shtjellohet mandej me mjetet e çdo gjuhe që zotëron ky njeri. Përderisa përkthyesi 

realizon gjithashtu një veprimtari ligjërimore, duke na dhënë tekstin e përkthimit, 

procesi përkthimor duhet të kalojë përmes po atyre etapave, por me një ndryshim 

thelbësor: programi i brendshëm i përkthyesit nuk krijohet prej tij vetë, porse 

paraqet një përmbajtjen e përmbledhur të origjinalit.  

Modele të ngjashme deduktive të përkthimit e paraqesin procesin përkthimor në 

trajtën e radhëve vijuese të operacionit. Një mënyrë tjetër e përshkrimit të procesit 

përkthimor ka të bëjë me përpjekjen për të zbuluar operacione më konkrete, me 

ndihmën e të cilave përkthyesi mund të realizojë zhvendosjen nga origjanili në 
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përkthim. Mendohet që marrëdhënia ndërmjet segmentit të origjinalit dhe 

segmentit gjegjës mund ta paraqesim si një shndërrim (transformim) të së parës në 

të dytën sipas rregullave të caktuara. Transformime të tilla përkthimore mund të 

kundrohen si truke të përkthimit, të cilat përkthyesi i shfrytëzon për të kapërcyer 

vështirësitë tipike. 

 

23. Përshtatjet përkthimore 

 

Përqasja e përkthimeve me origjinalet e tyre na tregon se në procesin e përkthimit 

domethënia e njësive të caktuara të tekstit nistor (TN) transmetohet rregullisht me 

ndihmën e të njëjtave njësi të tekstit të mbërritjes (TM)
69

. Njësia (TM), e përdorur 

rregullisht për përkthimin e njësisë së dhënë (TN), quhet përshtatje përkthimore. 

“Rregullisht” do të thotë që një njësi e tillë përdoret në cilësinë e përshtatjes gjatë 

përkthimit të teksteve të ndryshme nga përkthyes të ndryshëm. 

Si rregull, përshtatjet përkthimore vërtetohen ndermjet dy njësive të të njëjtit nivel. 

Prandajnë dallohen përshtatjet leksikore, frazeologjike dhe gramatike.  

Përshtatjet leksikore. Kryesisht, përshtatjet leksikore mund të jenë të jenë të 

vetme ose të shumta. Përshtatja e vetme do të thotë që në rastet dërrmuese njësia 

e dhënë TN përkthehet me po atë njësi të TM. Përshtatje të tilla ekzistojnë, 

kryesisht, midis termave, emrave të përveçëm dhe emërtimeve të ndrysme. 

Kështu, House of Commons – është gjithmonë “Dhoma e Deputetëve”, oxygen – 

“oksigjen”. 

Shumë njësi të TN kanë një shumësi përshtatjesh – disa njësi të TM, janë përdorur 

rregullisht për transmetimin e domethënieve të tyre. Për shembull, trade-union – 

Sindikata, importance - rëndësi; flying - fluturues.  

                                              

69
 Me këto shkurtime (TN) dhe (TM), përkatësisht – Teksti Nistor dhe Teksti i Mbërritjes, ne do të 

operojmë në vijim të punimit tonë.  
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Përkthyesi bën zgjedhjen ndërmjet përshtatjeve të tilla në bazë të kontekstit – 

linguistik apo situativ. Konteksti linguistik – është mjedisi i fjalës në tekst. 

Dallohet konteksti i ngushtë në kornizat e fjalisë dhe konteksti i gjerë – në një 

pjesë të tekstit apo të krejt tekstit. Me kontekst situativ kuptohet çdo informacion 

jashtëgjuhësor, që të jep mundësinë të besh zgjedhjen ndërmjet përshtatjeve, 

dëshmitë e kohës, vendit, rrethanave, fakteve etj.  

Analiza krahasuese zbulon edhe njësi të tilla të TN, për të cilat në TM nuk ka 

përshtatje të përhershme. Prania e këtyre njësive jogjegjëse nuk do të thotë që 

domethëniet e tyre nuk mund të jepen përmes përkthimit. Praktika përkthimore ka 

përpunuar mënyra të shumëllojshme të krijimit të përshtatjeve okazionale 

posaçëm për këtë qëllim. Le të ndalemi te disa prej tyre. 

1. Përshtatjet-huazime, që riprodhojnë në TM formën e fjalës në gjuhën tjetër: 

tribalism  - tribalizm, knoë-hoë – nou-hau, chip – çip.  

2. Përshtatjet-kalk, që riprodhojnë përbërjen e morfemave të fjalëve apo të pjesëve 

përbërëse të togfjalëshave - brain drain – rrjedhja e trurit. 

3. përshtatjet-analoge, të krijuara me anë të përdorimit të njësisë së  PM, të cilat 

nuk korrespondojnë plotësisht me kuptimin e njësive nistore, por janë të afta t’i 

zëvendësojnë ato në një rrethanë konkrete. Për përkthimin e fjalës angleze 

drugstore mund të përdoret fjala shqipe “barnatore”, megjithëse nuk kemi të 

bëjmë me të njëjtën gjë, derisa në drugstore shesin jo vetëm barna, por edhe 

ushqime, gazeta, mallra shtëpiakë, etj.  

4. Përshtatjet si zëvendësime leksikore, të krijuara me ndihmën e një prej llojeve të 

transformimeve përkthimore (gramatikore, leksikore, semantike). Kështu, për 

shembull, gjatë përkthimit në shqip të fjalës angleze exposure, pa ndonjë gjegjëse 

të drejtpërdrejtë në shqip, për shembull në kontekstin “Не died of exposure” 

varësisht kontekstit të gjerë mund të shfrytëzohet transformimi i konkretizuar në: 

“Ai vdiq nga plevitosja”.  
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5. Në pamundësi për të krijuar përshtatje okazionale të llojit dhe mënyrave të 

mësipërme që japin domethënien e një fjale pa ekuivalencë, përdoret dhe 

përshkrimi: landslide – fitorja në zgjedhje me vota dërrmuese (ose me shumicë 

votash); brinkmanship – arti i bërjes së një politike në zgrip të luftës.  

Përshtatjet frazeologjike. Një interes të madh praktik paraqet hulumtimi i 

përshtatjeve frazeologjike. Kujtojmë që njësi frazelogjike quhen rëndom 

togfjalëshat e ngrirë figurativë, ndër të cilët hyjnë idiomat, fjalët e urta, thëniet dhe 

të tjera fjalë-kombinime që zotërojnë domethënie metaforike.  

Karakteri dhe mundësitë e aplikimit të përshtatjeve frazeologjike përcaktohen në 

shumçka nga veçantitë e semantikës së njësive frazeologjike. Më të rëndësishme 

prej tyre nga pikëpamja e zgjedhjes së përshtatjes janë: 1) komponenti metaforik 

apo figurativ i domethënies së frazeologjizmit; 2) komponenti i drejtpërdrejtë apo 

instrumental i domethënies së frazeologjizmit, që bërbën bazën e figurës, “aksi 

figurativ”; 3) komponenti emocional i domethënies së frazeologjizmit; 4) 

komponenti stilistik i domethënies së frazeologjizmit; 5) komponenti nacional-etik 

i domethënies së frazeologjizmit.  

Domethënia e figurshme e frazeologjizmit është bazë dhe ajo duhet doemos të 

riprodhohet në përkthim.  

Domethënia e drejtpërdrejtë e frazeologjizmit shërben si bazë për krijimin e 

figurës dhe e përqas këtë figurë me ndonjë sferë të jetës së njeriut. Kështu 

frazelogjia ruse “Kuj zhelezo, poka gorjaço” ka një prejardhje të qartë zejtarie dhe 

lidhet me punët e kovaçhanës, ndërsa gjegjësja e saj shqipe i rri saktë me të njëjtën 

sferë të shqipes “rrihe hekurin sa është i nxhehtë”. Domethënia e drejtpërdrejtë 

zakonisht del në plan të mbramë dhe nuk luan rol në komunikim, megjithatë, siç 

do të shohim më tej, karakteri i domethënies së drejtpërdrejtë ndikon në zgjedhjen 

e përshtatjes dhe duhet të llogaritet nga përkthyesi. 
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Ekzistojnë tre tipa të përshtatjes së njësive frazeologjike të origjinalit. Tipin e parë 

të përshtatjes zakonisht e quajnë ekuivalent frazeologjik. Gjatë përdorimit të 

përshtatjeve të tilla ruhet gjithë kompleksi i domethënies së njësisë së përkthyer. 

Në këtë rast në TM kemi frazeologji të figurshme, që përkon në të gjithë 

parametrat me njësinë frazeologjike të origjinalit, sikundër ishte rasti i rusishtes 

dhe shqipes në proverbin “Rrihe hekurin, sa është i nxehtë”. Ekuivalente 

frazeologjike ka relativisht pak. Më së shpeshti ato i gjejmë në të ashtuquajturat 

frazeologjizma ndërkombëtare, të huazuara nga të dyja gjuhët përmes ndonjë 

gjuhe të tretë, kryesisht nga latinishtja apo greqishtja e vjetër: the heel of Achilles 

– thembra e Akilit.  

Tipi i dytë i përshtatjeve frazeologjike përfaqëson të ashtuquajturat analoge 

frazeologjike. Kur përkthyesi nuk ia del ta gjejë ekuivalentin frazeologjik, ai sheh 

mos ka vallë në TM frazeologjizma me të njëjtin kuptim të figurshëm, qoftë dhe të 

bazuar në një imazh tjetër: “to turn back the clock” – “të kthesh mbrapsht rrotën e 

historisë”.  

Tipi i tretë i përshtatjeve frazeologjike krijohet me anë të kalkimit të njësisë së 

figurshme të gjuhës së huaj: “Razbit v puh i prah” (rus) dhe “Bëj copë e thërrime”; 

“Gllaza vidjat, a ruki djellajut” (rus) dhe “Ç’i sheh syri, i bën dora”
70

. Gjegjëset-

kalke zotërojnë merita të caktuara dhe përdoren gjerësisht në praktikën 

përkthimore. Së pari, ato të lejojnë të ruash strukturën e figurshme të origjinalit, që 

është veçanërisht e rëndësishme në përkthimin artistik. Së dyti, ata të japin 

mundësinë të kapërcesh vështirësitë, që lindin kur në origjinal imazhi luhet 

trillshëm për krijimin e një metafore të zgjeruar.  

                                              

70
 Shembujt janë marrë nga V.S. Modestov “Allbanskie posllovici i pogovorki i ih ruslkie sootvjestvia – 

Proverba dhe fjalë të urta shqiptare dhe gjegjëset e tyre ruse” “DEKA-BC”, 2005, f. 116 
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Në ato raste kur përkthyesi nuk ia del të shfrytëzojë asnjë prej tipave të 

përshtatjevefrazeologjike, atëherë ai duhet të kënaqet me transmetimin e një prej 

domethënieve metaforike të frazeologjizmit.  

Përshtatjet gramatikore. Zgjedhja e formës gramatikore gjatë përkthimit varet jo 

vetëm dhe jo aq nga forma gramatikore e origjinalit, se sa nga ngopja e saj 

leksikore, d.m.th., nga karakteri dhe domethënia e njësive leksikore, që në 

shprehje përftojnë formate të të caktuara gramatikore. Prandaj, për njësitë 

gramatikore të TM nuk zbulohen përshtatje të vetme, të cilat gjithnjë apo në të 

shumtën e rasteve të përdoren në përkthim, kur në origjinal të shfaqet një njësi e 

dhënë.  

Përshtatje të tilla ka kryesisht në gjuhët ku përkojnë parimet e ndarjes së 

kategorive gramatikore.  

Kur në të dyja gjuhët ka njësi sinonimike gramatikore, atëherë ndërmjet tyre 

formësohet një tip përshtatjeje ndërsjelltësisht ekuivalente... 

Në sferën e gramatikës ndeshet gjithashtu prania e njësive të TN, të cilat në TM 

nuk kanë gjëgjësa të drejtpërdrejtë. Dhe prania e njësive joekuivalente nuk është 

pengesë për vënien e marrëdhënieve të ekuivalentimit ndërmjet shprehjes në 

origjinal dhe në përkthim.  

 

Tre raste kryesore 

 

1. Përkthimi zero, d.m.th., refuzimi nga transmetimi i domethënies së njësisë 

gramatikore. Në raste të tilla njësia joekuivalente merr në përkthim “përshtatjen 

zero”, d.m.th., njësia joekuivalente, thjesht shtendoset, për shembull: (a) “Give me 

the book that you bought yesterday” - “Ma jep librin që bleve dje”, (b) “By that 

time he had already left the country” – “Në atë kohë ai qe larguar nga vendi 

tashmë”. Në fjalinë e parë domethënia e nyjes së shquarësisë dublohet me 
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kuptimin e shquarësisë e cila është njëherësh edhe mbaresë; në fjalinë e dytë – 

domethënia e paraprirjes, e shprehur në formën past perfect (had... left) është e 

ngopur me shtimin e treguesve leksikorë paraprirës “Në atë kohë” (by that time) 

dhe “tashmë” (already). 

 

2. Përkthimi me përafërsi, i cili ka të bëjë me shfrytëzimin e njësive gramatikore 

në përkthimin TM, që i përshtatet pjesërisht njësisë gramatikore joekuivalente TN 

në kontekstin e dhënë. Kështu, inversi i plotë parafjalor në gjuhën bashkëkohore 

angleze nuk e ka rregullisht gjegjesen e shqipes. Megjithatë në shprehjen konkrete, 

në plan të parë mund të nxjerrë një ose dy lloje të këtyre marrëdhënieve (kohore, 

shkak-pasojë, lejore, kushtore etj.), çka mundëson të balancohen me domethënien 

e plotë, inversin e domethënies së strukturës gjegjëse të shqipes. Në shembullin e 

mëposhtëm inversi i plotë ka funksion të qartë kohor “Business disposed of, 

Mr.Sëiveller ëas inëardly reminded of its being high dinner time” - “Me të 

mbaruar punë, stomaku i ndërmendi zotit Suiveller se ishte bash vakti i drekës”. 

 

3. Përkthimi i transformuar, që përfshin në përcjelljen e domethënies së njësisë 

joekuivalente me ndihmën e njërit prej transformimeve gramatikore (leksikore, 

semantike, gramatikore). Në shembullin e mëposhtëm inversi i plotë me parafjalën 

ëith zëvendësohet në shqip me një fjali origjinale (me anë të ndarjes së fjalisë): 

“The old capitalist and bureaucratic managements remained the directors and 

managers of the neë nationalized industries, ëith a feë right-ëing trade-union 

officials throën in for luck” - “Organizimet e vjetra kapitaliste dhe burokratike 

mbetën drejtuesit dhe menaxherët e industrive të reja të kombëtarizuara. Aty u 

përfshinë dhe pak zyrtarë të djathtë sindikalistë, sa për shans”. 
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24. Çështjet e teorisë së përkthimit në traditën e përkthimologjisë angleze 

 

Në shekujt XVI dhe XVII veprimtaria përkthimore në Angli përftoi një dimension 

të gjerë. Por thëniet e përkthyesve reduktoheshin në formulimin e kërkesave, me të 

cilat duhet të ishte i kënaqur përkthyesi dhe puna e tij. Shembull i qartë i kësaj 

është poeti dhe përkthyesi Xh. Drajden (1631-1700). Thëniet e tij janë 

fragmentare. Një karakter po të tillë fragmentar ka dhe libri i parë mbi përkthimin 

në Angli i  A. Tytler “Ese mbi principet e përkthimit” (1791). Merita e traktatit të 

Tajtlerit qëndron në zgjedhjen dhe interpretimin e principeve të përkthimit, ndër të 

cilat ai veçon veçanësitë gjuhësore që kushtëzojnë praninë e veshtirësive 

përkthimore.  

Theodhor Savory. Punimet fundamentale mbi teorinë e përkthimit u shfaqën në 

gjysmën e dytë të shek. XX, për shembull libri “Arti i përkthimit” (Londër, 1952). 

Rrethi i gjerë i problemeve  përkthimore, sugjeron të dallohen këto 4 lloje të 

përkthimit.  

1. Përkthimi i përkryer — është përkthimi i kulluar i informacionit në  

komunikimin frazeologjik. 

2. Përkthimi adekuat — përkthimi i veprave syzhetore, ku i rëndësishëm është 

vetëmse syzheti, përmbajtja, por se si është përkthyer, nuk ka fort rëndësi.  

3. Përkthimi i veprave klasike, ku forma është po aq e rëndësishme sa 

përmbajtja. 

4. Përkthimi i materialeve tekniko-shkencore.  

Duke pohuar se thelbi i përkthimit të shpie gjithmonë drejt një zgjedhjeje, T. 

Sevori thotë se gjatë zgjedhjes përkthyesi duhet t’u përgjigjet me radhë tre 

pyetjeve: 1) Çfarë ka thënë autori? 2) Çfarë ka dashur të të thotë ai me atë tekst? 

3) Si mund ta thuash këtë në gjuhën tënde? (përmbajtjen, qëllimin komunikativ, 
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objektin). Sevori refuzon të formulojë principe të reja të përkthimit, por thotë se 

përkthyesi duhet të gjejë një rrugë të mesme ndërmjet përkthimit të 

fjalëpërfjalshëm dhe përkthimit të lirë. Ai vërejti se zgjedhja e variantit të 

përkthimit varet në shumëçka nga tipi i lexuesit të përkthimit dhe nga shkalla e 

njohjes së TM. 

Së këndejmi, në librin e tij “Arti i përkthimit”, Sevori
71

 paraqiti kushtet e 

veprimtarisë përkthimore në një sistem të tillë opozicional: 

Përkthimi duhet të ruajë fjalët e origjinalit; 

Përkthimi duhet të ruajë idetë dhe imazhet e origjinalit; 

Përkthimi duhet tëkonsiderohet si origjinal; 

Përkthimi duhet të lexohet si përkthim; 

Përkthimi duhet të reflektojë stilin e përkthyesit; 

Përkthimi duhet të reflektojë stilin e origjinalit; 

Përkthimi duhet të lexohet si një tekst bashkëkohor i origjinalit; 

Përkthimi duhet të lexohet si tekst bashkëkohor me përkthyesin; 

Përkthyesi nuk duhet as të heqë, as të shtojë; 

Përkthyesi mund të heqë e të shtojë diçka; 

Përkthimi i poezisë duhet jetë në prozë; 

Përkthimi i poezisë duhet të jetë në poezi; 

 

Në vitet ’60 të shekullit XX, shumica e linguistëve që iu përkushtuan problemit të 

përkthimit qenë të shkollës angleze të Xh. Fersit. Ata e kundronin përkthimin si 

pjesë të gjuhësisë së aplikuar, të bazuar në postulatet e gjuhësisë së përgjithshme.  

Halliday. Zanafillën e qasjes e shtroi vetë Xh. Fers në artikullin “Analiza 

linguistike e përkthimit”, por një nga dishepujt e tij ka qenë M.A.K. Halliday. Për 

                                              

71
 P.M. Toper “Përkthimi në sistemin krahasues të shkencës së letërsisë”, Nasljedie, Moskë 2001, f. 57 



 

 

 

121 

Halliday-n teoria e përkthimit është një pjesë e gjuhësisë krahasuese. Hulumtimet 

e tij janë: “Përqasja dhe përkthimi” dhe “Përqasja e gjuhëve”. 

Sipas Halliday-t, përkthimi qëndron në themel të çdo krahasimi njësie dhe 

strukture gjuhësore. Përqasja sugjeron ekuivalencën kontekstuale të gjuhëve, 

d.m.th., mundësinë e përdorimit të tyre në përkthimin e njëra-tjetrës. Së këndejmi, 

falë ekuivalencës kontekstuale, pasi është dëshmuar krahasueshmëria e njësive të 

dy gjuhëve, mund të shtrojmë çështjen mbi ekuivalentimin formal të tyre. 

Kësisoj, nocioni “ekuivalentim” na del qendror jo vetëm për teorinë e 

përkthimit, por edhe për gjuhësinë krahasuese. “Përkthimi është marrëdhënia 

midis dy apo më shumë teksteve, që luajnë të njëjtin rol në të njëjtat situata”. 

Procesi përkthimor është vijueshëm një zgjedhje e ekuivalenteve në nivele të 

ndryshme të hierarkisë gjuhësore. Halliday dallon në procesin e përkthimit disa 

etapa në pajtim me “rangjet” (nivelet) e njësive, me të cilat operon përkthyesi në 

çdo etapë (rangjet: morfemat – fjalët – togfjalëshat – fjalitë).  

J.G. Catford. Libri i Xh. Ketford-it A linguistic theory of translation/Teoria 

linguistike e përkthimit – është përpjekja e parë në përkthimologjinë angleze për të 

ndërtuar një teori unike e të përmbyllur të teorisës së përkthimit. Gjithashtu, 

nxënës i Fersit, Ketfordi e parasheh hulumtimin e problemeve përkthimorem me 

hartimin e koncepsioneve të përgjithshme linguistike. Ai dallon nivelet formale 

gjuhësore (gramatika,fonoligja) dhe nivelet joformale (kontekstuale, situative). 

Xh. Ketford-i jep klasifikimin e njësive gramatikore në 5 rangje (klasa): fjalia, 

klauza, grupi, fjala, morfema dhe ndërkall nocionin “ngjitje në rang” (rank-shift). 

Kështu, klauza rëndom funksionon drejtpërdrejt me përbërjen e fjalisë (Since ëe 

couldn't meet earlier, ëe met after the concert), por mund të përfshihet në përbërjen 

e grupi (The man ëe met after the concert is my brother) (ngjitje në rang). 

Sipas Ketfordit, përkthimi është “zëvendësimi i materialit tekstor të gjuhës nistore 

TN me materialin e tekstit ekuivalen në gjuhën e përkthimit, tekstit të 
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mbërritjesTM”. Sugjerohet të dallohet, nga njëra anë, përkthimi i plotë dhe i 

pjesshëm, nga ana tjetër, përkthimi total dhe organik. Gjatë përkthimit të 

pjesshëm, një pjesë e tekstit të origjinalit zhvendoset në tekstin e përkthimit (për 

shkak të papërkthyeshmërisë apo për t’i dhënë përkthimit “kolorit lokal”). 

Përkthimi i kufizuar ka kuptimin e përkthimit vetëm në njërin prej niveleve: 

fonetike, grafologjike, gramatikore apo leksikore. 

Sugjerohet dallimi i përkthimit, i kufizuar nga rangu, ku ekuivalentët krijohen  

vetëm ndërmjet njësive të po të njëjtit rang dhe përkthimi është i lirë prej këtyre 

kufizimeve (llojet: përkthimi i lirë, tekstual dhe i fjalëpërfjalshëm). 

Ekuivalentimi përkthimor nuk nënkupton as përshtatjen formale, as barazinë e 

domethënieve (“I have arrived” ≠ “Erdha”). Të vetmin kusht ekuivalentimi  Xh. 

Ketford quan kërkesën që ata të zëvendësojnë njëri-tjetrin në një situatë të dhënë, 

gjë që zbulohet gjatë analizës empirike.  

P. Newmark. Autor i artikujve të shumtë mbi teorinë e përkthimit, teksteve 

teorike dhe monografisë “Qasjet ndaj përkthimit”. P.Neëmark është, para së 

gjithash, një përkthyes-praktikant. Sipas P. Njumarkut, detyra kryesore e 

përkthyesit është të përcaktojë metodat e duhura të përkthimit. 

P. Njumark formulon dy metoda të përgjithshme të përkthimit: komunikative dhe 

semantike. Përkthimi komunikativ përpiqet t’i ngjallë lexuesit ndjesi sa më të 

përafërta me ato që përjetojnë lexuesit e origjinalit. Përkthimi semantik përpiqet të 

përcjellë, me llogaritjet semantike dhe kufizimet gramatikore të TM, domethënien 

e saktë kontekstuale të origjinalit. Megjithëse P. Njumark nënvizon që shpesh 

përkthimi komunikativ është i detyrueshëm (“Beëare of the dog” = “Kujdes nga 

qeni”), simpatia e tij është për përkthimin semantik. Për të, kryesorja është 

besnikëria ndaj origjinalit. Përkthimi komunikativ ka të bëjë me përcjelljen e 

informacionit, përkthimi semantik–me pasqyrimin e procesit të meditimit.  
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M. Snell-Hornby: “Hulumtime përkthimologjike. Një qasje e integruar” (1988). 

Zakonisht, autorët përpiqen të ndajnë kategori të qarta, t’ia kundërvënë njërin tip 

të tekstit një tjetër tipi. Në fakt, ndërmjet kategorive nuk ka kufij të prerë, ndërkaq 

në çdocilën kategori ka një qendër (prototip) dhe një periferi, të cilat ndërkalojnë 

pak a shumë lehtë tek në kategori të tjera. Prandaj duhet jo një tipologji, por një 

prototipologji – një sistem dinamik tërësor i marrëdhënieve, në të cilat janë 

rubrikat – këto vatra ideale, ndërsa ndërmjet tyre – shkall Moskë  nuancash të 

paqarta që kryqëzohen. 

Prandaj M. Snell-Hornbi i shqyrton aspektet e përkthimit pa ndonjë ndarje të prerë 

midis tyre. Kështu, niveli i parë paraqet llojet e përgjithshme të përkthimit, të cilat 

zakonisht kanë qenë izoluar me patëdrejtë nga njëra-tjetra. Në njërën anë 

përkthimi artistik, në anën tjetër përkthimi i teksteve speciale, ndërsa midis tyre 

“Përkthimi i përbashkët gjuhësor”. Kjo nuk është një dikotomi, por një spektër i 

lëvizshëm. Në librin e Snell-Hornbit ka katër ndarje: 

1. Përkthimi si ngjarje ndërkulturore. Përkthyesi duhet të jetë “bikulturor”. Për 

karakteristikën kulturore të mbartjes gjatë përkthimit, sugjerohen dy terma: 

përmasa dhe perspektiva. Përmasa është orientimi gjuhësor i tekstit përmes 

seleksionimit të metodave leksikore e stilistike dhe strukturave gramatikore. 

Perspektiva e tekstit është pikëpamja e folësit, autorit ose lexuesit, e përcaktuar 

nga kultura e tyre, vendi dhe koha e krijimt të tekstit. Gjatë përkthimit, perspektiva 

gjithmonë ndryshon. 

2. Përkthimi, teksti dhe gjuha. Koncepsionet bashkëkohore, që e konsiderojnë 

gjuhën si kod (sistem shenjash) tashmë janë vjetëruar. Për hulumtimin e përkthimit 

janë më të dobishme qasjet e vjetra, të cilat e lidhnin gjuhën me kulturën. Këto 

janë metodat e analizës empiriko-letrare. Në fillim përcaktohet gjendja e tekstit në 

kulturë dhe situatë, struktura e përgjithshme e tekstit, funksioni i pjesëve dhe 

njësive të tij dhe marrëdhënia ndërmjet tyre. Mandej bëhet një analizë gjuhësore  
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edhe më konkrete: evidentohen “fjalët kyçe” që përsëriten, të cilat krijojnë “fusha 

leksikore” ose sisteme imazhezh etj.   

3. Përkthimi artistik. Nga teksti si njësi e gjuhës, teoria shkon në funksionin e 

përkthimit si një pjesë e gjerë sociokulturore e sfondit, pjesë e kulturës së TM. 

Lidhja e përkthimit me origjinalin është dinamike, ajo varet nga teksti, situata dhe 

funksioni i përkthimit. Një vend i rëndësishëm në këtë ndarje, i kushtohet 

problemeve të stilit të tekstit artistik. Teoria e stilit duhet të ketë një qasje 

shumëplanëshe. 

4. Perspektivat e përkthimologjisë. а)  teoria e përkthimit do  të zhvillohet me 

sukses; b) teoria e përkthimit përpunon një program efektiv për përgatitjen e 

përkthyesve; c) mbi bazën e përpunimeve teoretike do të ngrihet niveli i kritikës së 

përkthimit. 

 

25. Përkthimologjia linguistike në SHBA 

 

Në fillim të shek. XX në SHBA mbretëronin koncepsionet e strukturalizmit të 

hershëm me një refuzim principial të studimit të semantikës (të damkosur prej L. 

Blumfildit si një “mentalizëm” joshkencor) dhe teoria e relativitetit gjuhësor të B. 

Uorf-it (papajtueshmëria e “tablosë së botës”). Prandaj vlera pragmatike e teorisë 

së përkthimit paraqitej e dyshimtë. 

Por u shfaqën punimet e para që synonin t’i qaseshin përkthimit nga pozicionin 

linguistik. Artikujt mbi përkthimin u shfaqën në fillim të viteve ’50 në revistën 

“International Journal of American Linguistics”. Vëmendjen më të madhe e 

meritoi një artikull i Veglinit “Përkthimi shumëshkallësh”, artikulli i Kasagrandes 

“Qëllimet e përkthimit” (1954).  

Casagrande. Kemi 4 lloje përkthimesh: 1. Përkthimi pragmatik, me qëllim 

përcjelljen e saktë të mesazhit. 2. Përkthimi estetiko-poetik, me qëllim riprodhimin 
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e formës estetike. 3. Përkthimin etnografik, me qëllim shpjegimin e kontekstit 

kulturor të origjinalit. 4. Përkthimin linguistik, me qëllim kallëzimin e 

domethënies së morfemave të origjinalit. Ky është përkthimi i sukseshëm. 

Quaine. Artikulli “Domethënia dhe përkthimi” (1966). Domethënia e fjalisë është 

ajo që ruhet gjatë përkthimit të fjalisë në gjuhën tjetër. Saktësia e plotë është e 

pamundur të arrihet dhe përkthimi na del i “determinuar”.  

Roman Jakobson: “Mbi aspektet linguistike të përkthimit” (1966). Hedh një sërë 

tezash: 1.  Domethënia e shenjës verbale paraqet në vetvete përkthim në shenja të 

tjera, që e shestojnë më plotësisht këtë domethënie. 2. Domethënia e gjuhës mund 

të përkthehet në shenja të tjera të po asaj gjuhe, në shenjat e një gjuhe tjetër apo në 

shenjat e një sistemi joverbal. 3. Nga gjithë llojet e përkthimit, domethënia e 

shenjës nistore apo të mesazhit përputhet jo plotësisht me domethënien e shenjave 

(mesazhit) që e interpreton atë. 4.  Ekuivalentimi i përmbajtjes në prani të 

shumëllojshmërive të caktuara — ja se kush është problemi kryesor i gjuhës dhe 

gjuhësisë.  

E. A. Nida. Pati një ndikim të madh. Pati një përvojë shumëvjeçare në Shoqërinë 

Biblike Amerikane, ku udhëhoqi përkthimet e Biblës në 200 gjuhë. Libri  “Drejt 

një shkence të përkthimit” (1964) – mbi përkthimin e Biblës (teoria, praktika) dhe 

jo vetëm. Në bazë të përkthimit qëndrojnë të tilla veçanësi kryesore të sistemeve 

gjuhësore, si arbitrariteti i zbërthimit të realitetit në shenja gjuhësore dhe 

ligjërimore. Prandaj bazë e përkthimit është niveli semantik. 

Një vëmendje e madhe në libër u kushtohet çështjeve të semantikës dhe një sërë 

përbërësve semantikë: linguistikë, referencialë dhe emocionalë. 

Para së gjithash, analizohen domethëniet linguistke, të cilat Nida propozon t’i 

përshkruajmë në termat e kombinimit të katër klasave funksionale të fjalëve dhe 

morfemave: objektet, ngjarjet, abstraktet (atributet) dhe relativet (këpujat). Fjala e 

marrë veçmas mundet njëkohësisht t’i përkasë disa klasave të tilla, për shembull, 
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fjala “udhëheqës” shpreh dhe objekt, dhe ngjarje, d.m.th., “ai që udhëheq”. 

Marrëdhëniet funksionale evidentohen në rrugën e informatave të çdo njësie apo 

kombinimi me “bërthamoret”, pra strukturalisht me më të thjeshtat dhe 

semantikisht me më të dukshmet. Nga shembuj të shumëllojshëm, Nida merr një 

shembull: “his failure” transformohet në “he failed” (bërthamore), a “his arrest” — 

b “(they) arrested him”. Së këndejmi, kemi këtë procedurë të përkthimit: (1) 

kalimin e origjinalit tek strukturat bërthamore; (2) zhvendosjen e domethënies në 

gjuhën e përkthimit në nivelin e strukturave më të thjeshta; (3) shndërrimin e 

strukturave bërthamore në struktura struktura stilistikisht të pranueshme në gjuhën 

e përkthimit (“analiza”, “zhvendosje”, “ristrukturim”). 

Spikatet mundësia e mospërkimit të strukturës së domethënies referenciale 

në fjalë të gjuhëve të ndryshme, të shfrytëzuara për emërtimin e objekteve apo 

dukurive të njëllojta. 

Duke përshkruar procesin e komunikimit në termat e teorive të informacionit, 

Nida themelon rëndësinë e nocionit “sforcimi informativ” për teorinë e 

përkthimit. Siç dihet, përshtatshmëria e metodës (kuptimit) të çdo mesazhi nga 

receptori (dëgjues apo lexues) lehtësohet falë bollëkut të ligjërimit. Vështirësia e të 

kuptuarit të tekstit varet nga sasia e informacionit, të matur me shkallën e 

papërcaktueshmërisë, befasisë së shfaqjes në tekst të elementëve të rinj. Nocioni i 

sforcimit informativ lejon të formulosh më thukët një tezë të tillë tradicionale të 

teorisë së përkthimit, si të palejueshëm përkthimin tekstual. Përkthimi tekstual e 

mbingarkon mesazhin me informacione (shkalla e lartë e papërcaktueshmërisë, 

forma e pazakontë), duke e vështirësuar dekodimin.  

Propozohet gjithashtu dallimi i dy llojeve të ekuivalentimit: formal dhe dinamik. 

Ekuivalentimi formal, siç e përkufizon atë Eugene Nida, “orientohet tek 

origjinali” (me ruajtjen e pjesëve të ligjëratës, pikësimit, etj).  Ekuivalentimi 
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dinamik “është i orientuar  në reaksionin e receptorit”
72

 dhe gjakon të lehtësojë 

ndikimin e barabartë te lexuesi i përkthimit. Kjo nënkupton adaptimin e leksikut 

dhe gramatikës, me qëllim që përkthimi të kumbojë, sikur “autori ta kishte shkruar 

në gjuhën tjetër”. 

Simpatia e autorit të këtij koncepsioni anon nga ekuivalenca dinamike.  

Eugene Nida i takon brezit të linguistëve-deskriptivistë amerikanë, themelues të 

etapës së drejtimit strukturalist në linguistikë. Në punimet e tij përkthimologjike ai 

shfrytëzon gjerësisht metodën e analizës strukturale.  

Puna mbi përkthimet e Biblës e nxiti E. Nida t’ia kushtojë vëmendjen më të madhe 

problemeve të përcjelljes/transmetimit të efektëve komunikative gjatë përkthimit 

të origjinalit, ndikimit të tij pragmatik mbi receptorin. Një qasje e tillë e shpuri 

Eugene Nida-n në koncepsionin e përshkruar më sipër të “ekuvalentimit dinamik”. 

Kryesore sipas tij, është reaksioni i receptorit. 

Akoma më qartë ky orientim është shprehur në tezën e tij të përsëritur shpesh: 

çështja tradicionale - a është i besueshëm përkthimi?” ka nevojë për një saktësim – 

“Për kë?” 

Po ashtu, ka rëndësi dhe spikama mbi aspektet kulturoro-etnike të përkthimit. Për 

banorët e tropikut: “e bardhë si borë” — > “e bardhë si penda e kapelës”, “ujqërit” 

—> “kojotat’. 

Më vonë, Nida nuk do ta kërkojë një adaptim të tillë të tekstit të përkthimit, 

i cili do ta kishte zhvendosur atë në një mjedis të ri kulturor. Këmbëngulja e tij në 

periudhën e tij të vonë përqendrohet në shpjegimin e realeve kulturore me 

ndihmën e referencave dhe shënimeve shpjeguese. 

 

 

26. Përkthimologjia amerikane e viteve ’80  
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 E.A Nida Toward a Science of Translating, Brill, Leiden 1964, f 33 
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Punimi më serioz i kësaj periudhe është libri i Bassnet-McGuire “Hulumtime 

përkthimore”. 

Vëmendje qendrore u është kushtuar çështjeve të përkthimit artistik.  

Fill pas R. Jakobsonit, përvijohen tre lloje të përkthimit: perifrazimi (brenda së 

njëjtës gjuhë), përkthimi vetë (nga njëra gjuhë në tjetrën) dhe transmutacioni 

(shndërrimi nga një sistem semiotik në një sistem tjetër). Duke e përshkruar 

procedurën e përkthimit, Bassnett-McGuire, në thelb, pranon koncepsionin e E. 

Nida, duke i shtuar atij përshkrimin e detajuar të veprimeve të përkthyesit gjatë 

zgjedhjes së variantit të përkthimit.  

Përkundrazi, në shtjellimin e ekuivalencës përkthimore, Bassnett-McGuire ndahen 

prerazi nga E. Nida duke e vlerësuar pozitivisht klasifikimin e tipave të 

ekuivalentimit, të propozuar nga Nojberti (ekuivalenca sintaksore, semantike dhe 

pragmatike), ajo hedh poshtë vendosmërisht koncepsionin e E. Nida. 

Ekuivalentimi sipas Bassnet-McGuire paraqet në vetvete jo identitetin, por 

marrëdhëniet dialektike ndërmjet shenjave dhe strukturave në tekste dhe përreth 

tyre. 

Bassnett-McGuire propozuan të klasifikonin historinë e drejtimeve 

përkthimologjike. Para së gjithash, që nga Roma e Lashtë qenë shfaqur dy 

tendenca të përkundërta: “përkthimi i lirë” dhe “tekstual” (Bibla). Epoka e 

Rilindjes: përpjekja për të shfrytëzuar klasikën për pohimin e gjuhëve nacionale 

solli procedimet e lirive përkthimore. “Përkthimi i korrigjuar” (Franca e shek. 

XVIII), kur përkthyesit e “përmirësonin” veprën e autorëve të përkthyer 

gjegjësisht me kërkesat për “shijen e mirë”. 

“Romantizmi” dhe “post-romantizmi”: idhtarët e këtij koncepti (Shlegeli, Shelli, 

më vonë Shlajermaher, Karlajl, Morris) duke nënvizuar rolin e përkthimeve në 
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zhvillimin e kulturës së popullit, u përleshën për ruajtjen e tjetërsive në gjuhën e 

përkthimit. 

Përkthimi artistik ka dy aspekte:  

1.  Teksti letrar – është një strukturë organike, që hyn në një strukturë më të 

përgjithshme me tekstet e tjera. Qëllimi i përkthimit  është të japë këtë organicitet 

dhe për mbërritjen e këtij qëllimi vlejnë të gjitha ndryshimet. 

2. Përkthyesi është, para së gjithash, një lexues që interpreton tekstin. Karakteri i 

përkthimit përcaktohet si sistemi i TN dhe TM, ashtu dhe me funksionin e 

përkthimit (për çfarë dhe për kë realizohet përkthimi). 

Në bazë të përkthimit të teksteve artistike qëndron po i njëjti princip: ta 

konsiderosh çdo fjali si pjesë të së tërës, të transmetosh jo vetëm atë për çfarë 

flitet, por edhe të punosh për krijimin e imazhit artistik, gjendjes së përgjithshme 

shpirtërore, karakteristikat e atmosferës, personazhet etj.  

S. Ross: artikulli “Përkthimi dhe shembëlltyra”, përmbledhja “Spektri përkthimor” 

(1981). Përkthimi reflekton të kuptuarit e origjinalit nga përkthyesi dhe çdo 

kuptimësi është njëri prej interpretimeve të mundshme të tekstit në bazë të 

faktorëve të jashtëm. Fjala mund të jetë vetëm për shembëlltyrën e përkthimit të 

origjinalit. Përkthimet (si çdo lloj interpretimi) janë forma të shumëllojtë të 

shprehjeve për origjinalin, të cilat qëndrojnë ndaj tij në marrëdhënien e varësisë së 

“të shumtëve para njërit”. Nuk ka përkthim të përsosur, por përkthimi mund të jetë 

i mrekullueshëm apo i dështuar sipas kritereve të caktuara. Propozohet të 

krahasohet ekuivalenca e përkthimit me marrëdhëniet ndërmjet objektit dhe 

përshkrimit të tij piktoresk.  

Përkufizimi i përkthimit. Përkthimi është një shprehje që ka për qëllim të dalë në 

cilësinë ekuivalente të origjinalit në disa marrëdhënie, pa marrë parasysh disa 

dallime të rëndësishme fundamentale. 
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27. Disa përkufizime mbi përkthimit nga teoricienë drejtimesh të ndryshme 

në gjysmën e dytë të shek. XX 

 

Është me interes të ndiqen postulatet teorike mbi përkthimin, të paktën për disa 

dhjetëvjeçarë , midis idhtarëve të drejtimeve linguistike dhe idharëve të drejtimeve 

kritiko-letrare. 

Roman Jacobson (1959): “Përkthimi është interpretimi i shenjave verbale me 

ndërmjetësinë e ndonjë gjuhe tjetër
73

” 

E. Etinger (1960): “Përkthimi mund të përcaktohet si një proces i transformimit të 

shenjave apo imazheve çrepresentations] në shenja dhe imazhe të tjera
74

” 

U. Uinter (1961): “Të përkthesh do të thotë të zëvendësosh formulimin e një 

interpretimi të segmentit të gjithësisë që na rrethon dhe gjendet brenda nesh, me 

një formulim tjetër, sa më ekuivalent
75

” 

J.G Catford (1965): “Përkthimi mund të përkufizohet kështu: zëvendësimi i 

materialit tekstor të një gjuhe (TN) me ekuivalentin e materialit tekstor në një 

gjuhë tjetër (TM)
76

” 

J. Kuzmin (1968): “Përkthimi është para së gjithash një proces komunikimi apo, 

më saktë, një akt në procesin e komunikimit, përgjatë të cilit mesazhi mbi situatën 

                                              

73
 Cituar sipas Fjodorov A.V “Bazat e teorisë së përgjithshme të përkthimit (skicë linguistike)”, Moska 

1968, f. 12 
74

 Po aty, f. 10 
75

 Shih. Lotman Jurij M. “Në pikën e kthesës// literaturnaja gazeta, 12 qershor 1991.  
76

 Levij I. Arti i përkthimit. M., 1974, f. 40. Libri i I. Levit ekziston në disa redaktime, , i botuar për vite të 

tëra. Në bazën e punimit të tij të disertacionit “Çështjet bazë të teorisë së përkthimit” (1958), Levij hodhi 

konceptin e librit, i cili u botua në gjuhën çeke “Uměni prěkladu” (1963; si tepër e përpunuar dhe e 

zgjeruar, teza e tij u botua në gjermanisht me titullin “Die literariche Übersetzung. Theorie einer 

Kunstgattung” (1969), mandej përsëritet botimi në rusisht me titullin “Arti i përkthimit” (1974). I. Levij 

vdiq para kohe , papritmas me 1967, duke punuar mbi një botim të ri në rusisht mbi teoritë e përkthimit 
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reale, të bërë me shenjat e një sistemi gjuhësor, shndërrohet në shenjat e një 

sistemi tjetër gjuhësor duke ruajtur plotësisht kuptimin e mesazhit
77

” 

E.A Nida dhe Ch. P Taber (1969): “Përkthimi ka të bëjë me riprodhimin e veprës 

në gjuhën e receptorit më të afërt të ekuivalentit së natyrshme të shprehjes në 

gjuhën nistore, së pari, nga pikëpamja e përmbajtjes dhe së dyti, nga pikëpamja e 

stilit
78

”. 

A. Fjodorov (1970): “Qëllimi i procesit të përkthimit është krijimi i një vepre 

ligjërimore, që i korrespondon për nga përmbajtja dhe funksioni stilistik origjinalit 

si një sistem kuptimor dhe sistem estetik
79

” 

K. Reys (1971): “Përkthimi është versioni në gjuhën marrëse, në të cilën është 

shkruar teksti, i marrë nga gjuha dhënëse, me përpjekjen maksimale për të dhënë 

në gjuhën e mbërritjes tekstin origjinal, në akord me tipin e tekstit, instruksionet e 

tij të brendshme për formësimin në to të determinantëve veprues 

jashtëgjuhësorë
80

”. 

V. Koller (1972): “Përkthimi linguistik mund të përshkruhet si rekodifikim apo 

substituim i elementeve a1, a2, a3... të inventarit gjuhësor Gj1 me ndihmën e 

elementëve b1, b2, b3... të inventarit gjuhësor Gj2”
81

 

V. Komisarov (1973): “Teoria denotative e përkthimit e përcakton përkthimin si 

një proces të përshkrimit me anë të gjuhës së përkthimit të denotantëve, të 

përshkruar në gjuhën e origjinalit
82

” 

A. Ljudskanov (1975): “Përkthimi paraqet në vetvete një sërë procesesh të 

riformësimit (zëvendësimit) të shenjave, prej të cilave përbëhet një mesazh i 

dhënë, me shenjat e një kodi tjetër duke ruajtur invariantin (me sa është e mundur 

                                              

77
 Levij I. “Arti i përkthimit. M., 1974, f.34 

78
 Shih,. Mjeshtëria e Përkthimit (1966). M., 1968, f. 428 

79
 Levij I. “Arti i përkthimit. M., 1974, f. 34 

80
 Po aty, f. 36  

81
 Po aty, f. 58 

82
 Po aty, f. 49 
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për shkak të entropisë) në lidhje me sistemin e dhënë të koordinatave të 

mesazhit
83

” 

A. Popoviç (1975): “Përkthimi është rikodifikim i tekstit gjuhësor, në kohën e të 

cilit krijohet fizionomia e re gjuhësore dhe forma e tij stilistike
84

” 

G. Jegor: (1975): “Thelbi i përkthimit ka të bëjë me lehtësimin e komunikimit, 

madje të një komunikimi special, të kufizuar nga mesazhi gjuhësor monovalent, në 

atë mënyrë, që domethënia komunikative e një teksti, për shembull, në gjuhën Gj-

a, gjatë rikodifikimit, për shembull në gjuhën Gj-b, të mbetet i ruajtur, kështu që 

teksti i Gj-a dhe teksti i Gj-b nga pikëpamja komunikative janë ekuivalentë
85

” 

V. Vils (1977): “Përkthimi përfaqëson një prosec tekstpërpunues dhe 

tekstshprehës, i cili të çon nga teksti i gjuhës nistore tek një tekst mundësisht sa 

më ekuivalent në gjuhën e mbërritjes dhe nënkupton  kuptimësimin përmbajtjesor 

dhe stilistik të tekstit në origjinal çTextvorlage]
86

” 

M. Snell-Hornby (1986): “Përkthimi është rikrijimi i ri i një teksti në përshtatje me 

situatën që ka, si pjesë e tërësisë së kulturës
87

” 

A. Schweizer (1988): “Proces njëdrejtimësh dhe dyfazësh i komunikimit 

ndërgjuhësor dhe ndërkulturor, gjatë të cilit mbi bazën e nënshtrimit të analizës 

direkte (“përkthimore”) të tekstit parësor, krijon një tekst dytësor (metatekst), që 

                                              

83
 Po aty, f. 63 

84
 Po aty, f. 43 

85
 Po aty, f. 129 

86
 Kloepfer R. Die Theorie der literarischen übersetzung. Romanisch-deutscher Sprachbereich. München, 

1967, f. 75 
87

 Ibid., F. 126: R. Klöpfer ka parasysh këtë mendim të Novalis-it, i cili fliste mbi tre llojet (Arten) e 

përkthimit – “gramatik”, “tradhtar” dhe “mitik” (“përkthime mitike – janë përkthimet në kuptimin më të 

lartë të artit. Ato paraqesin karakterin e pastër dhe të përmbyllur  të një vepre individuale artistike”; 

“përkthimet gramatike janë përkthimet e zakonshme; ato lypin dije të mëdha, por të nivelit vetëmse 

diskursiv”): “Për përkthimet tradhtare, që ato të jenë të vërteta duhet të kenë një frymë të përnaltësuar 

poetike. Ato priren lehtë për kah ribërja dhe falsifikimi, si Homeri i Brygerit në jambik, si Homeri i Pope, si 

të gjitha përkthimet franceze të marra së bashku. Përkthyesi i vërtetë i këtij tipi duhet menjëmend të jetë 

artist, i aftë në një mënyrë a në një tjetër të përcjellë idenë e tërësisë. Ai duhet të jetë përmbi poet dhe 

ndërkaq, të jetë në gjendje ta shtrëngojë atë të flasë njëkohësisht si në frymën e ideve të veta që e 

karakterizojnë poetin. Në marrëdhënie të ngjashme gjendet Gjeniu i njerëzimit me çdo njeri të marrë 

veçmas. Jo vetëm librat, gjithçka mund të jetë e përkthyeshme me këto tre mënyra përkthimi”. (Novalis. 

Blühthenstaub// Novalis. Werke, Brife, Dokumente. Fragment 1. Heidelberg, 1957, f. 325 
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zëvendëson parësorin në një mjedis tjetër gjuhësor e kulturor; një proces i 

karakterizuar nga synimi për të përcjellë efektin komunikativ të tekstit parësor, 

pjesërisht të modifikuar nga dallimet ndërmjet dy gjuhëve, dy kulturave dhe dy 

situatave komunikative
88

”. 

Citimi mund të zgjatet pa fund dhe kjo vetëmse do ta shtonte ndjesinë e 

pështjellimit me imazhin mitik të Kullës së Babelit. Nuk është vështirë të dallosh, 

për shembull, që definicionet që tentojnë gjithëpërfshirjen, përftojnë trajta gjithë e 

më të ndërlikuara, gjithë e më abstrakte. Përsosja e përkufizimeve të këtij lloji që i 

vënë vetes qëllim të ngërthejnë gjithë format e mundshme të përkthimit, na del një 

punë jashtëzakonisht e koklavitur dhe e ngatërruar sa s’ka. 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Përkthimologjia dhe konotacionet kulturore 

 

 

1. Çështja e besnikërisë dhe ideja e ekuivalencës 

 

Debati mbi këto tema është mjaft i gjerë dhe këtu do të japim thjesht një panoramë 

të shkurtër të pozicionimeve të ndryshme teorike. Do t’u referohemi vetëm disa 

emrave mes shumë të tjerëve. 
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Eugene A. Nida, gjuhëtar dhe përkthyes i Biblës, thekson mundësinë e ruajtjes në 

përkthim të “shpirtit të tekstit” nëpërmjet ekuivalencës së stilit, efekteve, kuptimit. 

Thëniet e tij teorike duhen lexuar në dritën e përkufizimit që propozon ai rreth 

termit “përkthim”, në të cilin përfshin edhe problemet që kanë të bëjnë me stilin. 

Për Nida-n, përkthimi është riprodhimi në gjuhën e mbërritjes ose gjuha drejt së 

cilës bëhet përkthimi, i ekuivalentit të natyrshëm më të afërt me mesazhin e 

komunikuar në gjuhën nistore, në atë të tekstit origjinal. Para së gjithash, 

ekuivalenca duhet kërkuar te domethënia dhe, së dyti, te stili. Duket shumë qartë 

prioriteti që i jep Nida përçimit të domethënies (me përshtatjet e nevojshme 

kulturore që sjell kjo, meqenëse kemi shndërrim kohësh dhe vendesh) pikërisht në 

konceptimin e tij mbi stilin si element dytësor, shtesë. Siguria e komunikimit të 

domethënies, rrjedhimisht edhe e besnikërisë ndaj tekstit origjinal, mund të 

përftohet vetëm duke përshtatur domethënësen – edhe po të ndryshojnë rrënjësisht 

tiparet – ndaj ndjeshmërisë së publikut të ri, atij të cilit i drejtohet teksti i 

përkthyer. Një aspekt i asaj që Nida e quan “besnikëri” ndaj tekstit duhet gjetur në 

një formë ekuivalence që ai e përkufizon si “dinamike”
89

, sepse duhet të përshtatet 

vazhdimisht për të qenë përherë funksionale dhe në mënyrë të tillë, t’i përçojë 

publikut të mbërritjes globalizmin e patjetërsuar të domethënies tekstore, me 

qëllim për të përcaktuar një efekt të ngjashëm me atë që është prodhuar nga teksti 

nistor mbi lexuesin nistor. Një ekuivalencë e tillë dinamike i kundërvihet konceptit 

të “ekuivalencës formale”, të cilën Nida e quan të kufizuar dhe si të tillë, më pak të 

përshtatshme. Mes këtyre dy poleve të skajshme – ekuivalencës së rreptë formale 

dhe ekuivalencës së përgjithshme dinamike – Nida pranon ekzistencën e shkallëve 

të ndërmjetme, të cilat mundësojnë arritjen e standardeve të pranueshme të 

                                              

89
 Një formë e tillë ekuivalence përfshin elementë fonologjikë, morfologjikë dhe sintaksorë (E. Nida, 
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përkthimit letrar, duke vënë theksin edhe një herë në prirjen moderne drejt 

ekuivalencave dinamike. 

Pika e dobët e parimit teorik të mbrojtur nga E. Nida në Toëard a science of 

translating gjendet te zgjidhjet që përshtat ai për të përvijuar ekuivalencën 

dinamike. Me qëllimin që mbi lexuesin modern të prodhohen të njëjtat efekte që 

ka provuar edhe lexuesi nistor nëpërmjet stilit të natyrshëm, Nida nuk ngurron të 

vërë në përdorim një përkthim që mund të quhet i papërshtatshëm, sepse “harron” 

kontekstin dhe modifikimet. Kjo ndodh, p.sh., në një frazë të letrës së Palit 

drejtuar Romakëve. Në tekstin anglisht (The Holy Bible, bot.OUP), fjalia del se 

është kështu: “Salute one another ëith a holy kiss”, Romans, 16.16 (“Përshëndetni 

njëri-tjetrin me të puthur të shenjtë”, Letra drejtuar Romakëve, 16.16, bot. Drita, 

Ferizaj 1994). Ideja për “t’u përshëndetur me një puthje të shenjtë” formalisht 

është e lidhur me një kontekst “të lashtë”. Edhe pse e pranon përkthimin letrar, me 

një shënim që shpjegon përdorimin e kohës kur përshëndetej me puthje, Nidës i 

duket më e udhës të përshtasë shprehjen ndaj ndjeshmërisë moderne, duke 

modifikuar fjalinë në “Give one another a heartly handshake all around”, ose 

“jepini njëri-tjetrit një shtrëngim duarsh të ngrohtë”. Pra, ai zgjedh një formë 

ekuivalence dinamike, e cila të prodhojë mes mesazhit dhe recepientit të vet të 

njëjtën lloj marrëdhënieje që ekzistonte mes mesazhit origjinal dhe recepientëve të 

tij të atëkohshëm. 

Koncepti që i kundërvihet atij të ekuivalencës dinamike, pra ekuivalenca formale, 

përkufizohet nga J. Catford në A linguistic theory of translation (1965). Ideja që 

ka ai mbi përkthimin është ajo e “një operacioni” mbi gjuhët, një proces 

“zëvendësimi” i domethënieve të një gjuhe me domethëniet e një gjuhe tjetër. I 

rëndësishëm në përkufizimin e tij është përdorimi i termit “zëvendësim”, që 

përfshin diçka të ndryshme nga “zhvendosja” (tejçimi) dhe duhet të përballet me 

dy lloj papërkthyeshmërish, ajo gjuhësore dhe ajo kulturore. Ky veprim 
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“zëvendësues” mund të kryhet nëpërmjet një përkimi ose ekuivalence formale apo 

dhe tekstore. Ekuivalenca formale kërkon një ngjitje me formën gjuhësore të 

tekstit nistor (tn), për shembull forma që pikaset në çastin kur gjuha nistore (gjn) 

dhe gjuha e mbërritjes (gjm) përdorin të njëjtat kategori, ose konkretisht një 

mbiemër përkthehet si mbiemër e kështu me radhë. Në rast të kundërt, ose atëherë 

kur ajo që mund të përkufizohet si “ekonomi” e dy gjuhëve, duket qartë se është e 

ndryshme, Catford thotë se duhet të synojmë drejt një ekuivalence tekstore, pra 

drejt një forme përkimi më pak të përhumbur nëpër kategori, e cila të mbajë 

parasysh funksionimin e ndryshëm të të dy gjuhëve në fjalë.  

Karakteristikat e ndryshme që i janë ngjitur konceptit të ekuivalencës na bëjnë të 

mundur të kuptojmë se si edhe sot e kësaj dite tema e besnikërisë përbën çështjen 

qendrore, edhe pse vazhdojnë diskutimet – me një terminologji të ndryshme – si 

një herë e një kohe në periudhën klasike. Nëse është e vërtetë që problemi nuk 

ndryshon, mbetet të themi se ndryshon interpretimi i tij: koncepti i besnikërisë 

duket se është i lidhur me kohët dhe si i tillë, edhe me ndjeshmëritë që shprehin 

rrethanat e ndryshme historike, kulturore dhe shoqërore, aq sa një përkthimi që 

quhet kalk besnik në një periudhë të caktuar kohe mund t’i ndryshohej vlerësimi 

deri aty sa të konsiderohej jo besnik brenda pak dhjetëvjeçarësh. Evoluimi i 

natyrshëm i ligjërimit, modifikimi i prirjeve të tij, prodhon një ndryshueshmëri të 

vazhdueshme e cila, sipas këndvështrimit të Ëalter Benjaminit, “shndërron 

përgjatë shekujve tonet dhe domethënien e veprave të mëdha”, por shndërron edhe 

gjuhën e përkthyesit: “Besnikëria e fjalëpërfjalshme karshi sintaksës së gjuhës amë 

rrezikon të çojë drejt e në palexueshmëri”
90

. Historizimi i idesë së besnikërisë 

mundëson perceptimin e gjithë relativitetit, meqenëse një ide e tillë, siç u pa më 

sipër, është e lidhur me një kontekst të caktuar historik, kulturor dhe letrar. 
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Ekzistenca e një shumësie teorish të përkthimit duket se në këtë relativitet, gjen 

përligjjen dhe një miratim të vetin. 

 

 

2. Konotacionet kulturore dhe problemi i të përkthyerit: 

përkthimi si përballje gjuhësh dhe kulturash 

 

Në panoramën që është shpërfaqur deri më tash, del nevoja e lidhjes së konceptit 

të përkthimit me larminë e mënyrave të të menduarit dhe të të thënit, një larmi që 

është moduluar mbi evolucionin historik të gjuhëve, kulturave, letërsive dhe të 

shoqërive. Atëherë mund ta zmadhojmë këtë pamje, sepse pqërkthimi nuk 

pasqyron vetëm “gjendjen e gjërave” në një epokë të caktuar, por mund të 

ndihmojë në përhapjen e modeleve të reja dhe stileve të mbrujtur mbi struktura të 

ndryshme gjuhësore dhe kulturore, madje të arrijë aty sa të ndikojë në shndërrimin 

dhe evolucionin e një kulture. Ky i fundit është një aspekt që rrallë merret në 

shqyrtim, edhe pse kohët e fundit ka filluar të vendoset një raport më i ngushtë 

mes traditës letrare të një kulture dhe përkthimeve ekzistuese, duke vlerësuar edhe 

prurjet reciproke. 

Marrëdhëniet mes traditës kulturore dhe përkthimit, të cilës i referohet edhe G. 

Steiner, rimerret edhe njëherë nga Gianfranco Folena në pikën ku i mëshon faktit 

që “çdo qytetërim lind nga një përkthim” dhe që “të paktën që prej latinishtes 

nocioni i të përkthyerit merr një rëndësi themelore në ndërtimin e traditave të reja 

gjuhësore dhe kulturore”. Folena kujton se letërsia latine është ndërtuar nëpërmjet 

përkthimeve nga greqishtja, ndërsa gjermanishtja letrare moderne, sidomos gjuha 

e shkruar, i detyrohet shumë përkthimit që i bëri Martin Luteri Biblës; ai diti të 

vendosej në sintoni me shpirtin gjerman, duke i hapur udhë një gjuhe kombëtare 

dhe duke forcuar identitetin kulturor të popullit të vet. Teza e tij, e përmbledhur në 
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konceptin “përkthimi si traditë”
91

, mëshon në pamundësinë e elaborimit të një 

teorie jashtë çdo përvoje të çfarëdoshme historike dhe ndihmon në vënien në 

diskutim të mbizotërimit të formalizmave dhe gjuhësisë teorike. 

Akti i përkthimit, në këtë aspekt që e lidh më gjerësisht se sa me atë pastërtisht 

gjuhësor, shkon përtej një procesi mekanik apo një zhvendosjeje të thjeshtë. Ai 

sjell, përveç përballjes mes dy sistemeve të ndryshëm gjuhësorë, edhe përballjen 

mes dy kulturave të ndryshme. Nëse përvetësimi tekstor, me gjithë ndërlikimet e 

tij, përfaqëson objektivin parësor të përkthimit, arritja e një objektivi të tillë kalon 

në mënyrë të pashmangshme përmes aspektit të të dhënave të kulturës nistore, dhe 

rrjedhimisht vjen dhe ndërkallja e tyre në kontekstin kulturor të mbërritjes, derikur 

ai që përballet me tekstin e përkthyer vëren praninë e një kulture që për të mund të 

jetë rrënjësisht e panjohur. 

Ndaj dhe duket me vend që në rrethana kulturalisht dhe gjuhësisht të ndryshme, të 

ndodhë një përshtatje e aktit komunikues në kalimin nga një kulturë në tjetrën. Një 

nevojë e tillë nuk është produkt i kohëve tona, por është vërejtur qysh më parë. 

Gëtja, i bindur që çdocila kulturë ka një vizion të vetin për botën, thotë se ka 

forma të ndryshme përkthimi, që përkojnë me qëndrimet e ndryshme karshi një 

kulture të huaj. Ndaj dhe idetë e tij ai i shpreh me argumentin: “I pari (lloji i 

përkthimeve) na njeh me jashtësinë e perspektivës sonë, një përkthim prozaik në 

mënyrë lineare në këtë rast është më i miri. Pas tij vijon një epokë e dytë në të 

cilën shohim përpjekjen për t’u zhvendosur në rrethanat e vendit të huaj, por në të 

vërtetë prirja është vetëm për të përvetësuar kuptimin që për ne është i panjohur 

dhe për ta rifiguron në kuptimin e duhur”. Zhanri i përcaktuar prej tij si “më i 

epërmi” është “ai në të cilin dëshirohet që përkthimi të bëhet identik me 

origjinalin, me qëllim që njëri mos të jetë surrogat i tjetrit, por ta përfaqësojë atë 
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në mënyrë të barazvlefshme”
92

, duke u shfaqur si përmbushje ideale e një ekuilibri 

të përsosur mes tekstit nistor dhe tekstit të mbërritjes, pra rezultat të mbramë të 

përkthimit. Në individualizimin që ai u bën qëndrimeve të ndryshme karshi një 

kulture “tjetër”, Gëtja percepton gati padukshëm prirjet ku më të mëdha e ku më të 

vogla të epokave të ndryshme historike për të asimiluar një origjinal, për t’u 

përshtatur me të dhe për t’u modeluar mbi të, duke pranuar në këtë mënyrë të heqë 

dorë nga identiteti kulturor që rrjedh nga një origjinë kombëtare e veçantë. 

I afërt me vizionin e Gëtes duket se është edhe ai i raportit kulturë-përkthim i 

shprehur nga Ëilhelm von Humboldt. Humblodt sheh te përkthimi mundësinë për 

të kaluar nga një “përfytyrim i botës në një tjetër të karakterizuar në mënyrë të 

ndryshme”, meqë çdo gjuhë “shpreh vizionin e veçantë të botës së vet, të popullit 

nga i cili ka zanafillën”
93

. Sa për përkthimin, ai “ka arritur qëllimet e tij të epërme 

nëse ç...] bën që të ndjehet e huaja”. 

Në lidhje me raportin mes kulturave shprehet edhe José Ortega y Gasset, i cili i del 

në mbrojtje një diversiteti që konsiderohet element i domosdoshëm. Ai e aplikon 

konceptin e diversitetit, në kuptimin diakronik, për dallimet mes kulturës klasike 

dhe asaj moderne. Duhet ruajtur nga tundimi për ta rrafshuar këtë diversitet: 

“Kemi nevojë për antikët”, këmbëngul Ortega y Gasset, “pikërisht sepse janë të 

pangjashëm me ne dhe përkthimi duhet të theksojë karakterin e tyre ekzotik dhe të 

largët, duke e bërë të lexueshëm si të tillë”
94

. 

 

 

3. Organizimi i një mendimi sistematik mbi përkthimin 
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Këto kalime të shpejta nxjerrin në pah ekzistencën  e një realiteti që prek kohësh 

ka qenë shumëformësh dhe me shumë hallka, si dhe këmbënguljen e një debati që, 

edhe pse mund të zgjasë për shumë kohë, në të vërtetë nuk do të përmbyllet kurrë 

në mënyrë përfundimtare, pasi ai përsillet rreth elementëve në mutacion të 

përhershëm siç janë gjuhët dhe kontekstet kulturore. Prandaj dhe problemi i 

përkthimit është i dallueshëm në kombinimin e vazhdueshëm të faktorëve 

gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë. Disiplina si gjuhësia dhe studimet letrare, historia, 

filozofia, antropologjia nuk mund të quhen të huaja për këtë realitet, sepse të gjitha 

ndihmojnë në formimin e asaj që Susan Bassnett e përkufizon si “mendimi 

sistematik mbi përkthimin në kulturat e ndryshme ç...], në formimin e sistemeve 

letrare dhe në historinë e ideve”
95

. 

Një impuls i vazhdueshëm për zhvillimin e studimeve mbi përkthimin ka qenë 

vetëdija e ekzistencës së një mendimi sistematik, bashkë me nevojën e ngutshme 

për të mbërritur forma organizimi dhe racionalizimi teorik. Disiplinë me të gjithë 

elementët, megjithë kundërshtitë dhe kufijë, Translation Studies (TS) sot kanë 

prekur një pikëmbërritje të rëndësishme: në pranimin e faktit se hulumtimi mbi 

përkthimin nuk mund të konsiderohet një rrezatim i thjeshtë i fushës së letërsisë së 

krahasuar, por duhet të ketë një status të vetin. Si çfarëdolloj disipline, TS ka në 

brendinë e vet përherë e më shumë tendenca, bashkekzistenca e të cilave gjen 

motivim në faktin se në të shkuarën janë përballur – përballen edhe sot e kësaj dite 

– me teori dhe pozicionime të ndryshme, siç janë të ndryshëm kontekstet 

kulturore, letrare gjuhësore, brenda të cilëve tekstet lindin, lexohen, përkthehen. 

Nga kjo larmi kontekstesh, sikundër edhe nga ndonjë lidhje me një kontekst të 

veçantë, asnjë teori e përkthimit s’mund të përjashtohet apo quhet tërësisht i 
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pavarur; përkundrazi, ai formulohet, shprehet, madje dhe vihet në diskutim 

pikërisht brenda kontekstit të tij, nëpërmjet përballjes me teoritë e tjera. 

 

 

4. Debati mbi parimet metodologjike: përkohshmëria e e teorive 

 

Ndoshta për shkak të kësaj shumëfishësie të vizioneve teorike, kritika më së 

shpeshti godet pikërisht eklektizmin e parimeve metodologjike, fragmentarizmin e 

substancës së dispilinës, fragmentarizëm që ka të bëjë me vështirësinë në 

formulimin e një përkufizimin e një emërtimi të vet që të jetë i pranueshëm për të 

gjithë, si dhe të pranohet nga të gjithë. 

Duke mbajtur një nga qëndrimet e ndryshme kritike, Gideon Toury pretendon se 

TS nuk duhet të përfshijë aktivitetin e didaktikës së përkthimit, duke e përkufizuar 

me këtë shprehje fushën e ngushtuar të ushtrimit të përkthimit si zhvillim të një 

aftësie. Qëndrimi i tij duket i pranueshëm vetëm në masën kur – në mungesë të 

parimeve të qëndrueshme teorike – është ende e vështirë të flitet për një didaktikë 

të përkthimit. Por duhet thënë edhe që zhvillimi i një aftësie nuk mund të 

zhvillohet thjesht sikur “pësimi bëhet mësim”, nëpërmjet një aktiviteti përkthimi 

që bëhet në mënyrë të vazhdueshme e të përhershme por eksperimentale, pa asnjë 

lloj mbështetjeje teorike. Përkundrazi, ushtrimi duhet të mbështetet 

domosdoshmërisht mbi një meditim të paktën me natyrë gjuhësore, që mundëson 

analizimin dhe përballjen e modaliteteve të kalimit nga gjuha nistore (gjn) në 

gjuhën e mbërritjes (gjm). Në momentin kur akti i përkthimit tregon se nuk është 

thjesht një mjet përvetësimi i një gjuhe apo vlerësimi i dijeve të përftuara në 

fushën leksikore apo sintakso-gramatikore, pra, kur ky akt përkthimi të mos 

përdoret me qëllimin e thjeshtë për të vlerësuar një kompetencë gjuhësore të 
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veçantë, por të sjellë vënien në jetë të një sërë kompetencash me natyrë teorike 

dhe pragmatike, atëherë do të ishte e vështirë t’i mohohej statusi i disiplinës. 

Në përgjigje të pozicionimeve kritike që i mohojnë përkthimit vlerën e disiplinës 

dhe që janë të vlefshme vetëm nëse dhe kur ndihmojnë ndërtimin e një dijeje të 

bazuar mbi një shkencorizim dhe sistematizëm më të madh, mund të përdoren 

mendimet e Jean-René Ladmiral
96

, i cili, në një situatë të tillë, propozon një 

“moral të përkohshëm”, duke pranuar përzierjen e aspekteve pragmatike, teorive 

fragmentare, rezultateve konkrete dhe duke hequr dorë për momentin nga teoria e 

alaborimit të një teorie përgjithësuese. 

Hipoteza e një teorie përkthimi me zor mund të propozohet, sidomos nëse kihet 

parasysh ndikimi i procesit të transformimit të vazhdueshëm, lidhur mes të tjerash 

edhe me mutacione hapësinore dhe të përkohshëm, mbi elementët kulturorë dhe 

gjuhën nistore e të mbërritjes, për shkak se ato shkaktojnë mutacione dhe mbi të 

dhënat e marrëdhënies mes veprës që përkthehet dhe lexuesit/përkthyes. Këtu 

mbledhja në një e lexuesit dhe përkthyesit bëhet qëllimisht, sepse operacioni i 

përshtatjes me shpirtin e kohës të kryer nga përkthyesi (i cili për së pari është 

gjithsesi lexues, për të mos thënë lexuesi më i mirë) vihet po njësoj në veprim nga 

lexuesi në çastin kur ky dekodifikon tekstin nistor, të prodhuar në një klimë të 

ndryshme kulturore dhe e ndërkall në mënyrë të pavullnetshme në klimën e tij 

kulturore. Nëse ky parim i lëvizjes në kohë pranohet, pas kësaj vjen pamundësia 

për të qenë rreptësisht normativë, për të diktuar parime të vlefshme përherë e 

kudo. Kjo nuk do të thotë heqje dorë nga përballja me problemin që del nga akti i 

përkthimit. Më së shumti do të thotë t’i atribuosh rëndësinë e duhur vetë 

kompleksitetit të tekstit dhe të marrësh në konsideratë teoritë e ndryshme – siç u 

tha dhe më sipër – në përkohshmërinë e tyre të domosdoshme, si një rezultat të 
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evolucionit në kohë të elementëve që mbizotërojnë shprehjet gjuhësore dhe 

kulturore. 

 

5. Përkthimi dhe modifikimi i sistemeve gjuhësore 

 

Efektet e prodhuara nga përkthimet nuk vërehen vetëm në kontekstin kulturor. 

Kontaktet mes dy gjuhëve përcaktojnë modifikime të vërteta në sistemet gjuhësore 

dhe i japin jetë, në tezën e mbështetur nga Ëalter Benjamin, një inversioni nga 

pikëpamja tradicionale. Benjamin dallon në çastin e përkthimit shprehjen e 

“marrëdhënies më të ngushtë të gjuhëve mesvedi”, sepse ato “nuk janë të huaja 

mesvedi, por a priori dhe, të prejardhura nga çdo marrëdhënie historike, janë të 

afërta në atë çka duan të thonë”
97

. Madje mund të thuhet se një afri dhe ngjitje e 

tillë e tyre e tregojnë në shkallën më maksimale dhe pikërisht atëherë lind dhe 

nevoja kulturore e një përkthimi. Ngjitja dhe rënia e ligjërimit, prirjet e tij të 

ndryshueshme, shndërrimet e tij të vazhdueshme, shkaktojnë mutacion jo vetëm në 

tekst, por edhe në gjuhën mëmë të përkthyesit. Si pasojë, “edhe përkthimi më 

madhështor është i destinuar të hyjë në procesin e rritjes së gjuhës së vet”. Ajo që 

gjuhët i përbashkon në një shkëmbim të begatë nuk është tërësia e elementëve të 

tyre të veçantë, por më së shumti fakti që “në secilën syresh nënkuptohet pikërisht 

e njëjta gjë ç...]. Ndërsa gjithë elementët e veçëm: fjalë, fjali, lidhje sintaksore të 

gjuhëve të ndryshme përjashtojnë njëra-tjetrën, këto gjuhë integrohen në vetë 

qëllimësinë e tyre”. Për të qartësuar konceptin e tij, që e vendos në themel të 

filozofisë së ligjërimit, Benjamin parashtron dallimin mes dy koncepteve të 

ndryshëm që u bëjnë jehonë dhe u japin një përmasë të re përkufizimeve të formës 

dhe përmbajtjes, përndryshe mënyra e të kuptuarit dhe i kuptuari. Imazhi që 

krijohet nga terma të tillë si  brot dhe pain (bukë, përkatësisht në gjermanisht dhe 
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frëngjisht) nuk duket se është identik; nëse ajo që Benjamin përkufizon si “i 

kuptuari” është e njëjta gjë për një francez dhe një gjerman, pra se të dy u 

referohen një ushqimi të caktuar, atëherë është e ndryshme “mënyra e të 

kuptuarit”, sepse fjalët “ngërthejnë në vete një nuancë afektive” në atë pikë sa 

është e vështirë t’i quash të ndërkëmbyeshme, të lidhura siç janë me konotacione 

të sakta socio-kulturore. Mënyra e të kuptuarit e njërës për tjetrën është e huaj, në 

mendje formohen dy imazhe të ndryshme edhe pse të kuptuarit, i thjeshtuar në 

termat më minimalë (siç është buka) është identik. Prandaj dhe përkthimi duket si 

një “mënyrë e përkohshme për të qëruar hesapet me huajësinë e gjuhëve” dhe për 

të zgjidhur mosmarrëveshjen e natyrshme duke e ndërkallur origjinalin në “pyllin 

e gjuhës” ku “jehona e gjuhës vetjake është në gjendje të riprodhojë në formë 

risonance veprën në gjuhë të huaj”. Në qoftë se do të marrim fjalët e Rudolf 

Pannëitz-it të cituara nga Ë. Benjamini, ideali do të ishte “të zgjerohej dhe 

thellohej gjuha vetjake nëpërmjet gjuhës së huaj”, hipotezë kjo që të kujton 

konceptin e shprehur nga Makiaveli në teorinë e tij të “ndërrimit” të foljeve “të 

lypura” ose “ardhacake”
98

. Në pozicion të mbyllur, të palosjes mbi vetveten të një 

gjuhe që tret dhe përthith termin e huaj derikur ta bëjë të vetin, Benjamini i 

kundërvë vizionin e propozuar nga Pannëitz, një sistem gjuhësor të aftë të 

“shkundet ose zhvendoset nga gjuha e huaj”
99

, hapet së jashtmi dhe thyen kufijtë, 

duke sfiduar vetveten në mutacion.  

Një mutacion që duket edhe më shumë rrënjësor në pozicionin e Ortega y Gasset, 

për të cilin “pika vendimtare mbetet ajo e rrekjes që gjatë përkthimit të largohemi 

nga gjuha jonë për të shkuar drejt të tjerave”
100

.  

 

                                              

98
 Në Diskurs apo dialog rreth gjuhës sonë, Makiaveli mbështet parimin e tërheqjes së foljeve të huaja, që 

nuk ndikojnë mbi sistemin gjuhësor në të cilin hyjnë, por më së shumti përthithen. 
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145 

 

6. Përkthimi dhe rishkrimi 

 

Sa u tha më sipër, tregon qartë përherë e më tepër se debati mbi përkthimin ka një 

vëmendje të veçantë për aspektet që kanë lidhje me kontekstin dhe të dhënat 

kulturore. Duke interpretuar në profilin e tij kulturor aktin e përkthimit, Susan 

Bassnet dhe André Lefevre e përkufizojnë si një manipulim të tekstit zanafillor: 

rishkrimi nga ana e përkthyesit “reflekton një ideologji dhe poetikë të përcaktuar 

dhe në favor të kësaj, manipulojnë letërsinë duke bërë që të veprojë në një mënyrë 

të caktuar brenda një shoqërie të caktuar. Rishkrimi është manipulim, i vënë në 

shërbim të pushtetit dhe e marrë në anën pozitive, mund të ndihmojë për ecjen 

përpara të një letërsie dhe një shoqërie”
101

. Nëpërmjet rishkrimit, ide dhe zhanre të 

reja, në procesin e përçimit, shprehin pushtetin e një kulture mbi një tjetër, pushtet 

që mund të marrë madje dhe formën e njëmendët të shtypjes e represionit, aty ku 

rishkrimi synon të frenojë risinë dhe shtysën e natyrshme drejt zhanreve dhe 

formave të reja. Kësaj zgjedhjeje manipulimi i shtohet edhe një tjetër manipulim i 

mëtejshëm, ai që vetë përkthyesi ushtron mbi tekstin, në mënyrë të pavullnetshme 

ose, në raste të rralla, të orientuar ideologjikisht. Përkthyesin nuk e pengon vetëm 

gjuha, por më së shumti edhe kushtëzimi i prodhuar nga rrethana historike, 

shoqërore, kulturore.  

E afërt në thelb me këtë ide të mbizotërimit të pasurisë kulturore është Siri 

Nergaard, atëherë kur vëzhgon se “ndërkohë që teoria e përkthimit ‘tradicional’ 

priret të dallojë vështirësitë e përkthimit ç...] vetëm të dukurive gjuhësore”, 

vështirësitë dhe kufizimet e vërteta kanë “natyrë jashtëgjuhësore”
102

. Sipas tij, 

faktorët jashtëgjuhësorë, përndryshe ideologjitë, poetikat, traditat letrare, janë 
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qendrat e pushtetit dhe si të tilla, ato kanë një rol kushtëzimi mbi përkthimet. Një 

kushtëzim i tillë mund të jetë i dallueshëm jo vetëm në zgjedhjen e aspekteve të 

një kulture nistore për të hyrë në kulturën e mbërritjes, por edhe në njëfarë akti 

censure mbi të dhënat e jashtme, mbi formulimin gjuhësor.
103

 

Koncepte gati të ngjashme janë formuluar edhe nga Theo Hermans
104

: edhe ai 

sheh njëfarë afrimiteti mes përkthimit dhe formave të tjera të rishkrimit, për 

shembull, elaborim kritik ose rishikime, duke u përpjekur të gjejë elementin e tyre 

të përbashkët në procesin e manipulimit të tekstit. 

Për Edëin Gentzler-in
105

 koncepti i rishkrimit e ka motivimin e vet në nevojën e 

përshtatjes me shijen letrare të një kulture të dhënë, me nevojën që vjen më pas për 

të modeluar stilet, temat, referentët
106

, nëpërmjet prerjesh të njëmendëta tekstore, 

që shkaktojnë ato të cilat ai i përkufizon si “heshtje” të tekstit. I vetmi që ka dijeni 

për këto prerje është përkthyesi. Megjithatë, te ai duhen kërkuar ndryshimet 

kulturore, të zbuluara nga tipologjia dhe cilësia e transferimit të tekstit. 

Tema e transferimit kulturor, në aspektet e tij gjuhësore, historikë, socio-politikë, 

sillet nga Lefevre padyshim në një perspektivë shumë origjinale: tekstet 

rishkruhen nëpërmjet kufijve gjuhësore dhe rishkrimi ndodh në një kontekst të 

saktë dhe të caktuar. Transmetimi i teksteve nëpërmjet letërsive përcakton dhe një 

refraksioni, sepse kalimi i kufijve gjuhësorë sjell dhe ndryshime në perceptim; 

vijon nevoja për të përshkruar atë që ndodh kur një tekst shtegton nga një kulturë 

në tjetrën. Kjo lloj analize duhet të vërë përballë domosdoshmërisht evolucionin 

letrar në kulturën nistore dhe në atë të mbërritjes, sepse përkthimi – sipas Lefevre-

it – nuk është një veprimtari e izoluar, por lidhet me një continuum të përkohshëm, 
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 Në praktikë, sipas gjykimit të Nergaard, kushtëzimi bëhet i dukshëm sidomos në zgjedhjen e teksteve që 
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elementët përbërës të të cilit duhen kërkuar pikërisht në zhvillimet e kontekstit 

kulturor. Por kritika ndaj pozicionit të Lefevre-it nuk vjen nga përkthimi i 

njëmendët më shumë se sa nga projektimi drejt studimeve të letërsisë së krahasuar. 

Vlerësimi i impaktit të përkthimit mbi kulturën e mbërritjes do të bëhej në dëm të 

tekstit nistor, i cili mund të dilte “i errësuar”. 

Shpejtësia  e kontakteve dhe shkëmbimeve që karakterizon shoqërinë në ditët tona, 

ka lehtësuar padyshim afrimin e kulturave të ndryshme. Aq të ndryshme, sa forca 

e përplasjes së tyre paralajmërohej qysh atëherë nga Victor Hugo, që në 1800-n e 

largët. Në receptimin e një vepre të përkthyer, ai perceptonte njëfarë reaksioni 

vigjilent nga ana e shoqërisë, një mbrojtje të kujdesshme karshi një elementi të 

huaj, element që detyronte atë shoqëri të përballej me një kulturë tjetër, një kulturë 

që kishte një vizion të vetin mbi jetën dhe shoqërinë, pra një mënyrë të ndryshme 

parashtrimi. Një ndryshueshmëri vendosjjeje që, si atëherë, si tani, mund të dukej 

dhe duket potencialisht subversive në zakone, rite, ligje të shoqërisë sëë 

mbërritjes, duke përcaktuar, brenda kësaj të fundit, nivele të ndryshme reaksioni. 

Huajësia e mundshme e të dhënave kulturore në anën e kundërt na çon aty ku 

thamë më sipër: veprimtaria e përkthyesit nuk kryhet në zbrazëtirë, por është 

rezultat i përballjes me njëra-tjetrën e një kulture të dhënë në kohë dhe një kulture 

tjetër, në raport diakronik ose sinkronik me të parën. Mes dy kulturave ngrihet 

njëfarë kufiri, imagjinar dhe në të njëjtën kohë, i njëmendët. 

Kalimi i këtyre barrierave gjuhësore dhe kulturore (të përkohshme mund të thuhet) 

përfaqëson një aspekt me shumë interes. Aty përqendrohen edhe studimet dhe 

hulumtimet e grupit të Tel Avivit
107

, të cilët në vitet ’70 të 1900-ës u nis nga 

koncepti i polisistemit letrar, duke e parë raportin mes traditës dhe kulturës në 

prizmin e qendërsisë apo margjinalizmit (qendrës dhe periferisë). Një kulturë 
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qendrore dhe e fortë nuk e ndjen nevojën e shumë përkthimeve, ndërsa i kundërt 

është qëndrimi i kulturave margjinale (periferike) të cilat – si në të shkuarën edhe 

tani – u besojnë përkthimeve për të përftuar qëndrueshmëri dhe për të zgjeruar 

gamën e dijeve. Nga kjo e ka prejardhjen edhe nevoja për të përhapur fushën e 

studimeve edhe ndaj procesit të përthithjes së një teksti të përkthyer nga një 

kulturë e dhënë në një epokë të dhënë. 

 

 

7. Procesi i përkthimit, refleksionet e përkthyesve dhe teoricienëve 

 

Larmia e orientimeve, sipas Bassnet, të çon në një sistem bipolar, në skaje të të 

cilit gjejmë përkatësisht përqendrimin mbi produktin – përndryshe përkthimin – 

dhe përqendrimin mbi procesin – përndryshe mbi aktin e përkthimit. 

Procesi përkthimor është objekt i hulumtimeve të kohëve të vona, themeluar mes 

të tjerash mbi analizën sistematike të formulimeve mbi përkthimin të krijuar nga 

përkthyes dhe gjuhëtarë në epoka dhe vende të ndryshme. Për qëllimet e këtij 

studimi, janë me shumë rëndësi dhe të dobishme parathëniet e përkthyesve, të cilat 

bëjnë të mundur të kuptohen jo vetëm kriteret e zgjedhjes, por edhe lidhja mes 

këtyre kritereve dhe rolit të përkthimit në shoqërinë brenda të cilës vepron 

përkthyesi. kjo përqasje e veçantë bazohet në mënyrë të vazhdueshme në aspektin 

diakronik, i vë studimet në një perspektive kryesisht historike dhe ndërkallet në 

një apo më shumë kontekste kulturore, edhe pse lidhja me përvojën praktike të 

përkthyesit garanton moslënien pas dore të elementëve kryesorë që lidhen me 

hulumtimin pedagogjik dhe profesional. 

Konsideratat që kanë përkthyesit mbi punën e tyre kanë qenë shtysa për kërkime 

shumë interesante të shtrira në kohë. Bassnet citon disa rezultate të studimit të 

Hermansit (The manipulation of literature), veçanërisht gjetjen e një gjuhe 
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metaforash të përdorura nga përkthyesit anglezë dhe francezë të Rilindjes që i 

referoheshin figurës së tyre profesionale: përkthyesi hera-herës përkufizohet si ai 

që ndjek gjurmët e të tjerëve, merr hua rroba, pasqyron dritën apo kërkon 

xhevahire e stoli në një peshtaf. Në vitet 1700, metafora prek drejtpërdrejt 

përkthimin, për të cilin flitet duke pasur parasysh imazhin e pasqyrës dhe portretit. 

Në vitet 1800, duke pasqyruar ndryshimet e mëdha shoqërore dhe kulturore që 

vepruan gjatë këtij shekulli, metafora zhvendoset mbi konceptin e pronësisë. Në 

kohëra më të vona, përkthimi përqaset me konceptin e tradhtisë ose jo-

ndershmërisë, apo dhe duket sikur merr shtysë nga vizioni klasik dhe makiavelian 

i “fagocitozës apo tretjes së asaj që është jashtë një gjuhe”
108

 për t’u pasuruar me 

një metaforë të re, atë të përkthyesit-kanibal që “përpin tekstin nistor me një ritual, 

fundi i të cilit është krijimi i diçkaje krejtësisht të re”
109

. 

Imazhi i përkthyesit-kanibal, të cilin Bassnet e rimerr nga Else Veira duket i 

ndryshuar nga ai i poetit-kanibal i lëvizjes antropofage në Brazilin e viteve ’20. 

Letrarë – e më së shumti poetë – dhe artistë të rinj brazilianë të formuar me kulturë 

europiane, e panë vendin e vet me sy të rinj, sidomos filluan të rilexojnë në një 

optikë ndryshe marrëdhënien e varësisë me kontinentin e vjetër. Për të përcaktuar 

koordinatat e identitetit të tyre kulturor, ata duhej të saktësonin me patjetër 

pozicionin e tyre, tashmë jo vetëm e jo më mbi një aks të përkohshëm e kaluar/ e 

tashme, por edhe mbi një aks hapësinor, ai që përcakton marrëdhënien mes vendit 

të tyre dhe vendeve të tjera. Pikëpamja e tyre përcaktohet nga përkatësia e dyfishtë 

e një kohe kronologjike, kohës së tyre, si dhe një kulture që karakterizohet si 

alternativë ndaj kulturës së botës së vjetër. Ata vëzhgojnë prirjen nga ekzotizmi, 

që në atë kohë ishte shumë në modë në Europë nga pikëpamja dhe pozicioni i 

atyre që e jetojnë ekzotizmin, e atyre që janë vetë ekzotizmi. Veprimi i tyre është 
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një risi prospektiviste, nisur nga vullneti për të rifituar një identitet për t’ia 

kundërvënë atij europian. Një stysë më e fortë është ajo e kanibalëve dadaistë, që 

vepronin brenda një kulture të paprekur nga kolonizimi dhe as nga ndonjë shenjë e 

kanibalizmit historikisht të vërtetë. Pasi u njohën me të kaluarën e tyre si të 

kolonizuar, poetët-kanibalë synuan ta integronin atë në shpirtin dhe vizionin e 

kombit të tyre. “Antropofagia” e tyre “krijohet në një kulturë të kolonizuar që 

aspiron të përkufizohet në kuptimin e pavarur krahasuar me kulturën kolonizuese”. 

Akti i gllabërimit të kësaj kulture “tjetër” konfigurohet si “një teprim, si një dalje 

jashtë vetes ç...]. Inkorporimi i tjetrit konfigurohet si një mënyrë për t’i dhënë trup 

tjetrit”
110

. 

Krahasimi, në dukje paradoksal, i konceptit të kanibalizmit me veprimtarinë e 

përkthyesit, shpalos nevojën e lajmëruar nga shumë studiues të një ndryshimi  të 

brendshëm të vlerave që i atribuohen tekstit nistor. Ky ndryshim do të mundësonte 

përvetësimin dhe vënien në pozicionin e dhënie-marrjes me receptimin që do të  

ketë një tekst i tillë në kulturën e mbërritjes.                                                                                                                                                                                                                                     
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IV 

 

Përkthimi artistik në sistemin e letërsisë krahasuese 

 

Një autor lexohet menjëmend vetëm atëherë kur përkthehet, apo kur teksti 

përballet me një përkthim ose kur krahasohen versione në gjuhë të ndryshme 

 

Italo Calvino, Mbi përkthimin, 1963 

 

 

 

1. Pikëlidhja e letërsisë së krahasuar me Translation Studies 
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Studimet mbi përkthimin sot paraqiten si një fushë e begatë kërkimesh dhe me 

rëndësi në rritje: fizionomia e tyre identifikohet në një situatë zhvillimi të 

vazhdueshëm, në brendinë e së cilës bëhesh dëshmitar i një riformulimi dhe 

ripërkufizimi qoftë të vetë objektit të studimit dhe të termave që e përbëjnë, ashtu 

edhe të perspektivave dhe metodologjive që e hulumtojnë. Emërtimet më të 

shpeshta për disiplinën janë përkthimologjia (traduktologjia) dhe translation 

studies, përveç Übersetzungsëissenschaft për zonën gjermanike. Nga njëra anë, 

Antuan Berman e përkufizon traduktologjinë si “pasqyrimin e përkthimit te 

vetvetja duke u nisur nga natyra e tij e përvojës”
i
. Duke iu përqasur edhe një herë, 

me termat e “pasqyrimit” dhe “përvojës”, filozofisë moderne që nga Kanti te 

Hegeli dhe deri te Hajdegeri, Bermani e përshkruan traduktologjinë jo si një 

disiplinë objektive, por si një “mendim-të-përkthimit”
ii
 që lidhet, në veçanti, me 

veprat e letërsisë dhe me shkrimtarinë, në një kuptim që nuk do të jetë as teorik, as 

praktik. Nga ana tjetër, në vitin 1976, André Lefevre pranonte propozimin e James 

Holmes për të quajtur translation studies atë fushë studimesh që përballet me 

“problemet që rrjedhin nga prodhimi dhe nga përshkrimi i përkthimit”
3
, duke 

përfshirë të gjitha format dhe kategoritë e veta të ndryshme – përkthimin letrar dhe 

atë jo letrar, atë të shkruar apo gojor (interpreting) – bashkë me studimin qoftë të 

aspekteve aplikative apo didaktike, ashtu dhe atyre deskriptive apo teorike. 

Në këtë panoramë të përmendur thjesht në mënyrë sipërfaqësore dhe të shenjuar 

nga ambivalenca, vëmendja jonë rrethakohet te përkthimi letrar dhe te 

marrëdhënia e tij me letërsinë e krahasuar, duke njohur edhe rolin e translation 

studies dhe të traduktologjisë në evidentimin e funksionit kulturor të kryer nga 

përkthimi i marrë si proces, si akt dinamik që sjell një sërë pasojash dhe që 

tejkalon përfundimisht perspektivën që e quante thjesht si një produkt, rezultat i 

paragrafit (të një teksti) nga një gjuhë e nisjes në një gjuhë të mbërritjes. Në fakt, 
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ky qëndrim ka sjellë në mënyrë progresive, parë dhe nga përqasjet e fundit, 

pamjaftueshmërinë e një ideje të përkthimit të marrë vetëm si proces mekanik dhe 

rrjedhimisht, si “prodhim dytësor” i veprës së artit, si kopje, si faksimile, 

riprodhim të origjinalit. Studimi i përkthimit njeh sot një lëvizje të ndërlikuar të 

forcave të mëdha aq sa më shumë t’i atribuohet statuti i zonës disiplinore të 

njëmendët se sa një besueshmëri apo shkencorizëm që më parë do të shin të 

pamendueshme, duke i caktuar veprës së përkthyer rolin, e pashijuar ndonëjherë 

më parë, të veprës letrare. 

Aspekti i keqnjohur dhe i dyfishtë i përkthimit, mes shumë të tjerëve, gjen një 

shembull të famshëm në veprën bazë të romanit modern, Don Kishoti. Nëse nga 

njëra anë Servantesi mohonte çfarëdo përsosmërie të mundshme të veprave të 

përkthyera duke thënë që “të gjithë ata që pretendojnë të përkthejnë nga një gjuhë 

tjetër librat me poezi (...), sado kujdes dhe aftësi që të tregojnë, nuk do të 

mbërrijnë kurrë përsosmërinë që ata libra kanë në origjinal”
i
, nga ana tjetër veprën 

e tij ia paraqiste lexuesit si një përkthim nga arabishtja të “Historia e Don Kishotit 

të Mançës, shkruar nga Cide Hamete Benengel”. Pasi huazon nga letërsia 

kalorsiake toposin e rigjetjes së një dorëshkrimi për të justifikuar origjinën e 

veprës së vet, Servantesi e ka pajisur me mjete të ironisë dhe i ka atribuar 

përkthimit haptazi një rol qendror, atë të udhëkalimit me traditën letrare të 

mëparshme dhe të lidhjes me atë bashkëkohoren, që do të thotë lidhjen me ato 

romane kalorsiakë leximi i të cilëve, të përkthyer, do ta çonin Don Kishotin në 

garë dhe marrëzi. 
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2. Paragjykime të së kaluarës 

  

Paragjykimi mbi përkthimin është ndjerë deri në ditët e sotme, duke i mohuar jo 

vetëm çdo lloj statusi si vepër arti, por edhe duke mohuar madje identitetin e 

përkthyesit, emri i të cilit sistematikisht është fshirë dhe hequr nga kopertinat, 

frontespicet dhe treguesit e brendshëm të librave deri disa dhjetëvjeçarë më parë, 

duke fshirë çdo gjurmë të punës së tij për të simuluar prejardhjen dhe përkatësinë e 

një vepre të huaj në kulturën ku përkthehej. Edhë në vitin 1965 dëshira e Italo 

kalvinos që në një kolanë autorësh të huaj “emri i përkthyesit të figuronte në 

frontespic”
2
, mbeti i zhgënjyer. Pasoja e një qëndrimi të tillë mbizotërues për 

shekuj me radhë kaprodhuar efektin e një vetëdijeje të munguar të aktit të 

përkthimit që ngërthente faktikisht çdo proces shkëmbimi komunikimi. Vetëm në 

dritën e dinjitetit të rizbuluar të përkthimit dhe të rolit të tij madhor në vetë 

formimin e kulturave bëhet i mundur vetëdijesimi për kudondodhjen e tij, për 

përhapjen e tij në masë shumë të gjerë. Që nga bota e botimeve ose ajo e 

gazetarisë, që nga ajo politike e ekonomike ose juridike, çdo komunikim dhe çdo 

marrëdhënie bazohet në një përkthim, qoftë nga mendimi te fjala, nga fjala e një 

idiome te fjala e një idiome tjetër, nga një gjest në tjetrin, nga një ligjërim 

përfaqësimi (artistik, televiziv, kinematografik, teatral, etj.), nga një tekst në 

“ekstraktin” e tij (përmbledhje, “abstract”, resume) ose në një reçension të tijin e 

kështu me radhë. Edhe në fushën krahasimore shumë studiues, përveçse janë të një 

mendjeje mbi nevojën e njohjes së sa më shumë gjuhëve për të lexuar veprat në 

versionin origjinal, kanë vënë theksin në rolin qendror të përkthimeve për të 

njohur kulturat e ndryshme, siç thekson Earl Miner në esenë e tij themelore: “është 

i pashmangëshm dhe i dëshirueshëm leximi i veprave të përkthyera nga gjuhë që 

nuk njihen, sepse përndryshe lihesh krejtësisht jashtë larmive të rëndësishme e 

përndritëse të përvojës njerëzore”.
ii
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3. Vlera e pavarur e përkthimit 

 

Pasi është tejkaluar koncepti dualistik dhe kundërvënës i veprës origjinale 

(burimi) dhe përkthimit, njëra si pasojë mekanike e tjetrës, preferohet të flitet për 

veprën e përkthyer si një produkt kulturor origjinal që ka marrë shtysë, pa dyshim, 

nga një tekst fillestar, për të shenjuar më pas në vijim tjetërsimin bartës të një vlere 

zanafillore e në të njëjtën kohë, të një vlere autonome. Pikërisht një vlerë e tillë 

autonome do të bëhet, kur t’i vijë koha, “burim” i leximeve dhe interpretimeve të 

tjera, do të bëhet origjinë e të tjerë proceseve kulturore. Ideja e përkthimit si akt 

themelor i përçimit kulturor dhe shkëmbimit është ai që mundëson shikimin e 

historive letrare nga një perspektivë e ndryshme, që mundëson rivlerësimin e 

prurjes së letërsive të huaja të përkthyera brenda panoramës së produkteve 

kombëtare, që na tregon dhunën kolonizuese të një tipi përkthimesh e njëhërësh 

turrin me të cilin letërsitë perëndimore janë asimiluar dhe rishkruar nëpërmjet 

përkthimeve në kontekste specifike kulturore paskoloniale dhe/ose jashtëeuropiane 

(si Kina dhe Japonia). Përkthimi duhet kuptuar pra si vepër dhe akt kulturor, 

brenda fenomenit të kalimit nga një letërsi e nga një kulturë në tjetrën që pranohet 

sot në karakterin e tij global. 

 

 

 

4. Emri dhe gjësendi 

 

Ishte shekulli i dytë p.K. kur Ciceroni, në De optimo genere oratorum, pasi 

përshkruante kriteret e përhstatura prej tij për të përkthyer nga greqishtja oratorinë 

e Eskinit dhe Demostenit, shkruante:  
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“Nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis iisdem et earum formis 

tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum 

pro verbo necesse habui reddere, sed genus omnium verborum vimque servavi” 

 

“Përktheva si orator, jo vetëm si përkthyes teksti, me vetë shprehjet e mendimit, 

me vetë mënyrat për ta sjellë, me një leksik të përshtatur karakterit të gjuhës sonë. 

Nuk besova që të mbetesha besnik fjalë për fjalë, por ruajta çdo cilësi dhe çdo 

efekt të fjalëve
iii

”. 

 

Duke pohuar se ka përkthyer si orator ose shkrimtar, orator, më shumë se sa si 

përkthyes, interpres, Ciceroni bën dallimin e botës së të shkruarit nga ajo e 

gojëtarisë. Interpres në fakt, zotëron një pranim zanafillor që lidhet me përkthimin 

gojor: lind në botën juridike e ekonomike latine që ka të bëjë me pretium, siç 

këshillon Gianfranco Folena, për të shenjuar arbitrin e çmimit, ndërmjetësin, dhe 

për t’u zgjeruar në vijimësi si “ndërmjetës gjuhësor”, “përkthyes gojor” dhe të 

mbetet i tillë gjer në epokën moderne (në italisht dhe spanjisht interprete, në 

frëngjisht interprète, në anglisht interpreter). 

Përkthimi i interpres i cituar nga Ciceroni përkon me atë që sot e përkufizojmë si 

përkthim të fjalëpërfjalshëm, që ndodh kur përkthehet fjalë për fjalë dhe duke 

kërkuar veçanërisht përkimin e fjalëve, sipas një praktike të ndërtuar nga disa 

versione shkollareske. Por ajo që i intereson Ciceronit nuk është edhe aq kjo 

perspektivë e kufizuar në elocutio-n e thjeshtë se sa compositio e plotë. Fjala që 

përdoret prej tij, përkthej (converto) (e përbërë nga verto) do të thotë “kthej”, 

“ndërroj”, “shndërroj”: shndërrimi që lind nga një zgjedhje e tillë e fjalëve 

përfshin jo vetëm përkthimin e thejshtë, por edhe një proces asimilimi, 

“latinizimi” të shprehjes dhe të përmbajtjes zanafillore, nëpërmjet përshtatjes së 
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kulturës greke dhe asaj romake. Ciceroni prezanton këtu idenë e përkthimit të 

kuptuar si sjellje të tekstit në plotmërinë e dominimit të krejt kompozicionit, nga 

iniciali shprehës deri te artikulimi i periudhës dhe harmonizimi i përmbajtjes. Ai 

përfaqëson kulturën romake në esencën e saj “kulturë-e-përkthimit”
iv

 me qëllimin 

për të asimiluar dhe bashkëngjitur sistematikisht kulturën greke në gjithë format e 

saj, që nga letërsia te arti, nga teatri te arkitektura. Në fakt, përkthimi në botën 

romake përfton aspektin e pushtimit të botës greke, siç e thotë dhe Fridrih Niçe: 

“në të vërtetë, pushtohej atëherë kur përkthehej: jo vetëm duke lënë në hije 

elementin historik, por duke shtuar aluzione për të tashmen, duke fshirë sidomos 

emrin e poetit dhe duke vënë të vetin në vend të tij, aspak me ndjenjën e vjedhjes, 

por me ndërgjegjen e plotë të imperium Romanum”
v
. 

Fjalët e Ciceronit rimerren dhe vërtetohen fillimisht nga Horaci në Ars poetica dhe 

në vijim nga Shën Jeronimi që bashkë me përkthimin e tij të Biblës, (la Vulgata) 

solli një konceptim të përkthimit i destinuar të shndërrohej në kanon për botën 

perëndimore. Në Liber de optimo genere interpretandi (rreth 390-ës), shën 

Jeronimi shkruan që, nëse përkthimi i teksteve të shenjta është “i fjalëpëfjalshëm” 

për nga misteri që ngërthen vetë rendi i fjalëve, thelbi i përkthimeve nga greqishtja 

në latinisht nuk është verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu (‘jo ta 

sjellësh fjalë për fjalë, por të riprodhosh tërësisht kuptimin e origjinalit’)
vi

. 

Në latinishten e vonë converto zëvendësohet nga transfero, e më pas lindi 

neologjizma semantike traducere që u vendos përfundimisht mbi të gjithë 

variantet e mëparshëm nëpërmjet prurjes thelbësore, të përmendur fillimisht nga 

R. Sabbadini dhe të rimarrë nga Folena, i Leonardo Brunit dhe traktatit të tij, De 

interpretatione recta (rreth 1420-ës). Rëndësia e një shtegtimi të tillë qëndron në 

kapërcimin e konceptit mesjetar më së shumti didaktik dhe instrumental, si dhe në 

formësimin e një vizioni humanist të praktikës së përkthimit, që u bë më shumë 
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autonome dhe ‘kreative’ si shenjë e një “shtegtimi” gjuhësor (trans-duco, ‘çoj 

përtej’), por edhe të një ndërhyrjeje individuale dhe origjinale: 

 

përkthej (traduco) jo vetëm që ishte më dinamik se përçoj (transfero), por 

krahasuar me paraardhësen e vet më të përdorur, përmbante, përveç anës 

semantike të “kapërcimit” dhe “lëvizjes”, edhe anën e “individualitetit” ose të 

shkakësisë subjektive (të mendohet për ducol dux krahasuar me fero), duke 

theksuar njëherësh origjinalitetin, përkushtimin personal dhe “pronën letrare” të 

këtij veprimi përherë e më pak anonim.
vii

 

 

Përkthimi pra, përfton mes viteve 1300 e 1400 ato karakteristika thelbësore mbi të 

cilat u themelua krejt meditimi i mëpasshëm teorik, tezë që siç e pohon një 

“individualitet” të tillë, edhe e mohon, duke përkufizuar për çdo rast me qartësi 

përherë e më të madhe fizionominë e përkthyesit dhe të veprës së përkthyer. 

Shtegtimi i shkurtër etimologjik na çon kështu te gjuhët moderne, ku, nga termi 

traducere, sinonim tashmë i përkthimit të shkruar, rrjedhin në frëngjisht traduire, 

në italisht tradurre, në spanjisht traducir, në portugalisht traduzir, në rumanisht 

traduce. 

 

5. Mënyra të përkthimit 

 

Çështja e gjatë rreth ‘emrit’ të përkthimit parasjell kompleksitetin e çështjes rreth 

vetë ‘gjësendit’, domethënë rreth thelbit të vërtetë të aktit të përkthimit. Para se të 

përballemi me një perspektivë të tillë nëpërmjet disa përqasjeve të mundshme, 

është e dobishme të dallojmë së pari ato që përgjithësisht njihen ende si “mënyrat” 

qendrore të përkthimit. Dallimi i bërë më 1959 nga gjuhëtari Roman Jakobson mes 

“tre mënyrave të interpretimit të një shenje gjuhësore, e dyta që të përkthehet në 



 

 

 

159 

shenja të tjera të po të njëjtës gjuhë, në një gjuhë tjetër ose në një sistem simbolesh 

jo gjuhësorë”
viii

, sanksionoi një taksonomi ndaj së cilës u shtoll pjesa më e madhe 

e studiuesve ndaj argumentit: përkthim ‘endolinguistik’ apo ‘riformulim’; 

përkthim ‘interlinguistik’ apo ‘përkthim i thënë siç duhet’ dhe ai ‘intersemiotik’ 

apo ‘përshndërrim’. Tipi i parë, përkthimi endolinguistik, në të cilin përfshijmë 

‘parafrazën’ (ndërvendosjen në prozë të vargjeve të një poezie a të një poeme), për 

të përkthyer një term përdoret ‘një term tjetër, pak a shumë sinonim, ose nevojitet 

një perifrazë’, përherë duke lëvizur brenda të njëjtës gjuhë. Bëhet fjalë për një 

procedim thelbësor, i emërtuar nga disa gjuhëtarë si hyrje në tipet e tjerë të 

përkthimeve, me kusht që, pasi përfton domethënien e vërtetë të tekstit, duhet të 

paraprijë fazat vijuese të ndërvendosjes në gjuhët e tjera. 

Përkthimi interlinguistik (ndërgjuhësor) konsiston në “interpretimin e shenjave 

gjuhësore me anë të një gjuhe tjetër”: është përkthimi i saktë dhe i zakonshëm 

kuptimor mes gjuhëve të ndryshme. 

Përkthimi intersemiotik ‘konsiston në interpretimin e shenjave gjuhësore duke 

përdorur sisteme të shenjave jo gjuhësore’, duke përfshirë një ndryshim të kodeve, 

përndryshe ligjërimesh, për të cilin fjala transferohet, duke u modifikuar e 

riformuluar, nga faqja e shkruar në imazhin kinematografik apo publicitar, në 

muzikë apo vallëzim, në pikturë apo teatër apo çfarëdo lloj forme tjetër shprehjeje. 

 

 

5/a. Versioni 

 

Përtej dallimeve të brendshme të përmendura nga Jakobsoni, ekzistojnë terma të 

shumtë që bëjnë dallimin mes përkthimit, duke e vënë në marrëdhënie me forma të 

tjera shkrimi, duke e përkufizuar, për shembull, si ‘version’, ‘imitim’, ‘rishkrim’, 

‘përhstatje’ apo ‘zhvendosje’. Versioni tregon zakonisht një përkthim letrar, 
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shpesh për përdorim shkollor, dhe në veçanti nga gjuhët klasike (kreqisht e vjetër 

dhe latinisht), por ky term përdoret edhe me një domethënie të ndryshme, duke 

kuptuar një vepër të përkthyer, kompleksi i variacioneve dhe modifikimeve të të 

cilit është i tillë sa “ta largojë shumë nga origjinali për ta quajtur përkthim”
ix

. 

Bëhet fjalë për një nga “interpretimet” e pafundme të mundshme të një teksti 

pikënisjeje ose të një objekti letrar, si për shembull versionet e dhëna nga Molieri 

ose nga Lorenzo Da Ponte në historinë e Don Zhuanit, dy nga të shumtët të cilët, 

nisur nga ajo e Tirsos së Molinës, janë vazhduar në letërsinë perëndimore. 

 

5/b. Imitimi 

 

Lidhur me interpretimin është edhe imitimi, të cilin John Dryden, poet dhe 

dramaturg, por edhe përkthyes dhe teoricien, e përmendte në shekullin XVII si një 

nga format e mundshme të përkthimit dhe në veçanti, të përkthimit të lirë, në të 

cilin pranohet liria e variacionit me fjalët se sa me kuptimin origjinal. Siç pati bërë 

Abraham Coëley në vitin 1656 kur përkthey Odet e Pindarit. Ndonjëherë imitimi 

përmendet gabimisht si përkthim dhe konceptohet si vepër “e re”, që “ka të 

përbashkët me tekstin origjinal vetëm titullin dhe pikënisjen fillestare”
x
. Gjithsesi, 

ajo që i dallon Imitimet, siç e titulloi Attilio Bertolucci përmbledhjen e tij me 

përkthime poetike, është ndërhyrja krijuese e autorit, ajo aftësi të përvetësimit të 

tekstit origjinal që sipas Leopardit, e bënte imitimin një shprehje të poetit. 

Rishkrimi njeh një fat kritik të kohëve të fundit që shpesh shoqërohet edhe me 

njëfarë pështjellimi terminologjik. Termi reëriting ka hyrë në fushën anglofone, 

relativisht me tranlsation studies, nga André Lefevre (1992) për të dalluar një sërë 

procesesh, përfshi këtu dhe përkthimin, në të cilët teksti origjinal riinterpretohet, 

tjetërsohet ose manipulohet. Kriteret që çojnë në rishkrim përfaqësohen nga 

normat e ideologjisë (e vetëdijshme apo jo) të përkthyesit dhe të poetikës 
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mbizotëruëese të epokës. Lefevre shpalos teorinë e tij duke analizuar përkthime të 

ndryshme që kanë bërë poetë të shumtë, në shekuj, të një poezie të Katulit, në bazë 

të “strategjive ilokutive” të ndryshme
xi

, që do të thotë në bazë të përdorimit të 

mjeteve gjuhësorë të shenjuar nga poetikat që kanë vijuar në kohë. Më poshtë, kur 

të bëhet fjalë për etikën e përkthimit, do të shohim se sa këto praktika interpretimi 

dhe manipulimi, që lehtësisht lidhen me parodinë ose me pastiche, mund të jenë të 

interesuara për një fenomen ‘të dhunës’ etnocentrike mbi tekstin dhe përvetësimin 

e fortë kulturor. 

Përshtatjet ose zhvendosjet lidhen përgjithësisht me përkthimet intersemiotike, që 

mendohen për skenën ose për ekranin, në të cilët vepra ripërpunohet në bazë të 

nevojave të ndryshme të përfaqësimit dhe të publikut. Në fajt, përshtatja 

parashikon një ndërhyrje të fortë në tekst nëpërmjet ndërrimit jo vetëm të fjalës së 

shkruar të dialogut apo monologut, por edhe të vetë të fjalës muzikore dhe 

skenografisë, siç ndodh në shembujt më të zakonshëm të përshtatjeve 

kinematografike të një romani. Gjithsesi, kujtojmë që përshtatjet quhen edhe 

përkthimet ose rishkrimet që, edhe pse janë brenda një sistemi të njëjtë shenjash 

dhe ndonjëherë edhe brenda të njëjtës gjuhë, rielaborojnë tekstin për një publik të 

ndryshëm. Shembuj janë klasikët e letërsisë së përshtatur – të thjeshtuar ose 

reduktuar – për fëmijë ose për përdorim shkollor. Të gjithë këta lloje të ndryshëm 

të përkthimit intersemiotik paraqesin një shumësi aspektesh dhe mundësi 

hulumtimi, potencialet e të cilëve rrjedhin, siç dihet përgjithësisht, nga ndërhyrja 

me të cilën Jakobsoni ka hapur teorikisht studimin mbi përkthimin dhe sistemet e 

tjerë semiotikë dhe ka vënë në komunikim forma të ndryshme shprehjeje duke 

theksuar ndërveprimin dhe ndërvarësinë. 

 

 

6. Besnikëri apo bukuri? 



 

 

 

162 

 

Perpsektivat bashkëkohore të studimeve mbi përkthimin, sado heterogjene të jenë 

përqasjet, përbashkohen në kapërcimin e konceptit dualistik sipas të cilit përkthimi 

duhet të jetë, në lidhje me origjinalin, besnik ose jo besnik, i fjalëpërfjalshëm ose i 

lirë. Alternativa mes “e bukur jo besnike” dhe “e shëmtuar besnike”, e pranishme 

prej shumë kohësh në traditën e veprave të përkthyera, “ndërtohet mbi 

keqkuptimin e një dikotomie e cila, nga njëra anë e dorëzon poezinë në mbretërinë 

e të pashprehshmes apo të papërkthyeshmes dhe nga ana tjetër quan të 

manovrueshme vetëm përmbajtjen që është abstragim i pastër. (...) Procesi 

përkthimor (kjo bëhet e qartë përherë e më shumë) është një proces 

jashtëzakonisht i ndërlikuar, që nuk ka një zgjidhje të teorizueshme për njëherë e 

përgjithmonë dhe nuk mund të inkuadrohet në skematizime binare”
xii

 

Ideja e besnikërisë në përkthim lidhet me predominimin e fjalëpëfjalshmërisë dhe 

me vëmendjen e veçantë pedagogjike që priret t’i japë përkthimit një karakter 

informues më shumë se krijues. Një shembull i tillë mund të merret nga Bibla, 

përkthimi i të cilës kërkon domosdoshmërisht një vëmendje të veçantë ndaj 

Verbum Dei, ndaj fjalës së Zotit nga vlera e shquar sakrale: në këtë rast numri, 

vetë cilësia e fjalëve dhe rendi i tyre në brendësi të frazës për shekuj me radhë 

kanë fituar rolin e modelit të paprekshëm që duhet respektuar dhe lënë i paprekur 

edhe në shtegtimin në gjuhë e kultura të tjera. Vetëm me epokën e Reformës dhe 

me përkthimin e Biblës në gjuhën gjermane nga Luteri në shekullin XVI u bë e 

mundur lëvizja e tekstit të shenjtë në një idiomë të ndryshme të kuptueshme për 

popullin. Në Letër mbi përkthimin, me datë shtatorin e vitit 1530, Luteri mbronte 

përkthimin e tij të Besëlidhjes së Re nga kritikat e papistëve që e akuzonin për 

manipulim të tekstit të shenjtë duke futur, mes të tjerash, fjalë të reja mes atyre që 

kishte thënë Shën Pali në Letër Romakëve. Luteri replikon ndaj akuzës me një 

sulm kundër papsitëve, që sipas tij ishin të paaftë për të përkthyer a folur në 
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gjermanisht aq sa dhe të përkthenin, të lexonin Shkrimin e Shenjtë, të luteshin, të 

kuptonin dialektikën dhe filozofinë: të papërshtatshëm, me pak fjalë pra, për të 

gjykuar përkthimin e tij. Viktimë, në masën e Shën Jeronimit, që kur përktheu 

Biblën “pa t’ia gjykonin veprën ata që nuk ishin të denjë madje as t’i pastronin 

këpucët”
xiii

, Luteri e citon paraardhësin e tij si njeriun që me reflektimet e veta 

ndihmoi të hapej çështja e përkthimit të Biblës, edhe pse i qëndroi idesë së 

paprekshmërisë së tekstit të shenjtë dhe pandryshueshmërisë së parimit sasior të 

fjalëve. Shën Jeronimi në Liber de optimo genere interpretandi shkruante se “në 

librat e shenjtë (...) edhe rendi i fjalëve ngërthen një mister”
xiv

. Luteri përpiqet të 

përftojë një hapësirë të pavarur për përkthimin e vet, të luftuar dhe censuruar nga 

“doktorët e papatit”, ata që mbaheshin të vetmit në gjendje të përballeshin me 

fjalën hyjnore dhe që e akuzonin se e kishte falsifikuar. Duke mbrojtur ndryshimet 

e bëra në emër të kuptueshmërisë së tekstit në gjuhën gjermane, ai ilustron 

modelin e përkthimit të të cilit i është përmbajtur: 

 

Nuk u duhet marrë leja shkronjave të gjuhës latine si duhet folur në gjermanisht, 

siç bëjnë këta gomerët, por duhen pyetur nënat në shtëpi, të rinjtë në rrugë, 

vegjëlia në tregje dhe duhet parë goja e tyre për të mësuar se si flasin dhe kështu, 

të përkthehet në mënyrën e duhur. Atëherë kanë për të kuptuar dhe dëgjojnë se po 

flasim me ta në gjermanisht. 

Kështu, kur Krishti tha: “Ex abundantia cordis os loquitur”, po të marrësh 

mendjen e këtyre gomerëve, ata do të më vinin ta përktheja: “Nga ngopja  e 

zemrës flet goja”. Më thuaj, kjo është e folura gjermane? Kush gjerman do ta 

kuptonte? (...) në fakt, “ngopja e zemrës” nuk është gjermanisht, sikur nuk do të 

ishte edhe po të thuhej ngopja e shtëpisë, ngopja e sobës së argjilës, ngopja e 

barkut. Por nëna në shtëpi dhe populli flet kështu: “Del nga goja ajo çka zemrën e 



 

 

 

164 

ka mbushur plot”. Kjo është gjermanishte e mirë. Kam studiuar për të vepruar 

kështu
xv

. 

 

7. Përkthimi jo besnik 

 

Ky paragraf përfaqëson një nga pikat qendrore në historinë e përkthimit dhe 

shpalos qartësisht lidhjen e fortë me interesat fetarë dhe politikë që ka sjellë 

gjithmonë përkthimi i Biblës, duke u bërë në mënyrë të tillë bërthama e 

refleksioneve kritike dhe teorive të shumta. 

Ideja e jobensikërisë së përkthimit, nga ana tjetër, lidhet me një interpretim të 

tekstit që nuk mban parasysh realitetin historik, kulturor dhe gjuhësor nga i cili 

vejn vepra, por e projekton drejtpërdrejt në kulturën e mbërritjes në të cilën 

përkthehet dhe pritet si të ishte një produkt i veti origjinal. Shembujt më 

makroskopikë risillen nga Georges Mounin, i cili shpjegon se një praktikë e tillë 

përkthimi solli dallimin e “bukurosheve jo besnike” nga përkthimet që ishin 

“besnike” por që edhe, dukshëm, më pak të lira dhe krijuese, më pak të bukura. 

Piku i fenomenit të përkthimit të bukura dhe jo besnike u identifikua nga 

historianët e përkthimit në Francë mes 1600 dhe 1700-ës, veçanërisht gjatë epokës 

së Luigjit të XIV, kur mbizotëronte bindja se kostumet dhe normat e jetës 

shoqërore kishin arritur në ato vite një përsosje të cilës i duhej përshtatur çdo 

produkt kulturor i huaj. Për këtë arsye, çdo element që vinte nga kulturat e tjera 

ëmbëlsohej dhe modernizohej, me fjalë të tjera, bëhej francez. Nga analiza 

historike e Mounin
20

 zbulojmë se në përkthimet franceze të Iliadës, të Odisesë apo 

të Komedisë Hyjnore eleminoheshin shprehjet që vlerësoheshin si të çuditshme, të 

neveritshme ose vulgare, ndërsa diskutimi nëse ishte e përshtatshme të përdorej 

fjala “gomar” në përkthimin e Homerit vazhdoi për më shumë se njëqind vjet, dhe 

deri në 1800-ën heronjtë homerikë vazhdonin të flisnin me “ju”, në vend se me 
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“ti”-në në origjinal, konform roleve të tyre të princave e fisnikëve. Me 

Romantizmin, parimi i besnikëri/jo besnikërisë u mohua në emër të prirjes për t’i 

dhënë më shumë rëndësi nacionalizmave, rrjedhimisht për të dalluar në mënyrë më 

të qartë produktet kulturore të vetat të një kombi të përcaktuar nga ata që u 

përkisnin kulturave të ndryshme. 

Në një panoramë të tillë futet edhe kontributi i Gëtes, i cili, i impenjuar tashmë në 

një Weltliteratur (letërsia botërore), dëshmoi një interes vendosmërisht krahasues 

dhe mbikombëtar, në brendësi të të cilit përkthimi letrar fiton një perspektivë 

dialogu dhe hapjeje shumë më të afërt me prirjet bashkëkohore. 

Zgjerimi i vazhdueshëm i terrenit të përkthimit dhe papërshtatshmëria e 

vazhdueshme ndaj besnikërisë manifestohen në përkthimet e shumëfishta dhe 

bashkëekzistuese të çdo epoke, secili prodhuar brenda parametrave të caktuar 

kulturorë dhe gjuhësorë, secili i vlefshëm për lexuesit e vet specifikë. Çdo tekst ka 

në vetvete potencialet e gjithë përkthimeve të mundshme, në çdo gjuhë e në çdo 

epokë, ashtu sikundër çdo traditë ka në vetvete potenciale të pafundme për të 

gjitha interpretimet ose përkthimet pasardhëse që do të bëhen duke u nisur nga i 

pari. Prandaj, çfarëdo teksti i përkthyer në lidhje me çfarëdo vepre do të jetë, po të 

krahasohet me të mëparshmit, vijuesit dhe bashkëkohorët, është një shembull i 

vlefshëm i dinamizmit të përkthimit.  

Por në rastet kur kjo gjë nuk ndodh, dhe përkthimi i paradhësit është në një lartësi 

artistike të patejkalueshme, atëherë, thjesht, përkthyesit bashkëkohorë dëshmojnë 

me përkthimet e tyre se nuk janë garantë artistikë midis origjinalit dhe përkthimit. 

Pa u hyrë gjykimeve vlerësuese krahasimtare, po sjellim se si është përkthyer 

poezia  e J. W. Goethe-s “Mbreti i Tulës”, që nga përkthimi i dom Ndre Mjedës e 

në vijim, duke e lënë të pezullt pyetjen , nëse është arritur “maja” e shkelur më 

parë nga Mjeda, apo gjithsesi, përkthyesit e tjerë mbetën vetëm tentativa drejt asaj 

“maje”. 
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Mbreti i Tulës
111

 

 

(përkthim i Ndre Mjedës) 

 

Deri n’dekë besnik ke s’thohet 

Ishte
112

 n’Tule ‘j padishà , 

Diq e dashtna mbas do kohet 

E ‘j got arit shej i la. 

 

Sa at got arit gja nuk dote 

E gjithmonë me tene piu; 

Por ka ‘j lot për faqe i shkote 

Gjithsaherë pite fatziu. 

 

Kur pau vedin tuj mbarue 

Njeh qytetet, e gjithçka  

                                              

111
 Ndre Mjeda “Vepra letrare 1”, Biblioteka e Traditës, Naim Frashëri, Tiranë 1988, f. 151 

112
 Në përfshirjen e këtij përkthimi të Mjedës në Veprën e zgjedhur të Gëtes (Naim Frashëri, 1988, f. 154), 

ka një varg deformimesh të qëllimshme të trajtave dhe fjalëve. P.sh., ; fjala ishte (ishte n’Tule j’ padisha)  

është zëvendësuar me rronte, fjala diq, është zëvendësuar me vdiq. Mbaresat e rimave te Mjeda janë me –i, 

ndërsa janë ndërruar me –j (te Mjeda: -lumno-i, mbaro-i, në Veprën e zgjedhur të Gëtes, janë shndërruar 

në: lumno-j, mbaro-j etj.     
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Trashgimtarit ia la shkrue, 

Por putirin nuk ia la. 

 

N’ndeje t’parve, n’buz të detit 

Gjith’, parsinë n’nji gost’ i thrret; 

Ulet n’gost e ka rreth vedit 

Mbledhun bashkë parsin’ e vet. 

 

E t’ksaj t’kandshme jetë dëshirin 

Piu ma t’mbramin e lumnoi 

Pijsi plak, mandej putirin 

Ndër val t’detit e flakroi. 

 

Tuj u zhyt’ e pau n’fund t’zallit 

Tuj këcye nalt’, tuj hupë me turr; 

E n’at ças i ranë prej ballit 

Fikun syt’ e s’pau ma kurr. 

 

 

Mbreti i Tulës 

 

(përkthimi i Vehbi Balës) 

 

Besnik gjer buzë varri 

në Tulë ish një mbret. 

Tek fliste, një kupë ari 
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i fali mikja e vet
113

. 

 

Gjë më për zemër s’pati, 

e mori ndër gosti 

dhe deri lot i ngrati 

sa çoi me të dolli. 

 

Kur erdh duke u shuar, 

të tëra ç‘pat ia la 

trashëgimtarit shkruar, 

por kupën nuk ia dha. 

 

Në tryezën e gostisë, 

te salla në kështjellë, 

ngjat detit, rreth dollisë, 

kalorësit i sjell. 

 

Të fundit afsh piu plaku 

të jetës në një ças. 

Pastaj putirin flaku 

Në detin me tallaz. 

 

E pa si ra tej zallit, 

si vala e përpiu: 

                                              

113
 Krahasuar me variantin e Mjedës, përveç mungesës së disa kuptimeve dhe nuancave semantike (p.sh. 

Tek Mjeda – Diq e dashtna mbas do kohet, ndërsa këtu kemi: tek fliste, një kupë ari, pa folur për nuancat 

sinonimike- gotë, kupë, putir. Bie në sy menjëherë ndryshimi i ritmit të poezisë, aq sa të duket si një poezi 

fëmijësh.  
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iu fikën sytë e ballit 

e kurr’ me të më s’piu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbreti i Tulës
114

 

 

(përkthimi i Jorgo Bllacit) 

 

Një herë pat sunduar 

Në Tulë larg një mbret; 

Një kupë i kish dhuruar, 

Kur vdiq mikesh’ e vet. 

 

Sa herë ulej pinte 

Nëpër gosti me të, 

Një pikëz loti ndrinte 

Në sytë e tij gjithnjë. 

 

Kur erdh te buza e varrit, 

                                              

114
 Vepra e zgjedhur e Gëtes (Naim Frashëri, 1988, f. 154) 
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Kështjella e pasuri 

Ia la trashëgimtarit, 

Po kupën, kurrësesi! 

 

Edhe u nis e shkoi 

Te kulla në bregdet, 

Gostinë e fundme shtroi 

Atje për miqt’ e vet
115

.  

 

Me fund të shtrenjtën kupëz  

e ktheu dhe një ças 

U ngrit e flaku tutje 

Në detin me tallaz. 

 

Dhe kur ajo i humbi 

Nga sytë përgjithnjë, 

Ai dha frymn’ e fundit 

E s’piu kurrë më.  

............. 

 

 

Të flasësh për besnikëri apo jo besnikëri, për një bukuri më të madhe apo të vogël 

të këtyre përkthimeve, nuk do të ishte një kriter i mjaftueshëm për të shpalosur 

thelbin dhe as perspektivën kulturore nga e cila kanë pasur zanafillën dhe kujt i 

janë drejtuar, domethënë atyre që emërtohen si kushtet e përkthimit. Një analizë e 

                                              

115
 Gjithashtu edhe në këtë përkthim kemi një shkurtim të ritmit, të ngjashme me këngët popullore apo 

vjershat për fëmijë. 
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vetme ose e krahasuar më së shumti duhet të ketë parasysh kushte të tilla dhe, 

duke shqyrtuar një sërë vëzhgimesh ta përhapë në drejtime të shumëfishta, si për 

shembull: në dalet në veçanësitë gjuhësore dhe leksikore që mbizotërojnë në 

secilin syresh pa e shkëputur nga periudha historike në të cilën janë bërë, duke 

bërë edhe ndryshimin mes përkthimeve bahskëkohore; të vëzhgohet ruajtja apo jo 

e strukturës metrike origjinale; të merret në konsideratë publiku kujt i drejtohet 

përkthimi; të vlerësosh apo jo prestigjin e tekstit që përkthehet, në këtë rast një 

vepër e njohur botërisht në kanonin letrar perëndimor dhe rrjedhimisht, edhe 

bartëse e një shtresëzimi kulturor leximesh dhe interpretimesh të cilat nuk mund të 

lihen mënjanë; të merret në kosnideratë prestigji i përkthyesit, kur bëhet fjalë për 

përkthimin e bërë nga një shkrimtar i njohur, në kontrast me veprën en jë 

përkthyesi jo shkrimtar, teksti i të cilit me domosdo do të ketë një receptim të 

ndryshëm nga ana e publikut, forca modeluese që përfton çdo përkthim në 

kulturën ku do të përkthehet krahasuar me zhanret letrare dhe temat që kanë apo jo 

të bëjnë me të, domethënë efektin inovativ, madje dhe prishjen e produktit nga 

përkthimi; mundëisa e pohimit të një force të tillë modeluese dhe inovuese dhe 

kodifikimi i saj me futjen e veprave të përkthyera në historiografinë letrare. 

 

 

 

8. Lëvizja e gjuhës 

  

Shembulli dëshmon se si do t’i mohohet dialektikës çdo vlerë  mes besnikërisë dhe 

jo besnikërisëpër t’iu përafruar më së shumti një ideje përkthimi që bazohet, nëse 

shprehemi me termat e Friedmar Apelit, mbi Sprachbeëegung, përndryshe 

“lëvizjen e gjuhës”
xvi

. Kjo ide parashikon njësinë dialektike të formës dhe 

përmbajtjes dhe e vë veprën e përkthyer nga njëra anë në marrëdhënie me 
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horizontin e saj të pritjes dhe nga ana tjetër me idenë e përkthimit si kuptim 

(përthithje). Një kuptim (përthithje) e tekstit që artikulohet nga pikëpamje të 

ndryshem: ajo e efektit të prodhuar mbi lexuesin bashkëkohor, ajo e përkthyesit 

dhe, rrjedhimisht, ajo e shkencëtarit, e kritikut. Një konceptim dinamik ky i Apelit, 

që na mundëson t’i shmangemi përfundimisht ose thuajse, çdo izioni normativ, 

dualist ose përgjithësisht të rreptë të përkthimit dhe të studimit të veprës së 

përkthyer për të ripohuar nevojën e përballjes me perspektivën historike dhe me 

prurjen e vetme dhe origjinale të çdo përkthyesi. Një perspektivë që na mundëson 

afrimin me çdo pikëpamje të përkthimit që mohon ngurtësinë dhe të kuptojmë 

plotësisht një përkufizim si ai i formuluar nga Bermani: “Nuk është përkthimi (siç 

e jep si postulat teoria e përkthimit), por, në një shumësi të pasur dhe devijues që i 

shmanget çdo tipologjie, përkthimet hapësira e përkthimeve, që mbulon hapësirën 

e asaj që është për t’u përkthyer kudo, në çdo anë”. Për këtë arsye, “përkthimtaria 

nuk mëson përkthimin, por zhvillon në mënyrë të përçueshme (konceptuale) atë 

përvojë që është përkthimi, në qenësinë e vet të shumëfishtë”
xvii

 

 

 

9. Etika e përkthimit 

 

 

Studimet mbi përkthimin kanë nxjerrë përherë e më shumë në pah përkimin mes 

procesit përkthimor dhe atij manipulues, përvetësues dhe krijues të përkthimit në 

cilësinë e të shkruarit. Mohimi i vlerës kritike ndaj idesë së besnikërisë apo jo 

besnikërisë do të thotë t’i krijohet hapësirë krijimtarisë së përkthyesit, dinamizmit 

të ndërhyrjes së tij në veprën që përkthehet, autonomisë së shkrimit të tij. Por a 

ekziston një cak përtej të cilit përkthimi nuk njihet më si i tillë, por konsiderohet, 
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pikërisht në bazë të nivelit të ndërhyrjes në tekstin origjinal, si parodi, rishkrim, 

falsifikim, pastiche, imitim, maskim, ndërrim, përshtatje, etj.? 

Në lidhje me këtë, Gëte dallonte, te Shënime e ese mbi “Divan lindor-

perëndimor”, 1819) lloje të ndryshme përkthimi, të përcaktuar historikisht: lloji i 

parë, përkthimi në prozë që “na njeh me anën e jashtme të perspektivës sonë”
xviii

, 

vijon pastaj “një epokë e dytë, në të cilën është përpjekja për t’u zhvendosur në 

rrethanat e vendit të huaj, por në të vërtetë është prirja për të përvetësuar kuptimin 

që për ne është i huaj dhe konfigurimi i ri në kuptimin e vet. Këtë epokë do të doja 

ta emërtoja parodiste, në kuptimin më të plotë të fjalës”
xix

. Rezultat i një qëndrimi 

të tillë, sipas gëtes, sikur ndodh në përkthimet e Delille ose të Ëieland-it, është 

krijimi i një surrogatoje që, i rritur në tokën e vet, të zëvendësohet me “frutin 

ekzotik” origjinal. Drejtimi për nga parodia i Gëtes i hap një perspektivë 

interesante përkthimit, duke e rreshtuar, në cilësinë e ekzistencës së tij nisur prej 

një teksti ekzistues qysh më parë, mes praktikave të shumta hipertekstuale që 

Zherar Zhëne i identifikon në “çdo marrëdhënie që bashkon tekstin B (...) me një 

tekst të mëparshëm A ç...], mbi të cilin mbivendoset në një mënyrë që nuk është 

ajo e komentit”
xx

. 

Antoine Berman ndërhyn nga një pikëpamje tjetër, mbi këtë argument duke 

përkufizuar përkthime hipertekstuale si përkthime që lindin për shndërrimin 

formal nga një tekst në tjetrin. Ai pohon se përkthimi hipertekstual është përherë 

një përkthim etnocentrik, ku etnocentrik ka domethënien “që ridrejton gjithçka 

drejt kulturës së vet, drejt normave dhe vlerave të veta dhe atë që është jashtë – Të 

Huajën – e quan si negative ose thjesht të denjë për t’u përshtatur, për të shtuar 

pasurimin e asaj kulture”
xxi

. Përvetësimi në një lloj të tillë përkthimi është për 

shembull, ai i përkthimtarisë konkuistadore ose romake, ose të gjithë ri-krijimet e 

lira poetike nga autorë të tjerë që shkrimtarët e çdo epoke i kanë prezantuar si 

përkthime, duke ngatërruar kufijtë e njëmendët të përkthimit me ata të formave të 
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tjera hipertekstuale. Për shembull, një përkthyes ndërhyrja manipuluese e të cilit 

ka qenë veçanërisht mbi subjektin e tekstit origjinal u është afruar kanoneve të 

parodisë ose përshtatjes (Fedra e Rasinit), ndërkohë që një tjetër që ka kërkuar një 

efekt mimetik në nivelin e stilit, ka prodhuar një vepër të ngjashme me imitimin 

stilistik ose me pastiche (Imitimet e Nervalit nga Gëtja) e kështu me radhë. 

Traditës perëndimore të ushqyer nga përkthimet etnocentrike dhe hipertekstuale 

Bermani i kundërvë qëllimin më të thellë të përkthimit, atë etik, poetik dhe 

filozofik, përderisa qëllimtaria etike e përkthimit qëndron “në njohjen dhe marrjen 

e Tjetrit në cilësinë e Tjetrit. (...) Kjo zgjedhje etike është sigurisht më e vështira e 

mundshme. Por një kulturë (në kuptimin antropologjik) nuk bëhet me nëjmend 

kulturë (në kuptimin e humanizmit të Gëtes, të Bildung) nëse nuk mbizotërohet – 

të paktën pjesërisht – nga kjo zgjedhje”
xxii

. Përkthimi larg qëllimeve përvetësuese 

dhe natyralizuese, i aftë të priret në shfaqjen e gjuhës së vet të asaj risie të pastër 

që është risia e të huajës, duke ruajtur aspektin e risisë, është përkthimi që i 

kundërvihet përkthimit etnocentrik dhe hipertekstual në emër të një etike të 

përkthimit. 

Megjithatë, etika e përkthyesit dhe relazioni i analizuar nga Bermani mes 

përkthimit dhe hipertekstualitetit nuk e shterron lehtësisht kompleksitetin e 

çështjes: bëhet fjalë për një kufi të paqendrueshëm dhe të hollë, në të cilin jo 

gjithmonë është e mundur të identifikosh llojin e marrëdhënies së gërshetuar mes 

veprave. Në përgjithësi, vepra e përkthyer, në bazë të vetë nisjes nga teksti 

origjinal për t’iu rikthyer më vonë, në bazë të shndërrimit, imitimit, reduktimit, 

aplifikimit ose semplifikimit që i nënshtrohet domosdoshmërisht, ku më pak e ku 

më shumë vetëdijshëm, vepra “origjinale”, mund të marrë lehtësisht një karakter 

“hipertekstual”. Përmendim këtu vetëm dy shembuj mes të shumtëve për të 

dëshmuar labirintin konceptual dhe terminologjik në të cilin mund të na çojë 

shpesh studimi i përkthimit. 
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Shembull i kompleksitetit të veprës së përkthyer mund të jetë përkthimi 

lipogramatik
xxiii

 me të cilin Georges Perec rishkruan Les Chats të Bodëlerit dhe 

Voyelles e Rembosë pa përdorur kurrë shkronjën “e”” termi përkthim përfton këtu 

një valencë të re, si parafraza brenda një gjuhe, dhe “rregull” e një “loje” letrare që 

lejon, në mënyrë sinonimike, ndenjjen pranë domethënies origjinale. Përkthim 

endogjuhësor apo parodi, kërkim i efektit ironik apo rastësi: cili element duhet 

përzgjedhur për të analizuar një tekst të tillë? 

Një tjetër shembull në të cilin përkthimi dhe parodia, rishkrimi dhe ndërshkrimi, 

ribërja dhe imitimi mbivendosen aq sa të bëhetn të paqartë jepet nga teksti që 

Borgesi përfshin në librin e tij Ficciones: Pierre Menard, autor del “Quijote”. 

Poetit dhe romancierit Menard, Borgesi i atribuon zgjerimin, e paplotësuar, të disa 

kapitujve të Kishotit të Servantesit; zgjerim jo normal ky i Menardit, me të cilin ai 

“nuk deshi të krijonte një Kishot tjetër – gjë që është e lehtë – por Kishotin. E 

panevojshme të cilësohet se nuk mendoi kurrë për një transkriptim mekanik të 

origjinalit; qëllimi i tij nuk ishte ta kopjonte. Ambicja e tij synonte të krijonte disa 

faqe që të përkonin – fjalë për fjalë e rresht për rresht – me ato të Migel 

Servantesit”
xxiv

. Këtu, e vërteta e tekstit origjinal e humbet autorësinë e vet 

burimore dhe bëhet një identike tjetër në të ndryshmen, përsëritjen dhe ndryshimin 

që vijojnë në pambarim: Menard heq dorë nga “njohja mirë e spanjishtes, (...) 

harrimi i historisë së Europës  të viteve 1602 dhe 1918, nga të qenët Miguel de 

Servantes”
xxv

 për të mbetur Pierre Menard dhe të çojë deri në fund qëllimin e tij, 

atë të “përsëritjes në një idiomë të huaj një libër paraekzistues”
xxvi

. Akti i 

përsëritjes ravijëzohet në këtë shkrim nga Borgesi si shkrimi i përmbysur, ai i 

idiomës së huaj, me të cilin “përkthyesi” francez shkruan në një gjuhë që nuk i 

përket, spanjishten. Ai shkruan tekstin origjinal për “ta përkthyer” në një tekst 

identik me vetveten: “Ndjeva detyrimin misterioz për të rindërtuar fjalë për fjalë 

veprën e tij të rrjedhshme. Loja ime vetmitare përbëhet nga dy ligje antitetike. I 
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pari më lejon të përpiqem për variantet e llojit formal ose psikologjik; i dyti më 

imponon të shfuqizoj pdo variant në favor të tekstit “origjinal”
xxvii

. Përkthyes-

rishkrues i pamundësuar nga “varianti”, Menardi rimerr edhe një herë, duke kthyer 

përmbys deri në kufirin ekstrem, mendimin që Borhesi i kushton përkthimit dhe 

që, në Versionet Homerike i kishte përkufizuar përkthimet e ndryshme të një teksti 

si “perspektiva të ndryshme të një fakti në lëvizje, (...) një short i gjatë 

eskperimental kapërcimesh dhe emfazash”
xxviii

, njëfarë  shestimi në tentativë, 

përtej idesë së tekstit përfundimtar që “i përket vetëmse religjionit ose lodhjes”
xxix

. 

Borhesi jep pra kontributin e vet mbi mendimin e shkrimësisë si thurje të subjektit 

të traditës letrare të së shkuarës dhe të tashmes dhe si të bëhet i pandërprerë, në 

brendësinë e të cilit përkthimi zë një rol qendror pikërisht sepse mundëson 

vendosjen e një raporti unik e të pazëvendësueshëm me një tekst tjetër, sepse, siç 

shkruan dhe Antoine Compagnon, “nëse shkrimi është përherë rishkrim, 

mekanizmat shumë të hollë të rregullimit, të ndryshueshëm sipas epokave, 

punojnë derisa ai të jetë jo vetëmse një kopje, por një përkthim, një citim”
xxx

.  

 

 

10. Importimi dhe eksportimi 

 

Perspektiva e studimit krahasimor në lidhje me idetë e kombit, gjuhës dhe 

kulturës, është t’i konsiderosh ato si entitete të lëvizshme, dinamike. Përkimi mes 

termave është i paqëndrueshëm, dukuritë mbivendosen dhe ndërthuren duke 

propozuar, për shembull, një rrethanë mulitlingualizmi brenda të njëjtit komb dhe 

multikulturalizmi brenda po të njëjtës gjuhë. Te dialogu që vendoset me stermave 

të ndryshëm mund të dallojmë qartë vendin e përkthimit. Perspektiva tradicionale 

nacionalistike ka sjellë mbizotërimin e modeleve historiografikë dhe kritereve të 

periodizimit bazuar mbi një letërsi të vetme dominuese, pa ndofarë konsiderate për 
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lëvizjet kulturore periferike, si dhe të lëvizjeve importuese dhe eksportuese të 

vendosura nga përkthimi. Përkimi shumë i shpeshtë i idesë së një letërsie me atë të 

një strukture politike dhe gjeografike (një komb) shkoi aq sa të merrte në 

konsideratë edhe gjuhën e vet të zonës kulturore si mbizotëruese, duke larguar nga 

vëmendja jo vetëm veprat dhe shkrimtarët që nuk konformoheshin me një gjuhë të 

tillë, domethënë larminë dhe konkurencën gjuhësore kzistuese brenda vetë një 

kulture shumëgjuhëshe, por edhe me rolin e kryer nga veprat e përkthyera. Njohja 

e rëndësisë së përkthimit lidhet pra me përftimin e heqjes dorë nga ideja që mund 

të ekzistojnë shoqëri njëgjuhëshe, bashkë me heqjen dorë nga një vizion 

imperialist i kulturave dominuese dhe i gjuhëve me prestigj me të madh apo më të 

vogël. Shkallë-shkallë, pohohet njohja ose pranimi i shumëgjuhësisë dhe 

shumëkulturësisë si vlera kulturore. Vetëm në këtë mënyrë ishte e mundur të 

rivërtetohej nëpërmjet përkthimit parimi i integrimit mes kulturave të ndryshme, të 

bësh të dukshme përhapjen e letërsive dhe rolin që kanë luajtur ato brenda 

letërsive të tjera, duke ua shtuar këtë nëj panorame të letërsisë botërore, 

Ëeltliteratur, jo vetëm të sektorëve gjuhësisht dhe kulturalisht  të ndarë, por si një 

masë “fluide” në lëvizje përtej kufijve të çdo lloji. Dhe nisur nga ky hamendësim 

që lind atë që Jose Lambert ka përkufizuar si “nevojë” e skicimit të hartave 

botërore të letërsisë: 

 

Misioni i specialistëve të letërsisë është të ndërtojnë një hartë botërore të letërsisë, 

në të cilën kufijtë nuk mund të përkojnë automatikisht as me hartën e kombeve, as 

e atë të gjuhëve.
xxxi

 

 

Një hartë, kjo e propozuar nga Lambert, që nuk konsiston në një pranëvënie apo 

grumbullim monografish me karakter nacional, por që të studiojë fenomenet 

letrare në shkallë botërore, duke ndërkallur me patjetër edhe idenë e letërsisë si 
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tërësi dinamike, në ndryshim të vazhdueshëm pikërisht për shkak të mekanizmave 

të shkëmbimit, të importimit dhe eksportimit që ndodhin nëpërmjet përkthimeve. 

Një konceptim ky që na çon drejt idesë së polisistemit letrar të përuruar nga Itamar 

Even-Zohar në vitet shtatëdhjetë. Duke u bazuar në idenë e vlerësimit të “të gjithë 

llojeve të teksteve, letrarë apo gjysmëletrarë, si një agregat sistemesh”, domethënë 

një polisistem, Even-Zohar identifikon letërsinë e përkthyer brenda një polisistemi 

të dhënë si bartës të një aktiviteti primar që lidhet me një parim risie. Kjo do të 

thotë t’i pranohet letërsisë së përkthyer një rol aktiv madje dhe në modelizimi e 

qendrës së polisistemit, nëpërmjet aftësisë për të ndërvepruar me traditën që i 

përket atij sistemi letrar  për të ndërhyrë mbi të duke propozuar modele të reja 

kulturore. Duke eleminuar ndarjen mes veprave origjinale dhe veprave të 

përkthyera, bëhet i mundur kapërcimi i kufijve dhe palëvizhmërive të një sistemi 

të ngritur dhe të shihet te veprat e përkthyera një forcë e re që ëhstë konfiguruar 

nëpërmjet importimit të zhanreve letrare, të temave e motiveve, të ligjërimeve dhe 

teknikave shprehëse, por edhe nëpërmjet ideologjive, perspektivave politike, etj. 

Sipas Even-Zoharit, përkthimit kryejnë një rol inovativ brenda një kulture të 

dhënë, në veçanti kur vërehen kushtet që lidhen me tre rastet kryesorë: 

kur një polisistem nuk është kristalizuar ende, pra kur një letërsi është “e re”, në 

fazën e formimit;  

kur një letërsi është ose “periferike” ose “e dobët”, ose të dyja; 

kur ka kthesa, krizë apo zbrazëtira në një letërsi.
xxxii

 

 

Në rastin e parë, veprat e përkthyera i lejojnë një letërsie “të re” të përftojë 

lehtësisht modele, zhanre letrarë, tipe mbi të cilët të modelohet; kjo vlen edhe në 

rastin e dytë, kur letërsia është “periferike” ose “e dobët”, në të cilën ama mund të 

verifikohet edhe një formë varësie përballë letërsive të kanonizuara dhe hierarkisht 

të njohura përherë si dominuese, me prirjen se anojnë më shumë ndaj një efekti 
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imitimi se sa një zhvillimi të potencialeve krijuese të pavarura, duke hedhur poshtë 

madje dhe prodhimin, që thjeshtohet në importim të pastër (provincial) të teksteve 

të huaja. Në rastin e tretë, përkthimi mund të përftojë një rol qendror dhe shtysë 

krijuese duke guxuar të prekë në ato zona të “zbrazëtisë” letrare që mund të 

krijohen në ato momente historike të kthesave të mëdha, në të cilat një letërsi në 

kërkim të formave të reja shprehëse ushqehet me prurje dhe me shembuj të huaj. 

Rrethana historike që u përcaktua për shembull, nga fashizmi në Itali, është një 

shembull i vlefshëm për rastin e letërsisë në gjendje “krize” përballë censurave, 

sjelljes ksenofobe dhe mbylljes intelektuale të regjimit, disa shkrimtarë italianë, si 

Cesare Pavese apo Elio Vittorini sidomos, iu përgjigjën me një projekt botor 

ambicioz të përkthimeve që filloi me botimin në vitin 1941 të antologjisë 

Americana, në të cilën u përmblodhën përkthime të teksteve më përfaqësuese të 

prodhimit të romanit amerikanoverior. Efekti tëhuajësues krahasuar me kulturën 

fashiste dominuese ishte aq i fortë sa provokoi një përgjigje politike: censurimin e 

krejt antologjisë. Rëndësia e këtij procesi botimi, që u bë simbol i asaj që Pavese e 

përkufizoi “dhjetëvjeçari i përkthimeve” në Itali (1930-1940) nxori në dritë rolin 

qendror të kryer në ato vite nga të ashtuquajturit “ndërmjetës kulturorë”, 

domethënë nga personazhe si Emilio Cecchi, Cesare Pavese, Elio Vittorini, Leo 

Ferrero, Leone Traverso dhe Eugenio Montale, që me përkthimet e tyre kontribuan 

në shkundjen e ngurtësisë në të cilën ishte ngallmuar letërsia italiane në periudhën 

fashiste dukeprekur forca dhe modele kulturore prej së jashtmi nëpërmjet vetë 

përkthimeve të tyre.  

Përqasja e trefishtë e Even-Zoharit të çon pra drejt gjasave për të hulumtuar 

përkthimin, rolin e tij dhe funksionin e tij brenda sistemeve letrare duke bërë këto 

pyetje thelbësore: cili sistem letrar përkthen dhe, kur, në çfarë momentesh të 

veçanta historike? Çfarë efektesh prodhojnë përkthimet mbi sistemin e kulturës ku 

do të përkthehen, çfarë funksionesh mbulojnë dhe në çfarë raporti janë me 
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funksionet e kryera nga etë tekstet në kulturën origjinale? Kush janë përkthyesit? 

Cili është kriteri për përzgjedhjen e teksteve? Çfarë veprash nuk përkthehen dhe 

për çarë arsyesh? Në mënyrë që të fillojmë e të gjejmë përgjigjet, do të hyjmë pas 

pak brenda një sërë mundësish që na parashtrojnë studimet mbi përkthimin për të 

lexuar dhe kritikuar një vepër të përkthyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Përkthimi dhe letërsia e krahasuar 

 

11/a. Përkthimi në historinë e letërsisë 

 

Marrëdhënia mes letërsisë dhe letërsisë së përkthyer presupozon dhe hap rrugën 

mes asaj të letërsisë së krahasuar dhe studimeve mbi përkthimin. Për të kuptuar 

rolin që kryen përkthimi në komparatistikën aktuale është i nevojshëm një vizion 

në perspektivë të rolit që ka kryer ajo në historinë e letërsisë nisur nga një përqasje 

më tradicionale, ajo kombëtare dhe nga tejkalimi i tij drejt një përmase 

mbikombëtare dhe ndërkulturore. Prodhimi letrar i një kulture të caktuar që 

shprehet në një gjuhë të veçantë, është i varur nga lidhja dhe raporti me letërsitë e 

huaja: nuk është e mundur të mendohet, për shembull, Romantizmi italian duke 

shmangur nga një gjallëri e tillë të të njëjtës lëvizje në Gjermani, Francë, Angli 
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dhe në krejt Europën mes fundit të shek.XVIII dhe gjysmës së dytë të shek XIX: 

përfshirja e autorëve të tillë, si Novalis, Madamë de Staël, Ëordsëorth, Pushkin 

apo Manzoni do të thotë të bësh një vijë imagjinare që të mbajë lidhur e të kapë 

ndryshimet, që të lexojë njërin në dritën e tjetrit dhe të dijë të ndërlidhe tekstet mes 

tyre.  

Veprat e njohura si të tilla në atë kohë, si në çdo moment të shkëmbimit të 

pandërprerë që është historia e letërsisë dhe ajo botërore, po fillonin të ndërtonin 

një “themel”, një sërë leximesh dhe dijesh që po rrënjoseshin brenda një kanoni 

ndërkombëtar po aq sa dhe në atë kombëtar, duke përcaktuar pikat qendrore, ato të 

referimit, për lëvizjen vitale të letërsisë, por që në të njëjtën kohë e trondisnin këtë 

kanon të paravendosur duke minuar brendinë e tij, sipas potencialit destabilizues, 

deterritorializues dhe “revolucionar” që i përket traditës. Pikërisht në epokën 

romantike përkthimi përfton një rol qendror në mendimin letrar, duke gjetur te 

autorë si Gëtja, Novalisi, August Ëilhelm Schlegel dhe Friederich Daniel 

Schleiermacher një sërë refleksionesh themelore. Ideja e përkthimit të Gëtes lindi 

në kohën kur Gjermania, në gjysmën e dytë të shek.XVIII, ishte në dilemë mbi 

veçanësinë e kulturës së vet. Bildung-u, pra formimi dhe edukimi qoftë i një 

individi, qoftë i një kombi, gjen te raporti me letërsitë e huaja një element 

thelbësor  të shtegtimit të tij dhe përkthimi shndërrohet në Gjermani mjeti me të 

cilin t’u përqasesh letërsive të huaja, duke rritur jashtë mase sasinë e veprave të 

përkthyer mes viteve 1750 dhe 1850. Nëse në formimin e një individi është 

thelbësor raporti mes unit dhe botës ashtu si ekuilibri në lidhjen gjallëruese me 

tjetrin, përkthimi është përfaqësimi mbikombëtar, në të cilin fazat e ndryshme 

historike të përkthimit të përmendura nga Gëtja (shih më sipër) alternohen, 

bashkëjetojnë dhe përsëriten deri në pafundësi. Ai hyn aktivisht në këtë fazë të 

përkthyesve të mëdhenj dhe të ndërmjetësve kulturore gjermanë, duke kontribuar 

me shumë tekste nga letërsia europiane. Përkthimi mishëron te ai vetë idenë e 
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Weltliteratur, idenë e shkëmbimeve kulturore dhe ndërkombëtare, duke qenë 

përfaqësues konkret i ndërveprimit mes popujve dhe duke e parashtruar si idenë e 

një ekzistence bashkëkohore dhe të njëkohëshme të letërsisë botërore. Në 

marrëdhënien mes tekstit origjinal dhe përkthimit, sipas Gëtes, nxirret shprehja e 

marrëdhënieve mes kombeve dhe rrjedhimisht, përfaqësimi i rrugëtimit të letërsisë 

botërore. Fakti që Gëtja përherë ka qenë i diskutuar mes dy poleve, “promovimi i 

një ndër-përkthimi të përgjithësuar ose konsiderata se gjuha dhe letërsia gjermane 

ishin një medium i privilegjuar i letërsisë botërore”
xxxiii

, nuk e pengon atë të njohë 

te roli i përkthyesit një detyrë zanafillore, atë të ndërmjetësit mes kulturave. 

Vepra letrare, krahasuar me një tufë lulesh, rigjallërohet nga toka e huaj, nga ai ujë 

në të cilin rimerr jetë si të ishte akoma të tokën mëmë. Përkthimi shkakton një 

efekt të jashtëzakonshëm: rinimin, rigjallërimin dhe rilindjen e letërsisë. Aftësia që 

zotëron vepra e përkthyer për të thithur elementë jetësorë nga terreni mbi të cilin 

është transportuar, i lejon të shpërfaqet në plotshmërinë e domethënies, edhe përtej 

kuptimit zanafillor. Mjaft të kujtojmë një poet francez të shek.XVIII, Colardeau, i 

cili pohonte se merita e përkthimit ishte ajo e përsosje, zbukurimit dhe 

natyralizimit të asaj “bimës së huaj”
xxxiv

 që është teksti origjinal, për të kuptuar se 

ndërhyrja e Gëtes shkoi shumë më larg se një vizion i tillë etnocentrik i përkthimit, 

duke dhënë kontributin e vet thelbësor për një ide të terrenit të shkëmbimit, të 

ndërveprimit dhe lidhjeve që, nisur nga përkthimet e letërsive europiane, të 

zgjerohej në ato lindore. Përkthimi sjell një shtysë vendimtare për procesin e 

Bildung me të cilën çdo popull arrin pavarësinë dhe identitetin e vet nëpërmjet 

njohjes së gjuhëve dhe kulturave të tjera, dhe nëpërmjet kapërcimit të çdo forme 

provincializmi, konservatorizmi apo shovinizmi. 

 

 

12. Përkthimi i padukshëm 
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Studiuesi bashkëkohor, Laërence Venuti, bazuar në refleksionet e romantikëve 

gjermanë dhe sidomos Shlajermaherit në veçanti, i ka përthelluar çështje të tilla 

duke vërtetuar se përkthimi është një hapësirë letrare në të cilën kryhen 

modifikime substanciale në panoramën letrare botërore, duke ndërhyrë në atë 

proces shkëmbimi që ndodhet në bazë të çdo perspektive krahasimore 

(komparatiste). Venuti i bie prapa elementit parësor të përkthimit në 

“padukshmërinë” e tij shekullore për të vënë në diskutim vetë idenë. Të sunduar 

nga imazhi i fuqishëm dhe autoritar i tekstit origjinal, si dhe i paragjykimit ë e 

bënte tekstin një “monument” të përjetshëm, përkthyesit dhe përkthimet e tyre 

kanë pasur prej shekujsh rolin e diktuar dytësor për të qenë të padukshëm dhe në 

mungesë, në mënyrë që në përkthim “origjinali” të dilte më shumë në pah. 

Paragjykimi mbizotërues ka pasur dy anë, ku në njërën autori shihej si “gjeniu” i 

përjetshëm që bën të mundur trashëgimin e ndryshimeve gjuhësore, shoqërore dhe 

kulturore dhe nga ana tjetër, përkthyesi si prani efemere, i destinuar të zhduket, i 

paaftë për zgjedhje të njëmendëta gjuhësore pikërisht për shkak të kufizimit se 

duhet të jetë gjithmonë dhe vetëm prodhues i një “kopjeje” të origjinalit. Pasojat e 

një qëndrimi të tillë kanë shkaktuar një padukshmëri përherë e më të madhe të 

përkthyesit, i detyruar ky i fundit të përdorë një ligjërim “të tejdukshëm”, që të 

pasqyrojë sa më shumë të jetë e mundur atë të autorit dhe të ishte sa më shumë “e 

rrjedhshme”. Ripërvetësimi i vlerës së përkthimit dhe forcës së tij, edhe pse mund 

të jetë akt politik dhe kulturor, tejkalohet sipas Venutit, vetëm me kapërcimin e 

ideve të tilla të padukshmërisë dhe rrjedhshmërisë, që e reduktojnë ndryshimin 

kulturor në një homologizim të një niveli mbresëlënës, të bazuar mbi vlerat e 

kulturës ku do të përkthehet. Më së shumti duhet caktuar ndryshimi midis kulturës 

së origjinës se sa asaj të mbërritjes, që do të thotë të ripohohet tjetërsia e tekstit të 

huaj të përkthyer, sipas asaj etike të përkthimit që u vëzhgua me Bermanin. Venuti 
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propozon një përkthim që të mos “familjarizojë” tekstin e huaj duke e sjellë sipas 

vlerave të kulturës që e përkthen, rrjedhimisht “familjar” me lexuesin 

(perëndimor) që mund ta gjejë veten edhe në një tekst gjeografikisht dhe 

kulturalisht të largët, por një përkthim foreignizing (tëhuajësues), që “të 

tëhuajësojë” tekstin për lexuesin dhe ta lërë të jetë bartës i një dallimi, i një 

tjetërsimi të deklaruar dhe të shpallur
xxxv

.  

Kjo perspektivë prek shumë aspekte të letërsisë së krahasuar: idenë e kombit të 

nënkuptuar në kulturën e mbërritjes, me qëndrimin e saj margjinalizues apo 

natyralizues karshi kulturave të tjera; imazhin që krijohet për një kulturë tjetër, 

pak a shumë të shtrembëruar në bazë të shkallës së manipulimit të teksteve të 

huaja të importuar nëpërmjet përkthimit, në varësi të përshtatjes më shumë apo më 

pak me vlerat gjuhësore dhe kulturore të kulturës së mbërritjes; formacionin e 

kanonit letrar në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare, që deri më tash janë 

përcaktuar fare pak në varësi të lëvizjeve përkthimore, nga importimi i teksteve, 

nga censurat, por edhe nga zgjedhjet përkthimore të “prishjes” krahasuar me vlerat 

mbizotëruese; qarkullimin e temave, motiveve, miteve dhe zhanreve letrare, që në 

kulturat e ndryshme të mbërritjes janë parashtruar nëpërmjet përkthimeve. 

 

 

13. Qasje të ndryshme ndaj përkthimit 

 

13/a. Studimet mbi përkthimin 

 

Karakteri problematik i studimeve mbi përkthimin ka lidhje me problemin 

shumëvjeçar të “krizës” së letërsisë së krahasuar dhe të çështjes që qëndron në 

themel të saj: a është e mundur të përcaktohet një teori të disiplinës që të jetë e 

pavarur nga fushat e tjera të dijes dhe që si e tillë të shtjellojë një funksionalitet të 
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veçantë? Në mënyrë paralele, a mund të identifikohen edhe “emri” dhe sidomos 

“gjësendi” i studimeve mbi përkthimet? Mungesa e një përgjigjeje përbashkuese 

për pyetje të tilla përfaqëson ndërlikimin e kësaj fushe. Vështirësia e pranimit të 

arritjeve më themelore të stydimeve mbi përkthimin, nuk i ka penguar ndërhyrjet e 

pafundme të shkrimtarëve, teoricienëve, filozofëve, gjuhëtarëve apo historianëve 

nga lashtësia deri më sot.  

Historia e studimeve mbi përkthimin ushqehet nga shumë prurje që janë marrë në 

konsideratë vetëm vitet e fundit, janë rilexuar dhe analizuar në këndin e një 

sistemimi të përgjithshëm vlerësimesh. Njohja e themeleve historike të përkthimit 

dhe teorive të tij, është thelbësore për studiuesin e sotëm: nëse, ta zëmë për 

shembull, nëse studimet mbi përkthimin e Biblës i referohen vazhdimisht veprës 

së paraadhësve të tyre më të famshëm, që nga shën Hieronimi e deri te Luteri, 

prurjet e romantikëve gjermanë kanë qenë një shtysë e rëndësishme për shumë 

kritikë bashkëkohorë. 

Fazat e zhvillimit të sotëm të "studimeve mbi përkthimin" kryesisht bazohen në tre 

momente kyçe: i pari është shfaqur në dhjetëvjeçarin pas luftës së parë botërore, 

deri në vitet gjashtëdhjetë, kur lindi dhe interesi për këtë disiplinë dhe kërkimet që 

kishin si synim përkufizimin e studimit mbi përkthimin si shkencë. 

 

13/b. Shkenca e përkthimit 

 

Kryesisht gjuhëtarët, të pasuar edhe nga shkencëtarët dhe studiuesit e "përkthimit 

automatik", u përpoqën të ndërtonin një sistem barabitjesh gjuhësore që të 

siguronte ekzistencën e proceseve universale dhe automatike për përkthimin: 

mbizotëronte interesi për gjuhën, për përkthimin në nivelin e fjalëve dhe 

sintagmave, për një normativë që sanksiononte kritere të vlefshme dhe universale, 

përtej fjalëpërfjalshmërisë së tekstit, madje dhe përmbajtjes së tij. Përfaqësuesit 
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më kryesorë të kësaj faze vijnë më së shumti nga kultura gjermane, mes të cilëve 

O. Kade, W. Koller dhe W. Wilss, pa harruar E. Nida, i cili merrej kryesisht me 

përkthimin e Biblës, gjuhëtari francez G. Mounin dhe J. C. Catford. Perspektiva e 

kësaj faze të parë nxjerr në pah burimin e përkthimit, source, dhe pikërisht për 

këtë arsye është emërtuar source oriented, pra projektuar mbi hulumtimin e tekstit 

zanafillor, burimor, më saktë, nga gjuha e krijimit, në kërkim qoftë të 

njëvlershmërive gjuhësore, qoftë dhe të një përkthimi funksional për tekstin 

origjinal, pra, pa një autonomi. Bëhet fjalë për një kërkim të projektuar mbi 

përkthimin në vetvete si akt para së gjithash gjuhësor dhe bazuar mbi çështjen: si 

është përkthyer gjuha A në gjuhën B? 

Kufijtë e një zhvendosjeje të tillë ishin që të mos lëvizej nga një vizion mekanik i 

përkthimit për të cilin, pasi të përcaktohej një strukturë gjuhësore (X), kjo më pas 

duhej t'u referohej me tërësej një strukture gjuhësore respektive (Y). Jakobsoni, 

pasi kishin lindur tre llojet themelorë të përkthimit, përballej me problemin e tyre 

të përbashkët, atë të mungesës efektive të njëvlershmërisë absolute mes gjuhëve, e 

më pas të identifikonin  objektin thelbësor të gjuhësisë pikërisht te "njëvlershmëria 

në ndryshim" . Perspektiva e tij, e kufizuar ngushtësisht në studimin e ligjërimit, 

lidhej me atë të gjuhëtarëve të tjerë të prirur nga ideja e njëvlershmërisë si diçka 

ngushtësisht e sasiueshme në bazë të paralelizmit të hamendësuar mes gjuhëve të 

ndryshme dhe që rrjedhimisht duhej të parashikonte mundësinë e zëvendësimit të 

"materialit tekstor të një gjuhe me materialin tekstor të njëvlershëm të një gjuhe 

tjetër". Një qëndrim i tillë nuk qëndronte teorikisht në çastin kur përkthimit si 

zëvendësim i thjeshtë gjuhësor iu mbivendos një vizion jashtëgjuhësor, pra kur u 

rrit roli themelor i faktorëve socialë, kulturorë, tekstorë, etj. Prej atëherë vijuan 

shumë interpretime dhe përkufizime të ndryshme nga ideja e njëvlershmërisë të 

bazuara mbi teorizimin e ekzistencës së llojeve të ndryshme të marrëdhënieve mes 

tekstit nistor dhe atij të mbërritjes. Edhe nga një këndshikim krahasues, një 
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pozicionim i tillë është i papranueshëm: kompleksiteti i fenomenit përkthimor, i 

parë si proces shkëmbimi dhe marrëdhënieje mes kulturash të ndryshme, nuk 

mund të përfshihej brenda një kuptimësimi normativ, referimi i të cilës ka qenë 

gjithmonë tekstor dhe gjuhësor në nivel mikrostrukture. Lëvizja e hapjes dhe 

dialogut që sot konsiderohen si pjesë e themelimit të përkthimit brenda një vizioni 

krahasues, do të privoheshin nga perspektiva e tyre e përgjithshme dhe nga 

vështrimi si tërësi mbi përkthimin, e cila, duke filluar që nga media e deri te 

letërsia, bazohet mbi idenë e diskursit letrar si makrostrukturë. Si një dukuri që 

përcaktohet nga faktorë jashtëgjuhësorë që produktin e tyre kulturor e investojnë 

në format e ij më të largëta dhe të ndara, përkthimi do të orientohej në atë 

hulumtim korrespondence (përkimi) që e kufizon perspektivën në studimin e 

lidhjeve mes sistemeve gjuhësore abstrakte. Më tej, me zhvendosjen e hulumtimit 

drejt analizës së diskursit, gjuhësia tekstore i hapi rrugë interesit për përmasën 

makrsostrukturore të përkthimit dhe për konceptimet e ndryshme të tekstit, por 

edhe për konvencionet që kanë luajtur rolin e rregullatorit të produktit. Në mënyrë 

të tillë, erdhi faza e kalimit nga studimi i tekstit në vetvete te funksioni që një tekst 

i tillë mbulon në një kontekst të caktuar: në këtë mënyrë, u bë i mundur krijimi i 

një perspektive të re të përqendruar mbi faktorët historikë dhe sociologjikë, si dhe 

mbi rëndësinë e receptimit të teksteve. 

 

 

14.  Përkthimologjia 

 

Faza e dytë, duke filluar në vitet gjashtëdhjetë, krijoi një fizionomi të kundërt me 

atë gjuhësore dhe normative dhe u orientua nga tekstet e përkthyera, në veçanti 

tekstet letrare. Zgjedhja terminologjike e translation studies apo përkthimologjia 

zëvendëson termat e përdorur më parë, pra teori apo shkencë e përkthimit për 
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arsye se, me t’u kaluar kufijtë përshkrues të një shkence hipotetike përkthimi, 

vëmendja u drejtua në rastet specifike, në analizën e teksteve të ndryshme të 

përkthyer si themeli i një serie të re teorish. Kjo fazë u shoqërua nga refleksionet e 

një filozofi të tillë si Jacques Derrida dhe nga vlerësimi i tezave të Ëalter 

Benjaminit, të cilat ndihmuan në lindjen e një konceptimi të ri të procesit të 

përkthimit: vendi i parë i tekstit origjinal si vepër prurëse e një domethënieje ku 

përkthimi, si kopje, nuk mund të pjesëmerrte aktivisht, u braktis në favor të një 

rivlerësimi të vetë përkthimit. Në fakt, duke e vënë procesin përkthimor në bazë të 

ligjërimit, rrjedhimisht, në bazë edhe të çdo akti komunikimi, u bë i mundur 

anullimi i dallimit mes veprës origjinale dhe veprës së përkthyer, në favor të një 

pavarësie të kësaj të fundit në cilësinë e tekstit tjetër, akt komunikimi i vetvetes, 

prurës domethënieje dhe jo faksimile e një teksti paraardhës, bartës i autoritetit 

origjinal dhe absolut. 

Pasojat e një qëndrimi të tillë kanë pasur lidhje me gjithë fushën e studimeve, duke 

sjellë një vizion të ri mbi përkthimin dhe duke e ndihmuar të fitojë “të drejtat e 

autorit”. Perspektiva tashmë nuk është source oriented, por zhvendoset drejt 

kulturës së mbërritjes, target oriented, duke braktisur gjatë rrugës çdo lidhje të 

vjetër me idenë e besnikërisë apo jo besnikërisë së përkthimit, ide që ishin të 

gozhduara pas kërkimit gjuhësor, për të vërtetuar më së shumti thelbin ndërtekstor 

të përkthimit dhe autonominë e tij në lidhje me origjinalin. Në këtë fazë, vijnë nga 

vendet e ulëta kontributet e J. Holmes, J. Lambert, R. van den Broeck, nga Izraeli 

G. Toury, nga Franca A. Berman, J. R. Ladmiral dhe H. Meschonnic. Çështja 

tashmë është jo më si është përkthyer, por kush ka përkthyer dhe përse? 

Faza e fundit, që nis me vitet tetëdhjetë, zhvendos qendrën e vëmendjes nga teksti 

te kultura, nga letërsia te përkthimi si proces shkëmbimi kulturor. Me studiuesin 

anglez Theo Herman vërtetohet ideja e “manipulimit” të letërsisë në aktin 

përkthimor, ndërsa Andre Lefevre sheh te përkthimi një “rishkrim” (reëriting) të 
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vazhdueshëm të tekstit origjinal, pra një vepër prurëse të një vlere dhe ideologjie 

të njëmendët, të ndërkallur në kuptimin politik dhe kulturor në realitetin 

bashkëkohor. “Studimet përshkrimore” të mëparshëm (PTS – Prescriptive 

Translation Studies), teza në gjurmët e përkthimit dhe të kritikës së përkthimeve 

bazuar në kriterin që përkthimi të ishte krejtësisht ose “i lirë” ose “i 

fjalëpërfjalshëm”, gjatë kësaj faze u zëvendësuan me “studimet deskriptive” (DTS 

– Descriptive Translation Studies). Kjo perspektivë përligj rëndësinë e qendërzimit 

të analizës tekstore (description) ose të hulumtimit nëpërmjet studimve konkrete 

që bazojnë teorinë mbi raste historikë shembullorë dhe domethënës dhe jo mbi 

abstragime. Kështu eleminohet çdo hapësirë e mundshme mbi perceptualitetin, 

domethënë mbi çdo qëndrim që synon të vërë pengesa dhe të caktojë detyrime në 

lidhje me modelin ideal të cilit përkthyesi duhet t’i përmbahet dhe që 

përfundimisht mohohet. Konteksti historik dhe shoqëror përfton në këtë aspekt një 

rritje thelbësore, madje deri aty sa thuajse ta ekliposjë krejt veprën nistore, 

“burimin”. Në fakt, vëmendja zhvendoset mbi dukurinë e receptimit të tekstit dhe 

mbi thelbin e përkthimit si stimul i gjeneruar nga një tekst zanafillor për të krijuar 

një vepër të re në kulturën në të cilën përkthehet. Një nga përfaqësuesit më të 

mëdhenj të studimeve deskriptive, Gideon Toury i universitetit të Tel Avivit, 

mbështetës i teorisë së përkthimit si shkencë empirike, e ka zhvilluar një aspekt të 

tillë aq sa të pohojë që “përkthimet janë realitet i një sistemi të vetëm: sistemit të 

mbërritjes”
xxxvi

, duke mbrojtur në këtë mënyrë një qëndrim padyshim target 

oriented. 

Pa u dashur të marrim një pozicionim të tillë, rishikuar edhe një herë nga vetë 

Toury në botimet e mëvonshme
xxxvii

, merita e kësaj përqasjeje të fundit qëndronnë 

identifikimin e rëndësisë së problemit të receptimit në lidhje me përkthimin: ajo që 

ka rëndësi është shkëmbimi mes dy kulturave, asaj nistore dhe asaj të mbërritjes, si 

dhe mundësia e komunikimit ndërkulturor që shtron përkthimi. 
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15. Procesi i përkthimit 

 

Procesi përkthimor është një instrument i rrethit të komunikimit, të cilit i duhet 

kthyer dinjiteti i vet i tekstit që ekziston në cilësinë e “marrëdhënies së teksteve”. 

Ndaj dhe bëhet themelore që në studimin e përkthimit të kontekstualizohen 

dukuritë, që do të thotë që vepra e përkthyer të futet në një kontekst, në një 

rrethanë, qoftë kulturore, shoqërore, politike dhe ekonomike, përveç atyre 

gjuhësore dhe letrare. Dhe duke u nisur nga parashtrime të tilla metodologjike 

çështje të mëparshme bëhen thelbësore, në lidhje me atë që përkthen tekstin, çfarë 

prestigji gëzon përkthyesi, çfarë përkthen ai, ç‘vlerë ka vepra e zgjedhur dhe çfarë 

efektesh ngjall përkthimi në sistemin pritës. 

Pasojat e shkaktuara nga përkthimi mund t’u lënë vendin modeleve të reja të 

asimiluara qoftë si importime, qoftë dhe si hyrje në tregun kombëtar të një 

prodhimi të paraqitur si lokal por pas të cilit ngërthehet një sistem zgjedhjesh, 

cenurash apo promocioni. 

Në studimin drejtuar kontakteve kulturore mbikombëtare, vëmendja duhet të 

përqednrohet mbi lidhjen që vendoset mes produktit lokal, traditës që lidhet me të 

dhe importimit. Elementi i fundit krijon një sistem ndërmjetës mes dy të parëve, të 

përcaktuar prej tyre dhe bartës ndryshimesh në sistemin kulturor, qoftë kur 

marrësi, recepienti të jetë aktiv, të prodhojë asimilim, qoftë dhe pasiv. 

Marrëdhënia mes tre elementëve – traditës, prodhimit dhe importimit – 

përmbushet në një ndërveprim të vazhdueshëm, në të cilin çdo faktor që përcakton 

tjetrin, përcaktohet njëherësh edhe vetë, sipas një lëvizjeje që mund ta 

përfytyrojmë si një rreth i vazhdueshëm dhe i përsosur. Prirjet më aktuale të 

studimeve mbi përkthimin, nisur nga këto premisa, kanë sjellë edhe qendra 
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hulumtimi të cilat u referohen studiuesve më seriozë në Britaninë e Madhe, 

Gjermani, Francë, Hollandë, Shtetet e Bashkuara dhe Izrael.  

 

 

 

16.  Përkthimi dhe studimet femërore 

 

16/a. Shkrimësi mashkullore, përkthim femëror 

 

Ideja e tekstit origjinal, një nga pikat më të paqarta në historinë e studimeve mbi 

përkthimin, ka të bëjë edhe me marrëdhëniet me studimet femërore. Hulumtimet 

feministe kanë treguar se në shumë disiplina, kundërvënia mes punës prodhuese 

dhe riprodhuese organizon modalitetet me të cilat një kulturë vlerëson punën: kjo 

paradigmë përbën origjinalitetin dhe kreativitetin në kuadër të atësisë dhe 

autoritetit, ndërsa imazhi femëror rilidhet me shumë role dytësore. Në mënyrë të 

veçantë, studiuesja L. Chamberlain
xxxviii

 ka theksuar se si dallohet ndryshimi në 

dallimin mes shkrimit, nistor dhe mashkullor, dhe përkthimit, derivat dhe femëror. 

Trajtuar si punë derivate edhe nga ligji mbi të drejtën e autorit, përkthimi është 

parë përherë si diçka cilësisht i ndryshëm nga shkrimësia (të shkruarit). Valenca 

seksuale e diskursit teorik mbi përkthimin, e dendur me terma fyes nga fjalori 

seksist, që kanë lidhje me imazhin e dominimit, inferioritetit dhe çlirimit, shfaqet 

shumë e qartë dhe e njohur në shprehjen “bukuroshe jobesnike”, vendosur në 

shek.XVII pikërisht në bazë të valencës femërore të termit përkthim. Lidhja e 

bukurisë me tradhtinë (jo besnikërinë) e sjell përkthimin në modelin martesor, në 

të cilin besnikëria përkufizohet në kontratën implicite mes përkthimit (si grua) dhe 

origjinalit (si bashkëshort, baba apo autor). Kontrata ia bashkangjit mëkatin në 
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mënyrë shumë implicite vetëm gruas, përkthimit, duke çliruar nga çdo lloj faji 

burrin, autorin. 

 

 

16/b. Perspektiva mashkullore 

 

Në këtë perspektivë maskiliste, sipas kritikave të studimeve femërore, ecën pjesa 

më e madhe e studiuesve historianë të përkthimit, nga zanafilla e gjer më sot, si 

për shembull traktati i shkruar në shekullin XVII nga konti i Roskomonit (An 

Essay on translated verse – Një ese mbi vargun e përkthyer), gjuha e të cilit është 

e ngjashme me atë të një traktati mbi edukatën: përkthyesi është një mashkull që 

zëvendëson figurën e autorit në përdorimin e tekstit, rafiguruar nga një imazh 

femëror pastërtia dhe virgjëria e të cilit nuk duhet të profanohen nga përkthyesi. 

Në këta shembuj, edhe vetë gjuha ka një imazh femëror, por në këtë rast amësor, 

duke qenë gjuha nënë, karshi të cilës përkthyesi ka të njëjtat rezerva mbi pastërtinë 

dhe besnikërinë që ka edhe për tekstin. Problemi qendror është pra origjina 

seksuale: si të rregullosh dhe të legjitimosh një marrëdhënie seksuale dhe autoriale 

mes mashkullit dhe femrës dhe si të garantosh një trashëgimi të shëndetshme 

(tekstet e përkthyera). 

Pierre-Daniel Huet, autori i një traktati mbi përkthimin në 1683, De 

interpretatione, nuk largohej nga ky model mashkullor i raportit mes tekstit dhe 

përkthimit, duke pohuar që ky i fundit nuk ishte gjë tjetër veçse një imazh i autorit 

origjinal, një ‘pasqyrë’ në të cilin duhej të gjente veten fizionomia e vërtetë e 

shkrimtarët, as e zbukuruar, as e shëmtuar, duke krahasuar përkthimin deformues 

dhe “jo besnik” me një grua qesharake “që sillet vërdallë me fytyrën e llangosur 

me tualet, me paruke, me protezë dhëmbësh dhe që përpiqet të duket më e gjatë 

nga sa është në të vërtetë”
xxxix

. Edhe Shlajermaheri, filozofi gjerman, autor i një 
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esje themelore të vitit 1813, Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens 

(Mbi mënyrat e ndryshme të të përkthyerit), e ka parashturar përkthimin si një 

çështje besnikërie ndaj gjuhës mëmë: po të mos i mbetet besnik, do të prodhojë 

kopilë. Gjuha mëmë shihet si natyrale, prandaj dhe çdo largim prej saj quhet i 

papastër, i përbindshëm dhe imoral. Referimi ndaj fëmijëve bastardë, kopilëve, 

përfshin domosdoshmërisht, përtej pastërtisë së gjuhës mëmë, edhe babain dhe 

atësinë e tekstit. 

Imazhi metaforik i përkthimit si luftë brenda familjes për përvetësimin e autoritetit 

dhe atësisë së tekstit shtrihet edhe në procesin politik me të cilin përkthimi 

kolonizon kulturat e tjera dhe i lejon kombet e tjera të zgjerohen: romantikët 

gjermanë përdorin në mënyrë të pandryshueshme übersetzen (me përkthye) dhe 

verdeutschen (me sjellë në gjermanisht, me gjermanizue). Në këtë mënyrë, nga 

perspektiva e studimeve femërore mbi përkthimin, bëhet pikër për pikë strategji 

inkorporimi gjuhësor dhe mashkullor, modeluar mbi përvetësimin e kulturës greke 

dhe të zhvilluar nga romakët. Yjësia metaforike seksuale e përkthimit zbulon si 

makthin drejt mitit të atësisë (ose të autorit), edhe një ambivalencë të thellë karshi 

rolit të mëmësisë, që shkon që nga dënimi i bukurosheve jo besnike deri te 

miklimi i gjuhës mëmë. 

 

 

17.  Teoria feministe e përkthimit 

 

Studimet e bazuara mbi idenë e gender-it (gjinisë, gjinore) dhe me synim analizën 

e përkthimit, kanë gjetur te mendimi i ndryshimit, dhe në mënyrë të veçantë te 

Jacques Derrida
xl

, një qëndrim revizionist të njëmendët karshi përkthimit, duke 

huazuar shumë terma nga leksiku i dallimeve gjinore. Në fakt ai e tejkaloi 

problemin e besnikërisë së përkthimit, duke ia atribuar vetë tekstit veçantinë e të 
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lexuarit apo të mos lexuarit: përherë mbetet diçka jashtë përkthimit, ajo është si 

zanafillore, ashtu edhe dytësore, si e paprekur, aq edhe transgresive. Derrida 

pohon ndërvarësinë mes origjinalit dhe përkthimit, mes shkrimit dhe përkthimit, 

duke e bërë njërën borxhlije ndaj tjetrës. Teoria feministe e përkthimit, duke u 

mbështetur mbi revizionizmin e Derridasë dhe mbi idenë e tij të përkthimit si 

praktikë e udhëhequr nga një “lidhje e dyfishtë”, hedh pretendimin edhe për një 

perspektivë shoqërore që e kapërcen atë që është ngushtësisht familjare apo 

edipike. Çështjet që ngrihen më pas dalin për së pari nga domethënia e të qenit një 

përkthyese femër në dhe nga një traditë mashkullore, duke privilegjuar mbledhjen 

e dëshmive të grave në punën e tyre përkthimore për të tejkaluar antitezën edipike 

dhe për të gjetur forma të tjera bashkëpunimi me autorin. Por më gjerë për këtë 

temë do të flasim në kapitullin “Mistika e origjinalit”. 

 

 

18.  Përkthimi si pasqyrë e ndryshimit 

 

Perspektiva në të cilën lind aleanca mes studimeve mbi përkthimin dhe studimeve 

femërore, gjatë viteve gjashtëdhjetë e shtatëdhjetë, mbështetet në disa elementë të 

përbashkët, sipas Sherry Simon-it
xli

, siç janë mosbesimi në hierarkitë tradicionale 

dhe në rolet seksualisht të paracaktuara, dyshimi i thellë ndaj rregullave të 

besnikërisë dhe vënia në dyshim e modeleve universalë të vlerës dhe domethënies. 

Margjinaliteti i përbashkët për të dy fushat e studimit, pasi tejkalohet dhe 

shndërrohet në identitete të dallueshme, bëri të mundur që të dyja të njiheshin si 

mjete të kuptimit kritik të ndryshimit, kuptuar në përfaqësimin e tij gjuhësor.  

Ajo që i lidh në të vërtetë mendimin femëror dhe studimet mbi përkthimin është 

shprehja, në ligjërim dhe në tekst, e dallimeve shoqërore, seksuale dhe kulturore, 

si dhe modaliteteve të përçimit mes kulturave të ndryshme. Vetëdija e identiteti 
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seksual ndërkallet në mendimin feminist në idenë e përkthimit, siç thotë dhe 

Simon: 

 

Gjinia seksuale (gender) nuk është gjithmonë një faktor i rëndësishëm te 

përkthimit. Nuk ka karakteristika a pirori që t’i bëjnë femrat më pak apo më 

shumë kompetente në detyrën e tyre. Identiteti hyn në lojë në çastin kur përkthyesi 

e shndërron gjininë në një projekt shoqëror ose letrar
xlii

 

 

Lidhja mes mendimit feminist dhe studimeve mbi përkthimin qëndron edhe në 

karakterin historik që nxjerr në dritë përkthimin si formë shprehjeje femërore, të 

aftë të fusë gratë në botën e letrave, duke i bërë promovuese të shkëmbimeve 

letrare. Mjafton shembulli, ta zëmë, në Gjermani i Madamë de Staël, një 

“ndërmjetëse kulturore” e rëndësishme e shekullit XIX. Autore e një traktati të 

vitit 1816 me titull De l’esprit des traductions, i njeh përkthimit meritën e madhe 

të ndihmesës së “transportit” të kryeveprave të shpirtit njerëzor dhe qarkullimit të 

ideve: karakteri modern i teorive të saj qëndron veçanërisht në metaforën e 

përkthimit si tregti e shmëbim, shenjë e gjallërisë kombëtare që përftohet vetëm 

nëpërmjet përhapjes së letërsive. Shoqe e Gëtes në ëndrrën për një Weltliteratur, 

që të prodhohej e ushqehej pikërisht nga rinovimi i prodhuar nga përkthimet, ajo 

ndau me të edhe një kufi shumë të konsiderueshëm kombëtar dhe një perspektivë 

ende të përqendruar  kryesisht mbi panoramën kulturore gjermane. 

 

19.  Hapja ndaj tjetërsisë 

 

Në lidhje me këtë dialektikë të përhershme të idesë romantike të letërsisë së botës, 

mes polit të një shpërndarjeje globale dhe dialogjike të përkthimit dhe atij të një 

hegjemonie kulturore dhe gjuhësore gjermane, hyn edhe ndërhyrja e një 
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studiueseje feministe bashkëkohore, Gayatri Spivak. Pasi e lidh mendimin femëror 

me përkthimin dhe studimet paskoloniale, Spivak ngre pyetje mbi efektet praktike 

dhe ideologjike të një përkthimi në anglisht, i përhapur në shkallë të gjerë, të 

veprave që e kanë prejardhjen nga e ashtuquajtura Bota e Tretë. Zgjidhja e parë 

nga këndshikimi i studiueses, parashikon që respekti për idealin demokratik të 

ruhet vetëm nëpërmjet një sjelljeje të duhur dhe efektive të retorikës dhe 

tekstualitetit, tipike për veprat e femrave të Botës së Tretë. Nuk ëhstë vetëm hyrja 

në kultura të tilla minoritare ajo që mundëson një lexim të sukseshëm, por një rol 

themelor luajnë edhe modalitetet e përkthimit dhe përvetësimi i gjuhëve. Hapja e 

vërtetë demokratike ndaj tjetërsisë, thotë autorja duke dënuar ideologjitë feministe 

perëndimore, qëndron në  

Kapërcimin e thellë të pabarazive të diktuara nga realiteti postkolonial: për të folur 

për tjetrin dhe/ose për të mbrojtur tjetrin, është thelbësore të kuptosh nga gjuhë të 

tjera, duke iu referuar veçanërisht gjuhëve të vogla të mësuar përgjithësisht vetëm 

nga antropologët
xliii

. Fizionomia e përkthyesit, në veçanti e atij të realiteteve 

letrare femërore më margjinale, përkufizohet në mënyrë përherë e më shumë 

rigoroze dhe shumë pak herë i lihet rastit: nuk është një impenjim i përgjithshëm 

që garanton respektin e demokracisë dhe pranisë femërore, por një njohje e fortë 

historike e gjuhës, autorit, e skenës letrare dhe e mënyrës për të prezantuar 

politikisht një skenë të tillë në realitetin e Botës së Parë. 

Panorama e studimeve mbi përkthimin përthyhet kështu në të gjithë 

shumëfishësinë dhe ndërlikueshmërinë e saj. Duke u përballur me pika kyçe të 

refleksionit, si rolin historik të përkthimit brenda shkrimtarisë femërore në shekuj, 

problemin politik dhe ideologjik të përkthimit të teksteve femërore, efektet e 

këtyre përkthimeve në kanonin letrar dhe në treg) edhe në lidhje me atë që kush 

përkthen, çfarë dhe si), si dhe rolin e formave të heshtura të shkrimtarisë femërore 

siç është përkthimi, këto studime të procesit përkthimor shtrojnë detyrën e 
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rileximit të gjinisë seksuale të përkthimit me perspektivën dhe qëllimin për të 

arritur artikulimin sipas modaliteteve të reja si të diskursit femëror, edhe të atij të 

përkthimit. 

 

 

 

20.  Një shembull leximi 

 

20/1. Një plagjiaturë emblematike 

 

Një shembull interesant që përfshin shumë aspekte të shqyrtuara deri më tash dhe 

që ndihmon të kuptosh mënyrën me të cilën sot analizohet një tekst nga pikëpamja 

e studimeve mbi përkthimin, jepet nga Venuti në librin The translator’s invisibility 

që lidhet me shkrimtarin e shthurur Igino Ugo Tarchetti (1839-1869). Në vitin 

1865, në dy numra të “Revista minima”, ky boton një tregim me titull Vdektari i 

pavdekshëm (nga anglishtja) që mban emrin e tij. Në 1868 vendos të ribotojë të 

njëjtin tregim në faqet e “Emporio pittoresco” me titullin Eliksiri i pavdekësisë 

(imitim nga anglishtja), gjithmonë me ërmin e tij në të. I quajtur prej shumë 

kohësh si tekst i Tarchetti-t, në të vërtetë tregimi ka qenë një përkthim, i pathënë 

kurrë, i një tregimi që Mary Shelley botoi në vitin 1833 në “The Keepsake” me 

titull The mortal Immortal. Një plagjiaturë pra, një përkthim i padukshëm i shitur 

për origjinal. Padyshim që interesante është analiza tekstore që, duke përballur 

tekstet në anglisht dhe në italisht, zbulojnë ndërhyrjet e Tarchetti-t karshi Mary 

Shelley-t, modifikimet dhe mbivendosjet e tij, shtimi i tekstit dhe manipulimet, 

zgjedhja leksikore e autorit italian që jo gjithmonë pasqyron qëllimin që ka pasur 

autorja. Por ajo që na intereson më shumë të kuptojmë dhe që edhe mjetet e 

studimit mbi përkthimin mund të nxjerrin në pah, është funksioni që rimerr një 
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përkthim i tillë. Pse Tarchetti përktheu pikërisht atë tregim të Mary Shelley-t? Pse 

e botoi në emrin e vet? Si pritet teksti i Tarchetti-t në kulturën italiane 

bashkëkohore dhe ç’pasoja sjell? 

Zgjedhja e përkthyesit/autor Tarchetti orientohet kah një zhanër letrar, fantastikes, 

akoma më pak të rrahur në letërsinë italiane të viteve 1800, të mbizotëruar nga 

realizmi manzonian dhe nga koncepti individualist i subjektivitetit tipik të 

ideologjisë borgjeze. Diskursi fantastik i sjellë nga një shkrimtar që është ushqyer 

me leximin e autorëve të huaj si Edgar Allan Poe, Ernst Theodor Hoffman, Gerard 

de Nerval, Theophile Gautier, e shmangte funksionin specifik, të teorizuar shumë 

herë në shkrimet e tij, nga vënia në diskutim e modelit realist të romanit italian 

nëpërmjet asimilimit të modeleve të huaj... 

 

 

21. Studimet mbi përkthimin: aspektet 

 

Na mbetet të themi që përkthimi, studimi i procesit të tij dinamik dhe realitetev 

kulturore të shumëfishta të tij, që e përcaktojnë dhe që përcaktohen prej tij, 

gërshetohet ngushtësisht me perspektivën e krahasuar nga studimi letrar dhe 

kulturor, nëpërmjet një raporti dialogjik që përshkon vazhdimisht sa një fushë në 

tjetrën, që krijon lidhje dhe gërshetime, dhënie e marrje, por që në të njëjtën kohë 

nuk i pengon studimet mbi përkthimin të marrin një fizionomi të vetën dhe një 

vizion më të zgjeruar, karakteristikë kjo e çdo disipline të pavarur. Vazhda e 

qëndrimeve të saj të veçanta gjen në letërsinë e krahasuar një nga terrenet më të 

begatë në të cilin të zhvillohet, duke hapur një perspektivë hulumtimi letrar të 

pandrydhur nga vizione të ngushtë nacionaliste apo territoriale dhe nëpërmjet 

futjes paralele të optikës “përkthimore” zgjerohet në të gjitha aspektet ku ushqehet 

letërsia e krahasuar. 
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22.  Transformimi interpretues 

 

Pasi janë kapërcyer paragjykimet mbi margjinalitetin e përkthimit, pasi është 

vërtetuar edhe paqëndrueshmëria e idesë së besnikërisë apo njëvlershëmrisë, pasi 

është shfuqizuar edhe hierarkia mes veprës origjinale dhe asaj të përkthyer, sot 

përkthimi lëviz drejt një pavarësia thelbësore, drejt një njohjeje të vetvetes që të 

mos vërë më në diskutim emancipimin e tij të arrirë letrar dhe komunikativ. 

Përkthimi nuk është kurrë “besnik”, është më së shumti “i lirë”, është një hapje e 

cila, nisur nga një tekst, prodhon një tjetër, duke kryër kështu një “shndërrim 

interpretativ”
xliv

, që ekspozon domethëniet e shumta dhe të diversifikuara të tekstit 

nëpërmjet domethëniesh të tjera, barazisht të shumta e të diversifikuara. Kjo i 

mundëson çlirimin nga varësia krahasuar me tekstin e huaj dhe të zhvillojë një 

hermeneutikë që e lexon tekstin e përkthyer si vepër. Lidhjet e tij historike dhe 

shoqërore me gjuhën dhe kulturën e kohës e bëjnë një praktikë kulturore të 

përfshirë në ndërtimin kritik të identiteteve të huaja mes tyre, por edhe në formim, 

ruajtje dhe subversion të modeleve letrare. 

Njohja e përkthimit si vend valorizimi dhe jo më si shtypje e ndryshimeve 

kulturore është një nga fitoret më të mëdha të hulumtimit aktual: ajo tregon 

modalitetet me të cilat të studiohen tekstet e përkthyer në perspektivën krahasuese: 

përballja e teksteve të gjuhës së së mbërritjes me atë nistore duke eksploruar 

dialektikën e përftimit dhe humbjes dhe duke zbuluar me këtë strategjinë 

diskursive dhe gjuhësore të nënkuptuar; ekzinimi i diskontinuitetit të përkthimit që 

të shpie drejt procesit tekstor të asimilimit të materialeve kulturore të gjuhës së 

mbërritjes që, të përdorur për të ripordhuar tekstin origjinal, janë prurës të një 
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ndërprerjeje të tjetërsimit të tekstit; kërkimi i determinuesve ideologjikë, socio-

historikë të përkthimit, duke shpërfaqur rolin e tij kulturor dhe politik (këtu 

përfshihet anatomia e pozicionimit të përkthimit brenda kulturave të veçanta, të 

teksteve të zgjedhur/shkëmbyer për përkthimin, të strategjive, të receptimit dhe të 

pozicionit të kanonizuar ose margjinalizuar krahasuar me diskursin kulturor 

mbizotërues:. 

Ideja e besnikërisë të cilës mund t’i përmbahemi sot duke folur për përkthimin 

është ajo e besnikërisë “abuzuese” të stigmatizuar nga P. E. Leëis
xlv

: përkthyesi 

përpiqet të riprodhojë të pazakontat e tekstit të huaj që duken kontradiktore, 

margjinale, të ndryshme, të papërshtatshëm krahasuar me modelin themelor të 

kulturës dhe të gjuhës së nisjes, nëpërmjet një sforcimi që kërkon shpikjen e 

mjeteve analoge të domethënies; cilët janë dyfish të papërshtatshëm, por më së 

shumti e integrojnë tekstin e huaj duke e rishkruar me atë gjuhë të re. Një 

besnikëri abuzive që i kundërvihet strategjisë së rrjedhshmërisë, të sheshimit dhe 

të padukshmërisë, një strategji qëndrese: qëndresë e ndryshimit dhe tjetërsimit, 

domethënë krijimi i një teksti tjetër, të përkthyer apo dhe origjinal, që hap një 

perspektivë më shumë për bashkëjetesën e kulturave. Një tekst, që siç thotë dhe 

Kalvino, në të cilin realizohet “ajo lloj mrekullie” që ëhstë të përkthyerit; ajo vepër 

që përkthyesi letrar e përmbush duke vënë “gjithë veten e tij në rrezik (lojë) për të 

përkthyer të papërkthyeshmen”
xlvi
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“Mistika” e Origjinalit  

 

 

 

Midis Shlajermaherit dhe Benjaminit 

 

Vëmendja jonë do të përqendrohet në natyrën e origjinalit të teksteve letrare (me 

ndonjë pëjashtim të rrallë) dhe bashkë me të, në mundësitë e ndryshme të 

interpretimit të teorive të përkthimit, si teori kuptimi, të përpunuara kryesisht në 

hermeneutikën bashkëkohore. Ç’prej F. Shlejermaherit, Ë. Diltejit, E. Huserlit, M. 

Hajdegerit të hershëm, Gadamerit dhe Pol Rikërit - zgjatet linja e trashëgimnisë së 

mendimit hermeneutik, të cilin duhet ta dallojmë prej teorive të interpretimit, që ka 

lindur në një farë kuptimi nën penën e Niçes dhe Frojdit.  

Prej qindra teorish përkthimi, si më të diskutuarat dhe shkak i polemikave nga ana 

e kritikës bashkëkohore, ne veçojmë leksionin e lexuar nga Fridrih Shlajermaher 

në 24 qershor 1813, “Mbi metoda të ndryshme të përkthimit” dhe esenë e Ëalter 

Beniaminit, “Detyra e përkthyesit”.   

E reduktuar thukët, metoda e Shlejermaherit paraqitet kështu: Çështja nr. 1: 

Ekziston tendenca centrifugale (lëvizja e autorit drejt lexuesit). Çështja nr. 2: 

Ekziston parapëlqimi i tendencës centripetale (lëvizja e lexuesit drejt autorit). 

Përveç kësaj, ka ende dhe një çështje krejt logjike, të rrallëpërmendur, - çështja nr. 

3: Aty thuhet se kurrëfarë çështjeje nr. 3 nuk ka: pra, tjetër metodë nuk ekziston. 

Mohimi disa herë përsëritet dhe sqaron shumëçka. Lëvizja mund të jetë vetëm 

brenda ose jashtë. Të përbashkosh dy drejtime është e pamundur. Përkthyesi duhet 
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të përdorë vetëm njërën metodë. Është e pamundur të lëvizësh para dhe prapa 

njëkohësisht
1
.   

Pozicioni i esesë së Beniaminit këmbëngul në papërkthyeshmërinë principiale të 

origjinalit. W. Beniamin e shpinte gjuhën e origjinalit në status sakral, të 

pariprodhueshme, duke theksuar prore pohimin religjioz të tërësisë fondamentale 

të gjuhës.   

Kështu, midis diskursit tëhuajësues dhe subtil (të lëmuet) të alternativës 

shlajermaheriane dhe pamundësisë së përkthimit të Beniaminit (i ngjashme me 

pozicionin beniaminian dhe rasti më ekstremal-është papërkthyeshmëria 

principiale e K’uran-it, me faktin që fjala e Zotit është e papërkthyeshme) – ne do 

të arsyetojmë mbi disa aspekte ontologjike të natyrës mistike të origjinalit, të cilat 

i bëjnë tekstet origjinale, këta les belles infideles, siç thonë francezët, të 

pambërrijshme. Çdo përpjekje për të ngushtuar diferencën ndërmjet origjinalit dhe 

kopjes (përkthimit), zbulon vazhdimisht thelloma të reja në natyrën e gjuhëve, 

kuptimeve dhe konteksteve semiotike.  

 

 

 

Përkthimi si sistem dallimesh paragjuhësore 

     

“Liria” dhe “saktësia”: karakteristika teorike dhe teknike të përkthimit 

 

Kur bie fjala për përkthimin, lind një farë tendosjeje e pashmangshme 

problematike, që ka të bëjë me normat dhe kriteret, të cilat e mundësojnë apo e 

lehtësojnë procesin e përkthimit. Ne parashtrojmë që përkthimi në pajtim me vetë 

statusin kuptimor mund të zotërojë, njëkohësisht, karakteristika teorike dhe 
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teknike, dhe nëse aspekti teknik i përkthimit në një mënyrë a në një tjetër është 

formal, falë të cilit përkthimi përfton kontur të dukshëm dhe konstrukt të 

qëndrueshëm të origjinalit, - të ashtuquajtur përpjekje për “saktësi”, atëherë 

aspekti teorik i përkthimit, duke ngërthyer duarnduarshëm ansamblet semantike, 

frazeologjike, tekstore apo kontekstuale, pohon një nivel të përshkallëzuar 

variativiteti dhe një arbitraritet relevant të përkthimit, - të ashtuquajtur përpjekje 

për “liri”. Kjo nuk do të thotë aspak që normat dhe postulatet teorike që lehtësojnë 

procesin e përkthimit nuk mund të orientohen kah “saktësia”, por se është nevojë e 

domosdoshme të sqarohet përmbajtja e nocioneve “saktësia” dhe “liria” e 

përkthimit, që të mund të shpërfaqet mundësia dhe karakteri i marrëdhënieve të 

tyre. Megjithatë mund të bëjë vaki, që marrëdhëniet ndërmjet këtyre postulateve 

themelore të bartin karakter më parësorë; pikërisht mundësia dhe tipi i 

marrëdhënieve përcakton kapacitetin dhe brendinë e nocioneve, - qoftë opozicioni 

apo përplotësimi i ndërsjelltë, si marëdhënie të gjinisë dhe llojit ose të kalimit të 

ndërsjelltë dialektik, mimesisit apo memories teknike. Të gjitha këto marrëdhënie 

fiksojnë disa momente dallimesh, të cilat gjakojnë të jenë të kapërcyeshme; ja se 

pse përkthimi e ruan pandryshueshmërisht ndërkalueshmërinë e tij dhe një farë 

problematike të pakapërcyeshme.  

Marrëdhënia ndërmjet origjinalit dhe përkthimit mbetet syzheti më dramatik në 

kulturën europiane, e cila ngërthen pothuaj gjithë sferën e mendimit dhe veprimit 

njerëzor (komunikimi, tradita, historia, shkenca). Por, pas gjitha gjasave, nuk as 

një shkak për t’i përfshirë këto sfera për qëllime të specifikimit teknik në 

momentet e përkthimit. Nga ana tjetër, ekziston një version pak a shumë i 

përpunuar mbi format e përkthimit në kufij rreptësisht gjuhësorë.  

Ritregimi i komentuar i esesë së Roman Jakobsonit “Mbi përkthimin” (1959), të 

cilin e shqyrton J. Derrida në artikullin “Rreth kullave të Babilonit”, shtjellon, si 
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askush tjetër nivelet e shumëllojëta tipologjike të momenteve të përkthimit. 

“Përkthimi brendagjuhësor interpreton shenjat gjuhësore me anë të shenjave të 

tjera të po asaj gjuhe.... Më tej, ka mundësi ajo që Jakobsoni e quaj hijshëm 

përkthim “në kuptimin e vërtetë të fjalës”, përkthim ndërgjuhësor, i cili interpreton 

shenjat gjuhësore me ndihmën e një tjetër gjuhe, çka shkakton po ato supozime, si 

në rastin e përkthimit brendagjuhësor. Së mbrami, është i mundur edhe përkthimi 

ndërsemiotik apo trasmutacioni, i cili i interpreton shenjat gjuhësore me ndihmën e 

sistemeve shenjore jashtëgjuhësore”.(1, 89). I vlen të përmendim gjithashtu, që 

lidhja ndërmjet filozofisë dhe problematikës së përkthimit është aq e 

drejtpërdrejtë, sakundër është realizuar dhe filozofia në formën gjuhësore. Jo aq 

gjuha, si një fakturë e formësuar, por aftësia e pranisë në gjuhë apo dhe paprania e 

saj ka sjellë andrralla universale filozofike.  

 

 

 Mimesisi platonian dhe Reminishenca: Origjinali dhe Kopja.  

 

Ekzistojnë kontekste simbolike universale, të cilat përcaktojnë mundësinë e 

vlerësimit dhe analizën e dukurive të domethënieve të përgjithshme kulturore. Një 

prej këtyre syzheteve simbolike është imazhi mitopoetik i shpellës, i përshkruar në 

librin e shtatë të dialogut të Platonit “Republika”. Korrelacioni origjinali-kopja 

përbën syzhetin themelor të librit të sipërpërmendur dhe në mënyrë tërheqëse na 

sugjeron edhe një analogji të përkthyeshmërisë. Konstrukti i shpellës platoniane 

është i ngopur me euristikë. Ta shqyrtojmë këtë dispozitë: “Merr me mend sikur 

disa njerëz janë në një tbanë të nëndheshme në formë shpelle, hyrja e së cilës, që 

sheh nga ana e dritës, shtrihet gjatë gjithë ballit; këta njerëz janë aty që prej 

fëmijërisë së tyre, të lidhur nga këmbët dhe nga qafa me vargoj, kështu që as mund 
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të lëvizin nga vendi dhe as të shikojnë në vend tjetër veçse përpara, mbasi vargojtë 

nuk i lënë të kthejnë kokën; drita e një zjarri të ndezur larg në një lartësi, shkëlqen 

mbas tyre; ndërmjet zjarrit e këtyre të burgosurve kalon një rrugë që ngjitet lart; 

përmes kësaj rruge, imagjino një mur të ulët si ato parvazet që marionetistët 

ngrejnë midis tyre dhe publikut dhe mbi të cilat shfaqin lodrat e tyre të 

çuditshme... Përfytyro sikur gjatë këtij muri të ulët disa njerëz me vegla nga të 

gjitha llojet nëpër duar, që dalin përmbi murin, përfytyro figura njerëzish e 

kafshësh, të punuara në gur, në dru, në të gjitha format e mundshme; dhe natyrisht 

midis këtyre njerëzve që bartin këto gjëra, ka nga ata që flasin, kurse të tjerë që 

nuk thonë asgjë... Para së gjithash, në gjendjen në të cilën ndodhen, a mendon ti se 

ata kanë parë nga vetja e tyre dhe nga të tjerët gjë tjetër veçse hijet e tyre të 

hedhura nga drita e zjarrit mbi pjesën e shpellës që kanë përpara?” (2, 271, sipas 

përkthimit të Gjergj Zhejit, Phoenix).        

 Dihet, që Platoni në dialogjet e tij e konceptualizon shumë herë imazhin simbolik 

të shpellës, duke përshkruar botën inteligibele me botën e ideve metaforike. Por ai 

i përpunon me më pak detaje mundësitë e marrëdhënieve midis ejdoseve 

gjithegzistuese dhe thelbeve ndërkëmbyese, duke kallëzuar vetëm karakterin 

imitativ (mimesis-in) të qenies së objekteve të botës së dukshme. Ky aspekt 

negativ i imitimit do të përhapet edhe në objektet e natyrshme fizike edhe në 

objektet-gjësende, të përftuara si rezultat i zbatimit të praktikave dhe techne-ve, 

domethënë gjithë sfera e poezis-it apo e krijimit do të jetë një qenie e përcaktuar 

negative me një minimum të cilësisë së pranisë. Megjithatë i kthehemi dhe një 

herë strukturës së sipërcituar të shpellës për të kundruar mundësinë e 

përkthyeshmërisë. Para së gjithash, sendet që parakalojnë përgjatë mureve-parvaze 

janë të padepërtueshme, ato janë të ngopura me përmbajtje dhe kanë një formë të 

qëndrueshme e të përmbaruar. Burimi i dritës gjendet diku larg dhe lart. Drita nuk 
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mund t’i përshkojë këto sende, por, duke ua ndriçuar sipërfaqen këtyre sendeve 

materiale, projekton në ballë të shpellës konturet dhe format e sendeve, të cilat 

bëhen të mundura falë lojës së dritës dhe hijes.  

Pikërisht përmbajtjen e sendeve formëson hija, ndërsa drita, shembëllen formën e 

sendeve në murin e shpellës. Drita shpërngul, të reflektuar, formën e sendeve, 

duke e lënë të zbrazët e të errët përmbajtjen e sendeve. Mimesisi, si parim i 

përkthimit të thelbeve të vërteta dhe vetidentifikuese, duhet me patjetër të pohojë 

negacionin, - mohimin e këtyre shfaqjeve. Dallimi midis origjinalit dhe dukjes 

është kontadiktor: të pohosh dukjen si moment i po atij mohimi. Ky dallim 

përshkruhet jo aq si analogji apo ngjashmëri: ai na shfaqet në formën e 

opozicionit. Për rrjedhojë, mimesisi është në tërësi një situatë e lëshuar nga 

“zjarri” i epërm apo e Mira, që nuk është karakteristikë e ndonjë esence. E Mira 

është diçka që tejkalon çdo esencë, identitet, vërtetësi, dhe në zbritjen e vet 

shfrytëzon mimesisin, duke vendosur hierarkinë e pandryshueshme origjinali-

kopja.  

Këtë aspekt negativ të së Mirës që zbret, të besuar mimesisit, Platoni e kompenson 

me startegjinë pohuese të së Mirës që ngjitet, e cila formësohet në sferën e 

“ndërmendjes/reminishencës”. “Kur shpirti vetë në vetvete, pa pjesëmarrjen e 

trupit, riprodhon në mënyrën më të mirë atë çka ajo ka përjetuar dikur bashkë me 

trupin, ne themi, se a shpirti ndërmend... Në mënyrë të njëjtë, kur shpirti, pasi ka 

humbur kujtesën mbi ndjesitë apo dijet, ai sërish i thërret ato t’i kthehen, atëherë 

gjithë këtë ne e quajmë ndërmendje (2,35). Ndërmendjen e Platoni e mendon 

gjithëherë si kthim ose përndritje të shpirtit, si kthesë dhe takim, dhe kësisoj e 

dallon atë prej kujtesës, si njëfarë lloji të ndjesive. Nuanca agonale e gjithë 

filozofisë së Platonit, karakteri i veçantë dramatik i koncepteve të tij, formojnë një 

lidhje mjaft të dukshme midis ndërmjendjes dhe imitimit.  
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“I vetmi problem që përshkon gjithë filozofinë e Platonit dhe që përcakton 

klasifikimin e shkencave dhe arteve, është rivaliteti i përjetshëm i konkurrentëve, 

zgjedhja e pretendentëve, dallimi dhe diferencimi i gjësendeve dhe i simulakrëve 

të tyre në gjirin e pseudogjinive apo të llojeve të madha. Fjala është për bërjen e 

dallimeve, - d.m.th., për veprimet në thellësitë e të drejtpërdrejtës, për dialektikën 

e të drejtpërdrejtës, sprovën e rrezikshme pa fillin udhërrëfyes dhe pa rrjeta. Se në 

akord me ritualin antik, rituali i mitit apo epopesë, pretendentët e rremë duhet të 

vdesin”.(3, 84).  

Në rastin e mimesisit shkon përshtat korrelacioni origjinal-kopje, dhe intensiviteti 

maksimal i këtij korrelacioni të dhënë parashtron “saktësinë” si moment i 

kthyeshmërisë së ndërsjelltë, ndërkaq që ndërmendja shpreh marrëdhënien e 

novacionit, papërsëritshmërisë (sado paradoksale qoftë) si moment i përfaqësimit 

të së vërtetës vetëm këtu dhe tani. Sepse ndërmendja nuk parashtron aspak aktin e 

përjetueshmërisë së drejtpërdrejtë, por disa cilësi të ngjarjes së ndërmendësit, që 

gjithmonë është e njëjtë dhe e re. Mimesisi është një dallim, në bazë të parimit të 

mohimit. Ndërmendja – është një dallim, sipas parimit të pohimit. Pikëprerja e 

këtyre parimeve në një farë intervali intencional, të formësuar ndërmjet origjinalit 

dhe kopjes, shënon një intensivitet të veçantë të shfaqjes së të “Mirës”.  

Forcat e ngjitjes dhe zbritjes formojnë një barazi të paqëndrueshme efemere 

ndërmjet kopjes-përkthim dhe origjinalit. “Drita” dhe “hija” janë fazat e dallimit. 

Drita mund të jetë e hijezuar, dhe në këtë kuptim të fillojë të jetë; hija mund të jetë 

e ndiçuar, dhe në këtë kuptim të bëhet vetë dritë. Kështu dhe veprimi përmban 

vete shkakun e tij, duke dalë, në të njëjtën kohë, shkak për veprime të tjera. Çka do 

të thotë, se përkthimi-kopje – nuk është vetëm i fundit, rezultat i përfunduar, por 

është ajo që i jep shtysë të Mirës apo kuptimit për mundësi të reja shprehjeje. Një 
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kthim i tillë i ndërsjelltësisë së dyfishtë është karakteristike për mitin, i cili gjendet 

gjithmonë në lëvizje, duke mbetur njëkohësisht, i palëvizshëm. Miti – del si një 

ritregim i ngjarjes, si përkthim i kuptimit origjinal, zanafillor, hyjnor në trajtën e 

demonstracionit filozofik, si mësim dhe, së fundmi, si konceptualizim. Edhe miti 

është si një përkthim i dukshmërive në gjuhë konceptuale (epistemike) të 

filozofisë, në gjuhën e thelbeve të vërteta, origjinale. Kësisoj, miti herë i 

kundëvihet të menduarit apo dialektikës, herë themelon bazat në cilësinë e 

elementit të dialektikës. Dhe nëse mimesisi i kundërvë të menduarin dhe mitin, 

duke pohuar të menduarit në cilësinë e unicitetit dhe origjinalit, ndërsa mitin si 

sferë të shumësisë së kopjeve, atëherë ndërmendja shfrytëzon shumëçka ose sferën 

e kopjeve si bazë të shndërrimit të mundshëm dialektik në unicitet. E Mira nuk 

mund të jetë e përligjur me zotërimin vetëm të mimesisit. Ndërsa ndërmendja 

është e pamundur në sferën e unicitetit. Sipas të gjitha gjasave, Platoni lë të 

nënkuptojë njëfarë lëvizjeje të origjinalit dhe kopjes, e cila formon një çiftëzim 

autentik dhe barazi ndërmjet tyre, por gjithmonë do të ruajë një dallim të 

pandryshueshëm; kopja synon jo vetëm origjinalin, por të gjitha kopjet e tjera, 

ndërkaq që origjinali mbetet gjithmonë i njëjtë, me një drejtim.  

Ja disa rrjedhime, të cilët dalin dukshëm nga konstrukte të ngjashme konceptuale, 

dhe formësojnë një sfond kuptimor e të vlershëm të teorive të përkthimit. Teksti 

origjinal si koherencë e përmbajtjes dhe shprehjes ruan një thellomë autentike 

intencionale ndërmjet tyre, duke apeluar pandryshueshmërinë e përmbajtjes dhe 

variativitetin e shprehjes. Kuptimi mbetet po i njëjti, ndërsa shenja nëpër gjuhët e 

ndryshme në kërkim të sozisë së vet. Me ta gjetur këtë shenjë tjetër, ai ia beson 

asaj kuptimin, i cili, duhet të ruajë indiferencën (neutralitetin) e tij. Nga ana tjetër, 

duke llogaritur distancën e pandryshueshme ndërmjet intencës së regjistrimit dhe, 

me t’u bërë shkrim, përkthyesi e përqendron dhe e zhvendos vëmendjen e tij në 
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karakterin dhe strukturën e kësaj thellome, në mënyrën se si ngjet bashkëveprimi 

ndërmjet shestimit (idesë), mishërimit dhe të mishëruarës. Thelloma ndërmjet 

idesë dhe tekstit e lejon përkthyesin t’i hapë udhë njëfarë teksti tjetër, në një gjuhë 

tjetër, e cila mund të jetë rezultat i kësaj distance të pashmangshme, i atyre 

figurave të koklavitura intencionale, të cilat prodhojnë shumëllojshmërinë, por 

realizohen në një prej uniciteteve. Teksti është gjithëherë një aktualitet i shumë 

teksteve të tjera të mundshme.  

Megjithatë të kuptuarit antik të mimesisit nuk e shterron aspak interpretimin 

platonian ku miti klasifikon vlerat, sipas trajektores zbritëse dhe ngjitëse, ku 

imitimi dhe ndërmendja krijojnë rrethqarkullimin e ideve, të cilat, nga ana e tyre, 

krijojnë ekskluzivisht dialektikën mitopoetike platoniane, dhe, në tërësi, filozofinë. 

Mimesisi përfton një dimension krejt tjetër në “Poetikën” e Aristotelit, dhe 

karakteristikat e tij të imitimit i përziejnë paksa vlerat e procedurës.       

     

   

Mimesisi aristotelian: epërsia e kopjes mbi origjinalin 

 

Koncepti i mimesisit aristotelian shtjellohet në hapësirën e mitit, por miti nuk na 

paraqitet më në cilësinë e elementit të dialektikës. Miti kundrohet si një instancë e 

pavarur dhe ka strukturën e tij të qartë. Me fjalë të tjera, miti është fabul ku 

imitimi shpalon strukturën e tij, metodologjinë dhe orientimin kah objekti: 

“Imitimi i veprimit është fabula; me fjalën “fabul” unë kemi parasysh kombinimin 

e fakteve, ndërsa me “karaktere”, dua të shpreh  ato elemente, të cilat na bëjnë t’i 

cilësojmë kështu ose ashtu personat që veprojnë, e, me fjalën “mendim”,  

kuptojmë gjithë ato, me anën e të cilave personat që flasin provojnë diçka ose 

shfaqin ndonjë opinjon. Kështu pra, është e domosdoshme, që në çdo tragjedi të 
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ketë gjashtë elementë... Këto elementë janë thelbi: fabula, karakteret, mendimi, 

skena specifike, të folurit dhe melopeja (muzika). Nga këto elemente, dy, kanë të 

bëjnë me mjetet e imitimit, një me mënyrën e imitimit dhe tre me objektet e 

imitimit. Përveç këtyre, s’ka të tjera” (4, 58). Imitimi përfton te Aristoteli njëfarë 

cilësie parësore, e cila është e aftë të sjellë diçka, të jetë produktive, të jetë parim 

pozitiv dhe aktiv. Imitimi formësohet në një mjedis të natyrshëm të ekzistencës 

njerëzore. “Si duket, artin poetik e kanë lindur në përgjithësi dy arsye, e madje të 

natyrshme.  

Së parti, imitimi është karakteristikë e njerëzore që nga fëmijëria dhe kjo i bën të 

dallohen nga kafshët e tjera, që ata janë më të aftë ndaj imitimit, falë të çkaje 

përftojnë dhe dijet e para; dhe së dyti, produktet e imitimit u japin të gjithëve 

kënaqësi."(4, 48). Mimesisi nis të zgjedhë në vetvete, të sistemojë kuptimin e vet 

nga dija dhe kënaqësia me anë të konstituimit dhe vetëkrijimit   të njeriut. 

Aristoteli me tej evidenton disa cilësi të kësaj kënaqësie, të cilat janë thelbi i 

pastrimit tragjik (catharsis), bashkëpërvujtnia, frika. Mimesisi lejon, si thuash, të 

përkthesh një vepër arti, dhe jo vetëm nga sfera e imagjinatives, të riprezantuar në 

lëmin e përjetimit të drejtpërdrejtë, në njëfarë përvoje totale të qenësisë njerëzore. 

Por për një pëkthim të tillë është e domosdoshme një teknologji e veçantë, një 

praktikë, një kompleks i shumëllojshëm praksisësh imitativë.  

“Imitimi ngjet në ritëm, fjalë dhe harmoni, veçmas apo së bashku.... Por ka disa 

arte, të cilat i shfrytëzojmë të gjithë elementët që përmendëm, - domethënë ritmin, 

melodinë dhe metrin; e tillë është, për shembull, poezia dithirambike, nomët 

(himnet nën akkompanementin e kitarës), tragjedia dhe komedia; ato i dallon fakti 

i shfrytëzimit të të gjitha elementeve njëherësh, ndërsa të tjerat, nga shfrytëzimi i 

elementëve të veçantë në pjesët e tyre” (4, 40-42). Duke u nisur nga techne-ja 

vetjake imitimi është gjithashtu i ndryshëm, ashtu sikurse në stihinë (elementin) e 
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vet imitimi dallohet për nga kënaqësia dhe dija: “Artet e imitueshme dallohen për 

nga tre marëdhëniet e tyre: ato në të cilat kryhet imitimi, të dytat me ato së çfarë 

imitojnë, dhe të tretat me ato, se si imitojnë” (4, 40).  

Aristoteli na mëson gjithashtu, që imituesi duhet ta përjashtojë veten nga 

proceduara e imitimit dhe të mos përziejë natyrën dhe teknikën e imitimit. Ky 

dallim i lejon poetit të mbërrijë efektet e “njohejes”, të cilat mundësojnë të 

mishërohet pastrimi tragjik.  

Ndërmendja është një prej llojeve të njohjes. E para është njohja “me anë të 

simptomave të jashtme”; e dyta, - njohja që realizohet me anë të sajimit; e treta 

është njohja që realizohet me anë ndërmendjes, kur dikush, në praninë e diçkaje, 

ndjen një shqetësim të fortë” (4, 92); dhe njohja e katërt vjen si rrjedhojë e 

deduksioneve. Por, se aspekti me interesin më të madh që prek raportin poet-

vepër, shtjellohet në një farë lëmi të veçantë nonsensi (a'topoi). Faktikisht 

Aristoteli flet për epërsinë e veprës apo të kopjes mbi origjinalin ose modelin: 

“...duhet të parapëlqesh më mirë këtë të pamundur, ngase duhet tejkaluar 

modeli”.(4, 133). Le t’i ndjekim arsyetimet e Aristotelit, që të mos lëmë në harresë 

ndofarë detaji, të cilët na shpien në përfundimin e dhënë. “Meqë poeti është një 

imitues, sikundër piktori apo ndonjë artist tjetër, atëherë ai do të imitojë patjetër 

diçka nga këto tre gjëra: ai ose do t’i paraqesë gjësendet, ashtu siç kanë qenë dhe 

janë, ose siç flasin apo mendojnë, ose se si duhet të jenë... Por nëse poeti e ka 

shtruar... fabulën dhe ajo i duket edhe më e vërtetë, atëherë mund të lejosh edhe 

nonsensin....  

Gjatë gjykimit mbi të pamundurën në poezi duhet ta kthejmë vëmendjen në 

idealizimin apo paraqitjen e përshtatshme mbi gjësendet; pikërisht në veprën 

poetike është më e pëlqyeshme pamundësia e vërtetë, se sa e pavërtetë, megjithë 

që dhe e mundshme....”(4, 125;127;132-133). Duhet patur parasysh, që Aristoteli e 
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thekson më se njëherë (në “Metafizika”, Analitika e dytë”) në mundësinë e 

ekzistencës së objekteve unike. E përgjithshmja mishërohet vetëm në uniken, 

prandja poezia, duke qenë së është dije e të përgjithshmes, krijon modele të 

pëpërsëritshme dhe unike, ndërkaq që e përgjithshmja e drejtpërdrejtë nuk mund të 

jetë e realizuar; ja se pse filozofia nuk është mimetike, çka do të thotë, e 

papërkthyeshme. Nëse mimesisi dhe dhe poezisi përbëjnë një praksis të barabartë, 

të shprehur në vepër dhe krijimtari, atëherë raporti i origjinalit dhe kopjes, i 

modelit dhe veprës parashtron gjithashtu barazinë, por në raste të shumta dhe 

epërsinë e të fundit.  

Ekspansioni vijues greko-maqedon do të pohojë epërsinë e mjedisit semantik dhe 

linguistik grek, dhe veprat e kulturave të tjera do të legjitimohen me anë të 

përkthimit në gjuhën e vjetër greke. Në mënyrën më të qartë kjo tendencë shfaqet 

në shembullin e përkthimit të librave të testamentit të vjetër; e ashtuquajtura 

historia e Septuagintës – përkthimi i të shtatëdhjetëve. Mahnia zanafillore e 

priftërinjve të parë judej, tashmë në shekullin e dytë (e.j) u zëvendësua me 

refuzimin radikal nga përkthimi. Por kjo temë parashtron një tjetër akcent 

elaborimi, prandaj për njëfarë kohe le ta shmanim mënjanë.      

     

   

Gjuha “mbihistorike”: muzat e filozofisë dhe muzat e përkthimit 

 

Me sa duket, problemi i përkthimit si i tillë në përcaktueshmërinë e tij leksikore 

dhe semantike, është një detyrë mjaft e vështirë; përkthimi bun gjithmonë në një 

farë hapësire rrëshqitëse, të shpërqendruar, sepse përkthimi, i parprin në njëfarë 

mënyre, gjuhës, por ama ai e ndjek gjithashtu gjuhën. Karakteri ambivalent i 

përkthimit na shtrëngon të flasim dhe për praktikën e përkthimit, dhe për kuptimin 
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e përkthimin, thuajse njëkohësisht, mund  të mbështetemi në idenë romantike mbi 

afërsitë e gjuhëve, dhe, së këndejmi, në mundësinë e identitetit final të fushave 

kuptimore të gjuhëve, porse kjo ide është tepër arbitrare. Mjafton të thuash që, 

itinerari, trajektorja, shpejtësia e lëvizjes drejt kuptimit është boll e ndryshme ndër 

gjuhët, se përsakaj kësaj, ekzistojnë të ashtuquajturat mbetje të papërkthyeshme, 

dhe se ende, në vetë pëlhurën e gjuhës janë pleksur dukuri jogjuhësore.  

“...le të përmendim një prej kufizimeve të teorisë së përkthimit: ato shumë shpesh 

flasin për kalimin nga një gjuhë në tjetrën dhe nuk i shohin në shkallën e duhur 

mundësitë e përthithjes në po të njëjtin tekst jo më shumë se dy gjuhë. Si mund ta 

përkthesh një tekst, të shkruar në dy gjuhë njëherësh? Si “ta japësh” efektin e 

shumësisë? E nëse përkthen, duke përdorur njëheri disa gjuhë, a do të mund që, 

një gjë e tillë, të quhet ende përkthim?” (1,87).  

Më tutje Derrida u kthehet formave të shkruara të papërkthyeshme: “Se emri i 

përveçëm, si i tillë, gjithmonë mbetet i papërkthyeshëm; fakt, që duke u nisur prej 

tij, mund të mbërrish në përfundimin, që ai nuk i përket gjuhës, sistemit të gjuhës, 

gjithësesi të përkthyeshmes apo të përkthyerës, për po ato arsye, si dhe fjalët e 

tjera” (1, 87).  

Le t’i kthehemi esesë së Valter Benjaminit ku ai në mënyrë krej paradoksale 

formon kuptimin e përkthimit, dhe jep një motivim konceptual universal te aktit të 

përkthimit. Para së gjithash, ajo që ne quajmë vepër origjinale aspak nuk është e 

orientuar kah konsumatori, marrësi, adresati, dhe, së këndejmi, nuk parakupton 

asnjë përkthim. Origjinali është ajo që e mendon veten të kryer (përmbyllur): 

“Asnjë poezi nuk është destinuar për lexuesin, asnjë pikturë për shikuesin, asnjë 

simfoni për dëgjuesin”.(1, 65). Nëse ne parashtrojmë, thotë Benjamini, që 

origjinali mund të themelojë qenësinë e tij jashtë perceptimit, leximit, jashtë 

ndofarë rendesh komunikative (origjinali nuk komunikon asgjë, përderisa 
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komunikimi është inekzistent në një vepër), atëherë edhe përkthimi u përmbahet 

këtyre karakteristikave. Çështjet, të cilave merr përsipër t’u japë përgjigje 

Benjamini, janë mjaft radikale.  

“A i drejtohet vallë përkthimi lexuesit që nuk e kupton origjinalin?... Nëse 

origjinali ekziston jo për hir të lexuesit, atëherë si do ta kuptojmë në këtë rast 

përkthimin? Përkthimi është forma. Duke e kundruar atë si të tillë, ne i kthehemi 

doemos origjinalit. Në të është prehet një ligj që udhëheq përkthimin: 

përkthyeshmëria. Çështja e përkthyeshmërisë së origjinalit ka një kuptim të 

dyfishtë: a gjendet vallë në gjithë tërësinë e lexuesve të një vepre një përkthyes 

adekuat? Apo, edhe më drejtpërdrejtë, a do ta lejontë vallë vepra në thelbin e vet 

përkthimin, dhe përveç kësaj – në raport me rëndësinë e kësaj forme, a e kërkon 

përkthyesin ajo vallë?”.(1, 65-66).  

Derrida e hulumtoi logjikën e këtij reduktimi, duke radikalizuar pasojat e 

mundshme: “Vetëm nëse struktura e origjinalit e ka të shënuar kërkesën për të 

qenë i përkthyer, vetëm atëherë pra, pikërisht duke e ngritur këtë në ligj, edhe 

origjinali fillon gjithashtu të hyjë borxh në lidhje me përkthyesin. Origjinali është 

borxhliu i parë, lypësi i parë, ai nis me pamjaftueshmërinë dhe lutjen për 

përkthim”.(1, 98).  

Benjamini rreh t’u shmanget formave tashmë të ngrira të kuptimit të përkthimit. 

Ai përpiqet ta shmangë kuptimin e përkthimit, kuptimin e domethënies së 

përkthimit nga teoritë tradicionale të imitimit apo mimesisit nga njëra anë, por nga 

ana tjetër rreh të ripërhapë sërish teorinë filologjike të afërsisë së gjuhëve. 

Mendohet se, gjoja, përkthimi themelon afërsinë midis gjuhëve, ngase çdo afërsi 

parakupton ngjashmërinë. Mirëpo ngjashmëria e gjuhëve nuk dëshmon aspak, që 

gjuhët kanë rrjedhur nga një burim i hamendësuar. Padyshim, demonstrojnë një 

ngjashmëri jashtëkohore, apriori, porse kjo ngjashmëri shfaqet në dëshirën për t’u 
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shprehur, dhe, rrjedhimisht, ne mund të flasim për ekzistencën e një hapësire të 

veçantë virtuale ndërmjet gjuhëve apo një gjuhe të “kulluar”. Por gjuhët e 

zakonshme nuk janë në gjendje të bujnë në këtë hapësirë, megjithëse gjakimi drejt 

kësaj gjuhe është detyra themelore e përkthimit dhe e përkthyesit. “Por derisa kjo 

të mos ketë ndodhur, ajo njëlloj si më parë do të jetë e fshehur në gjuhë....Duke e 

thënë këtë, ne vetvetiu pranojmë, që çdo përkthimi është gjithqysh një farë mjeti 

paraprak i kapërcimit të huajësisë së gjuhëve me njëra-tjetrën. Një zgjidhje tjetër e 

kësaj huajësie nuk është jo kohorja dhe paraprakja, por e menjëhershmja dhe 

përfundimtarja: aajo mbetet jashtë arritjes së njeriut; së paku, ajo nuk është e 

mundshme drejtpërdrejtë”.(1, 70).  

Kështu, arritja e mjeteve shprehëse të gjuhës së kulluar apo të vërtetë është e 

lidhur direkt me përkthimin. Veprat origjinale janë të rrënjosura në pëlhurën e 

gjuhës së tyre, përmbajtja dhe gjuha që janë ndërthurur ndërmjet tyre, përbëjnë një 

të tërë, ndërkaq që përkthimi e nxjerr përkthimin nga mjedisi gjuhësor, në të cilin 

kjo përmbajtje ka qenë e krijuar, dhe e bart atë në lëmin e gjuhës. Por a është e 

mundur vallë një shkëputje dhe zhvendosje e tillë mekanike? Asnjë lloj përmbajtje 

apo mesazhi të veçantë nuk ka pa atë që të mos mund të ngërthejë gjithë gjuhën në 

tërësi, dhe përkthimi pa këtë nuk mund të ekzistojë. Gjatë përkthimit ngjet njëfarë 

integrimi universal i gjuhëve; vetë përkthimi (përkthimi i mirë) është mishërim, 

më saktë, mishërim i saktë i këtij bashkimi. Përkthimi gjithmonë realizohet në 

nivelin e gjuhës në tërësi, por jo në nivelin e shprehjeve të veçanta, apo të 

pëshkrimeve ngushtësisht kuptimore. “... Nga kjo vetë gjuhët harmonizohen mes 

tyre, duke përplotësuar në mënyrë të ndërsjelltë mundësitë e tyre të prodhimit të 

kuptimit. Me fjalë të tjera, nëse ekzistojnë gjuhët dhe të vërtetat që në qetësi e 

heshtje ruajnë të gjitha misteret e epërme, zbulimi i të cilave bën të rrahë mendimi 

njerëzor, atëherë kjo është gjuha e së Vërtetës – gjuha e Vërtetë. Dhe pikërisht ajo-
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gjuha, në parashikimin dhe përshkrimin  e së cilës është ndërkallur ajo përkryerje e 

vetme ku mund të shpresojë filozofi, - pikërisht ajo në një formë të koncentruar 

është e fshehur në përkthim. Nuk ekzistojnë muza të filozofisë, sikundërse nuk 

ekzistojnë dhe muza të përkthimit”.(1, 72).  

 

Kjo afërsi jashtëkohore apo “mbihistorike” e gjuhëve mbështetet në një hipotezë 

mjaft të qartë linguistike, e pikërisht, në bazën e të gjitha gjuhëve me një apo tjetër 

përlargësi, qëndron po i njëjti i shenjuar. Dhe perkthimi, sipas Benjaminit, duhet të 

synojë, që ky i shenjuar universal të jetë i transformuar në shenjues, dhe ky 

shenjues ndodh në nivelin e emërtimit, por, më shumë, si mundësi e dhënies së 

domethënies. “Detyra e përkthyesit është të gjejë atë efekt të kërkuar (intention) në 

gjuhën ku përkthen, i cili të zgjojë jehonën e origjinalit. Kjo përbën një nga 

ndryshimet themelore midis krijimit fillestar dhe përkthimit, sepse efektet e fundit 

nuk synojnë kurrë gjuhën, si të tillë, tonalitetin e saj, por vetëm e drejtpërdrejtë 

aspekte të caktuara kontekstuale. Përkthimi, ndryshe nga krijimi poetik, nuk e 

ndjen veten në brendësi të xhunglës së gjuhës, por jashtë, përballë saj dhe që 

andej, pa shkelur brenda, e fton origjinalin të futet brenda dhe pikërisht në atë 

vend, në të vetmin vend, ku jehona e tij është në gjendje të japë afshin në gjuhën e 

huaj.... Përkthimi, në vend që të përftojë ngjashmërinë kuptimore me origjinalin, 

duhet me dashuri dhe në mënyrë skrupoloze të krijojë formën e tij në gjuhën 

amtare në pajtim me mundësitë e prodhimit të domethënieve të origjinalit, me 

qëllim që, mandej, që të dy të njihen si copa të njëfarë gjuhe të madhe.... Përkthimi 

i vërtetë është i tejdukshëm, ai nuk e eklipson origjinalin, nuk ia zë dritën atij, por 

përkundrazi, lejon gjuhën e kulluar, të përforcuar nga ndërmjetësimi i tij, t’i 

kumtojë origjinalit shkëlqimin e tij gjithnjë e më të plotë. Kjo arrihet, para së 



 

 

 

219 

                                                                                                                                       

gjithash, falë fjalpërfjalshmërisë në transmetimin e sintaksës: ajo vërteton, që 

pikërisht fjala, dhe jo fjalia është elementi parësor i përkthyesit” (1, 73).  

 

Kësisoj, përkthimi është i mundshëm përderisa gjuhët janë të papërkryera dhe 

gjithnjë mbeten prapa të vërtetave. Vetë përkthimi është, ekskluzivisht, një synim 

filozofik njëfarë lëvizjeje drejt së vërtetës, e cila gjendet në një atopikë origjinale. 

Në kalojmë nëpër hapësira ndërgjuhësore, që t’i ftillojmë gjuhët tona drejt 

formave koherente e të përsosura. Ne, fill pas Benjaminit, sjellim citatin e Panvicit 

ku mjaft qartë dhe ekspresivisht përkufizohet detyra e përkthyesit: “Përkthimet 

tona, përfshij ato më të mirat, nisen nga premisa të gabuara. Ato duan të 

shndërrojnë indianishten, greqishten, anglishten në gjermanisht, në vend që të 

shndërrojnë gjermanishten në indianisht, greqisht, anglisht. Ato kundërmojnë 

shumë më mirë para përdorimit të gjuhës amtare, se sa para frymës së veprave të 

huaja... Gabimi parimor i përkthyesit është, se ai fikson gjendjen e rastësishme të 

gjuhës së tij në vend që ta vërë atë në lëvizje nën presionin dhe ndikimin e madh të 

gjuhës së huaj... Përkthyesi është i detyruar të zgjerojë dhe thellojë gjuhën e tij 

nëpërmjet gjuhës së huaj. Në nuk ia kemi aspak idenë, se sa e mundshme është 

kjo, deri në çfarë shkalle është në gjendje të tranformohet gjuha” (1,75).     

     

   

    

 

Shtimi dhe tranformimi i kuptimit: raporti semiotik origjinal-kopje 

 

Përkthimi, padyshim, shtrihet gjithaq edhe në njëfarë hapësire semiotike ku në 

themel të saj hulumtohet fenomeni i novacionit. Semiotika si një mesazh i 



 

 

 

220 

                                                                                                                                       

kodifikuar del jashtë kornizave linguistike të aspekteve të përkthimit, duke e 

pwrqendruar vëmendjen në momentet e deformimit dhe tranformimit të mesazhit 

origjinal në procesin e përkthimit. Kodi është një prani jashtëgjuhësore e kuptimit. 

Por transmetimi i kuptimit, në të cilin orientohet përkthimi semiotik, është 

gjithmonë diçka që përbën një problematikë të pandërprerë, nga se në këtë rast 

kuptimi është i barabartë me vetveten, identik dhe i qëndrueshëm brenda vetes. Ja 

përse logjika i shmanget momenteve të novacionit. J. M. Llotmani na ofron një 

situatë semiotike disi tjetër, kur semiozisi realizohet si një veprimtari kreative e 

përkthyesit.  

Kreativiteti është i shënuar si një moment i përkthimit iversiv. Domethënë 

marrëdhëniet e përkthimit me origjinalin nuk kufizohen me lidhjen kuptimore, 

përveç kësaj, përkthimi nis t’i largohet në mënyrë aktive korelacionit kuptimor, 

duke pohuar pavarësinë e vet. “Vetë fakti i mundësisë së përkthimeve artistike të 

disaherëshme, të së njëjtës poezie nga përkthyes të ndryshëm na dëshmon, se në 

vend të njëvlershmërisë së saktë të tekstit T1 në këtë rast është krahasuar njëfarë 

hapësire. Secili prej teksteve që e përmbush atë t1, t2, t3 ...тn do të jetë interpretim 

i mundshëm, në vend të transformimit simetrik-asimetrik, në vend të identitetit të 

elementëve që përbëjnë T1 dhe T2, - ekuivalentimi i kushtëzuar i tyre.... Tekstin e 

lindur në këto kushte ne do ta kundrojmë si të ri, ndërsa aktin e përkthimit që e 

krijon atë – si krijimtari”.(5, 15-16). Në këtë rast marrëdhënia ndërmjet origjinalit 

dhe përkthimit përfton një përmasë krejt jotradicionale, e pikërisht, si marrëdhenie 

e së vjetrës me novacionin. Parashtroj këtu sqarimin e aluzioneve moderniste, të 

receptuar jo mjaft të qartë, ku novacioni është gjithmonë kapërcimi dhe shmangja 

e së vjetrës, apo më saktë, është fjala për “shtimin” e “kuptimit” të tekstit.  

“Përderisa kuptim në rastin e dhënë na del jo vetëm ajo mbetje ivariantive, e cila 

ruhet gjatë transformimeve të operacioneve të shumëllojshme, por dhe ajo, gjatë së 
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cilës ndryshon, ne mund të konstatojmë shtimin e tekstit në procesin e 

tranformimit të tij”.(5, 17). Por përsa i përket kuptimit, çfarëdo lloj shtimi 

parashtron pashmangshëm një kuptim krejt tjetër. Shtimi i kuptimit është, 

njëkohësisht, ndryshimi i kuptimit, pasi kuptimi, sipas gjitha gjasave, nuk mund të 

mendohet në mënyrë sasiore; shuma e elementëve të kuptimit mund të 

karakterizohet me vëllimin e nocionit, ndërkaq që marrëdhëniet ndërmjet këtyre 

elementëve krijojnë të vetmen cilësi të kuptimit. Në hapësirat semiotike 

supozohet, si të thuash, pandryshueshmëria e bërthamës kuptimore përgjatë çdo 

transformimi, megjithatë, bërthama është gjithësej një prej elementeve të kuptimit, 

çka do të thotë, që përkthimi gjithmonë ruan tjetërsinë e tij, pa marrë parasysh 

ngjashmërinë e supozuar, kopjen, parimin kauzal të lidhjes midis origjinalit dhe 

përkthimit.  

 

 

Premisë 

 

Siç e shohim, origjinali dhe përkthimi formësohen në cilësinë e instancave 

korelative me atë dallim, që është i pranishëm ndërmjet tyre. Në varësi nga 

karakteri i këtij dallimi origjinali herë e pohon epërsinë e tij, herë shmanget nga 

çdo lloj korelacioni apo vlere. Kjo shmangje ngjet në atë moment, kur përkthimi 

fillon të dalë në cilësinë e objektit të pavarur, të formojë vetëm mjedisin 

karakteristik për të ku është e mundur “dija” dhe “kënaqësia”, frymëzimi dhe 

ndryshimi, “prodhimi” dhe transformimi. Dhe në mënyrë të çuditshme, sapo 

origjinali të pushojë së koreluari me përkthimin, atëherë ai automatikisht 

shndërrohet vetë në përkthim, duke invokuar të jetë njëfarë origjinali absolut. 

Mund të themi dhe kështu, që sapo autori receptohet si ai, që i paraprin tekstit, 
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domethënë nëse ne pohojmë epërsinë e idesë mbi mishërimin e saj, atëherë 

origjinali hierarkinë e intencionalitetit, dhe në këtë rast përkthimi korelon me 

origjinalin jo aq më si tekst, se sa si një mjedis i ngopur me më shumë 

intencionalitet. Po nëse autori përputhet, ose ndjek i bindur tekstin, duke e 

kundruar tekstin si një përvojë e ngjizjes së “dijes” dhe “kënaqësisë”, si një 

përvojë të qenësisë së veçantë të kuptimit, atëherë në këtë rast vendi i autorit është 

gjithaq dhe vendi i përkthyesit, atëherë përkthyesi si të thuash i paraprin 

përkthimit, zotëron dis cilësi të plota. Në këtë rast përkthimi dhe origjinali nisen 

prej njëfarë vendi të njëjtë, ku, mu si vëllëzërit siamezë, janë pozicionuar autori 

dhe përkthyesi. Marrëdhëniet e origjinalit dhe përkthimit formësohen me 

pikëtakimin e autorit me përkthyesin, dhe nga karakteri i kësaj marrëdhënieje 

(miqësia, armiqësia, xhelozia, dashuria etj., etj) në shumëçka varet fati i përkthimit 

të veprës.  

Sidoqoftë, vepra është e vetmja gjë, që e bën të mundur të pamundurën, - kur 

përkthimi shndërrohet në origjinal të origjinalit.  
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Përkthyesi si shkrimtar (analogjia e parë)  

 

Më lejoni t’ju kujtoj sërish esenë e mrekullueshme të Valter Benjaminit ku ai na 

flet për misionin e përkthyesit, që midis nesh ka poetë, ka romancierë, e së 

këndejmi, edhe kritikë, çka e bën të pashmangshme ekzistencën e përkthyesve – 

këta shkrimtarë të llojshmërive më të rralla, të cilët është e pamundur t’i krahsosh 

me kënd tjetër. 

Por, siç e pamë dhe më sipër, përkthyesi paditet gjithësesi për një faj dhe akoma 

më fort, për blasfemi të madhe: kundërshtar i vetë Zotit, ai vihet të ndërtojë kullën 

e Babilonit, të përftojë ironikisht dobinë dhe volinë e ndëshkimit Hyjnor, i cili i 

ndau njerëzit duke ua pështjelluar gjuhën e tyre. Gjithmonë ekziston prirja e 

besimit se ka një mundësi të na lartësojë deri tek burimet e gjuhës zanafillore, të 

fjalës së epërme dhe se, me ta zotëruar atë, jemi të aftë të themi të vërtetën. 

Benjamini ruan diç të ngjashme me këtë ëndërrim. Gjuhët, vëren ai, i puqen një 

realiteti, por e shprehin atë me mundësi të ndryshme. Kur themi “brot” dhe 

“bukë”, i adresohemi të njëjtit realitet, por e shprehim në mënyra të ndryshme. 

Secila gjuhë është e papërsosur, në përkthim unë nuk kufizohem me zëvendësimin 

e një mundësie me një tjetër, e një rruge me një tjetër, por i referohen gjuhës më të 

epërme: në të gjendet harmonia apo tërësia e ndërsjelltë përplotësuese e të 

gjithave, mundësive me të shumëllojëta të adresimit dhe se ajo shpreh në mënyrë 

të pamëkatë lidhjen misterioze që pajton të gjitha gjuhët, në të cilat flasin të gjitha 

librat. Së këndejmi duhet kërkuar mesianizmi si karakteristikë e të gjithë 

përkthyesve, nëse me punën e tij çdo përkthyes i ndihmon gjuhës amtare të ngrihet 
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deri në këtë kufi të skajshëm të ligjërimit, dëshmi e së cilës janë gjuhët ekzistuese, 

derisa në to fshihet e ardhmja. Pikërisht për këtë të ardhme lufton përkthimi. 

Duket sikur para nesh shtrohet një lojë utopike idesh. Hamendësohet, se çdo gjuhë 

ka një mundësi të vetme për t’u puqur me realitetin dhe se ka gjithëherë një 

mundësi të vetme për ta shenjuar; prandaj pra, këto dy mundësi e përplotësojnë 

njëra-tjetrën. Por tek Benjamini, mendoj se fjala është për tjetër gjë. Çdo përkthyes 

jeton me dallimin (diferencën) e gjuhëve, çdo përkthim bazohet në këtë dallim, 

duke ndjekur në të njëjtën kohë me të një qëllim të papajtueshëm: këtë dallim 

duhet ta shmangim. (Një gjë të përkthyer mirë për hir të këtyre meritave që 

përjashtojnë njëra-tjetrën, e lëvdojnë: thonë, ose në përkthim nuk ka asgjë prej 

përkthimit, ose dallojnë te përkthimi origjinalin, një ngjashmëri të mahnitshme të 

tij; në rastin e parë për hir të gjuhës së re fshehin lindjen e tekstit të ri, në rastin e 

dytë – për hir të vetë tekstit të ri fshehin heterogjenitetin e dy gjuhëve; si në rastin 

e parë, ashtu dhe në të dytin humbet diçka thelbësore). Por, të themi të vërtetën, 

përkthimi nuk vë asnjëherë detyrë të shmangë dallimin. Përkundrazi, ai luan 

pikërisht me këtë dallim: aludon përherë me të, e fsheh, duke e zbuluar herë-herë, 

dhe jo rrallë e nënvizon fort; përkthimi është vetë mishërim i këtij dallimi, ai sheh 

në të borxhin e vet më të madh, por edhe tundimin e vet më të madh, kur 

krenarisht afron dy gjuhë me magjinë e shkrirjes, çka të kujton Heraklin, i cili i 

shkrin në një brigjet e përkundërta detare. 

Cilado qoftë mosha apo vityti i një vepre, ajo mund të jetë e përkthyeshme, vetëm 

nëse e bart hapur në vetvete këtë dallim, ose duke aluduar që në fillim për gjuhën 

tjetër, ose duke kombinuar mundësitë me manierat e veta për  të qenë tjetër krijon 

një diferencë dhe vetëdistancim, të cilin e zotëron çdo gjuhë e gjallë. Origjinali 

nuk ngrin, nuk kalcifikohet në asnjë çast, dhe gjithçka që në një gjuhë të veçantë i 

përket për momentin ardhmërisë, gjithçfarë në të na flet apo na ndërmend për 
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gjuhën tjetër, nganjëherë edhe duke na kërcënuar me një gjendje tjetër, - gjendje e 

një kthese ngadhënjyese në  trashëgiminë letrare. 

Përsa u përket kryeveprave klasike në gjuhët e vdekura, ato kanë nevojë për 

përkthimin, si për të vetmin shans për të mbetur gjallë. Ato vepra janë të vetmet 

hambarë jete të gjuhëve të vdekura, të vetmit gjegjës për të ardhmen e këtyre 

gjuhëve pa të ardhme. Ato janë të gjalla, vetëm nëse përkthehen; për më tepër, ato 

kështu jetojnë në gjuhët e tyre amtare, mu sikur gjithë kohës presin përkthimin dhe 

krijojnë kësisoj veçantinë e tyre kryesore – tëhuajësinë zanafillore. 

 Përkthyesi është një shkrimtar i origjinalitetit të papërsëritshëm, madje pikërisht 

në atë rol, të cilin ata gjoja nuk e pretendojnë. Përkthyesi është zotëruesi i fshehtë i 

dallimeve gjuhësore. Por dyetyra e tij është jo t’i fshijë ato, por t’i shfrytëzojë, që 

me zhvendosje të prera apo fine të krijojë në gjuhën amtare praninë e asaj 

specifike, të cilën e përmbante dallimi burimor, origjinali. Sipas Benjaminit, një 

ngjashmëri e tillë nuk mund të ketë vend; kur duan që teksti i përkthyer të ngjasë 

me origjinalin, përkthimi letrar është i pamundur (më po kaq të drejtë realiteti 

romanesk nuk e reflekton realitetin jashtëromanesk). Fjala, më saktë, është për 

identitetin, i cili zë fill nga tjetërsia; fjala është për një vepër që ekziston në dy 

gjuhë të ndryshme pikërisht në sajë të dallimit të tyre, çka zbulon hendekun që e 

bën veprën të pabarabartë me veten, gjithëherë tjetër, - fjala është për një 

zhvendosje, prej së cilës duhet nxjerrë doemos dritë, më të cilën të përkthjellohet 

vepra tjetër, përkthimi. 

Po, përkthyesi është gjithkund një i huaj, ai jeton me nostalgjinë, duke e përjetuar 

atë si një cen dhe boshllëk të gjuhës së tij, gjithçka që origjinali i gjuhës tjetër (të 

cilin plotmërisht ai kurrë nuk do ta mbërrijë, përderisa në të ai është vetëmse një 

mysafir, një i ftuar i përjetshëm, dhe jo një  banor vendali), ia premton menjëherë 

e plot shpresë. Së këndejmi vjen dhe ai fakt i hulumtuar nga specialistët, që 
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përkthyesit gjatë përkthimit ndjehen më keq në gjuhën e tyre amtare, sesa në 

gjuhën tjetër, si dhe më parë, të huaj. Jo vetëm për faktin se sheh në të gjithësa i 

mungon gjuhës së tij amtare, shqipes, dhe se këto mungesa, mendon t’ia përcjellë 

me gjuhën tjetër tekstit të modelit amtar. Jo, ai që në fillim e zotëron, fjala vjen, 

rusishten, në mënyrën e vet mohuese dhe në këtë mohim gjendet maniera e pasur, 

kështu që për të barzpeshuar pamjaftueshmërinë ai mund të mbështetet vetëm tek 

resurset e gjuhës tjetër, e cila dhe vetë shndërrohet në tjetër, brenda të vetmes 

vepër të dhënë. 

Benjamini na shpie në një pikë të mahnitshme të teorisë së Rudolf Panvicit: 

“Përkthimet tona, madje ato më të mirat, nisën nga një premisë e gabuar: përpiqen 

të memecërojnë sanskritishten, greqishten, anglishten në vend, që sanskritizojnë, 

helenizojnë, anglizojnë gjermanishten. Ata respektojnë ku e ku më tepër 

përdorimin e fjalëve të gjuhës amtare, se sa frymën e veprës së gjuhës së huaj... 

Gabimi themelor i përkthyesit është të përjetësojë gjendjen, në të cilën ai e gjeti 

rastësisht gjuhën e tij, në vend që të t’i jepet impulsit të pushtetshëm të gjuhës së 

huaj”. Si ta kuptojmë këtë? Si propozim joshës që kërcënon apo si urdhër? 

Hamendësohet, që çdo gjuhë ka mundësinë për t’u shndërruar në një gjuhë tjetër 

ose, tek e fundit, pa dëmin më të vogël të ecë në drejtime të reja nga më të 

ndryshmet; kihet parasysh, që përkthyesi do të gjejë resurse të mjaftueshme në 

tekstin e përkthyer dhe se zotëron një peshë të mjaftueshme vetë, sa të mund ta 

shkaktojë këtë kthesë vendimtare; dhe, së mbrami, kihet parasysh një lloj i 

përkthimit aq i lirë dhe aq novator, sa të jetë i aftë të tejkalojë çdo lloj mundësie të 

letërsisë amtare, si nga pikëpamja leksikore, ashtu dhe nga pikëpamja e 

tekstualitetit sintaksor, dhe kjo, nëse e shpiem mendimin deri në fund, e bën vetë 

përkthimin faktikisht të panevojshëm e të tepërt Mbetet të shtojmë, që për 

përkrahjen e pikëpamjeve të tij Panvic-i mund tu shkoj për hosh të tillë emrave të 
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lavdishëm, si Luter, Foss, Hëlderlin, George, të cilët, duke përkthyer, çdo herë 

thyenin pa drojë kornizat e gjermanishtes, për t’i shtyrë kufijtë e saj sa më gjerë. 

 

 

Përkthimi si Origjinali i ri (analogjia e dytë) 

  

Në artin botëror ekziston një imazh i fuqishëm i përkthyesit-mendimtar, krijuar 

prej Gëtes me skenën e njohur, në të cilën Doktor Fausti përkthen Biblën. Kjo 

skenë jo rastësisht është njëra nga kyçet e tragjedisë. Gëtja i vonë ka ndërkallur në 

figurën e heroit rebel të tragjedisë kuintesencën e ideve, gjakimin drejt së vërtetës 

së naltë, përkushtimin ndaj popullit të tij. I sapokthyer nga shëtitja, bashkë me 

Pudelin e zi që iu ngjit përmbrapa, Fausti hap Testamentin e Ri, duke iu kthyer 

zbulesës hyjnore, “me ndjenjë të dlirë më në fund të përkthej origjinalin e shenjtë 

në gjuhën time të dashur gjermane”. Ai zë fill me vargun e parë të Ungjillit sipas 

Gjonit, në të cilin flitet për zanafillën e zanafillave të gjithçkaje gjithekzistuese 

dhe, paralelisht, duke shqyrtuar kuptime të ndryshme kyçe në të, atë të nocionit 

“Logos” dhe duke i përjashtuar ato njëra pas tjetrës si të pasakta (ç’prej fillimi 

“fjala”, pastaj “kupimi”, pastaj “fuqia”, ndalet më në fund në kuptimin “veprim” 

(në përkthimin rusisht të B. Pasternakut – “punë”).  Menjëherë pas kësaj, Pudeli 

shndërrohet në Mefistofel, i cili pyetjes së Faustit “Kush je ti?”, i përgjigjet: “Kjo 

pyetje mua më duket e papërfillshme për atë njeri që aq shumë e përbuz fjalën, për 

atë njeri që përjashton çdocilën dukshmëri dhe gjakon vetëm me u rrasë n’thellësi 

të thelbit”.   

Ja si janë dhënë këto fragmente që iluztrojnë skenën në fjalë, në përkthimin shqip 

të Skënder Luarasit: 
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“...Askund nuk ndrin më bukur e lavdishëm 

sesa në Testamentin e Ri. 

Me ngut të hap tekstin themelor 

dhe me kuptim të drejtë ta përkthej  

Origjinalin e shenjtë 

Në gjermanishten time fort të dashur. 

 

(hap një vëllim dhe nis të përkthejë.)  

 

E shkruar është: “Në fillim qe Fjala”. 

Ja ngeca që këtu! Kush më ndihmon? 

Unë nuk mund ta çmoj kaq shumë F j a l ë n. 

Pra, duhet ndryshe ta kuptoj, 

Ndë ndriçoftë Shpirti drejt e mirë. 

E shkruar është: “Në fillim qe M e n d j a”. 

Peshoje mirë këtë varg të parë, 

Se mos nxitohet tepër penda jote! 

Mos është M e n d j a që i krijoi të gjitha? 

Do t’ish më mirë: “Në fillim qe F o r c a!”. 

Por edhe duke shkruar këtë rresht, 

Se ç‘më brigon që të mos qëndroj këtu. 

Më ndihmon Shpirti; tash e shoh qartë 

e shkruaj i kënaqur: “Në fillim qe V e p r a”. 

 

Ndë do të rrimë n’odë bashkë, 

kone, pusho së lehuri, 
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pusho së kajturi! 

Një shok që më bezdis ashtu, 

nuk mund ta duroj afër meje<...> 

 

Shpërndahet mjegulla, Mefistofeli del nga prapa stufës, i veshur si një shkollar 

endacak. 

 

Fausti: 

Si ta thonë emrin? 

 

Mefistofeli:    

E kotë pyetja, 

Për një që Fjalës i jep pakëz vlerë, 

Për një që dukjet i përbuz 

Dhe rreh t’u gjejë fundin sendeve. 

 

(Gëte, “Fausti”, Argeta-LMG, Tiranë 1999, përktheu Skënder Luarasi, f. 77-78) 

 

Mund të duket se Fausti në këtë skenë më tepër se përkthen Ungjillin, ndërkall në 

të interpretimin e vet personal (sikundër shkruan V.  Zhirmunskij, “i fut duart në 

tekstin e Librit të Shenjtë, duke zëvendësuar si t’i teket “fjalën” me “punë”
2
 , 

“mendje” dhe “vepër”). Kjo nuk është krejt e vërtetë. Përkthimi luterian i Biblës 

në kohërat e Gëtes ka qenë objekt polemikash të gjalla: në veçanti I. G. Herder-i, 

duke komentuar Biblën, shkruante se “Logos-i” që qëndron në këtë vend, në 

tekstin greqisht të Septuagintës (nga i cili është bërë përkthimi i Luterit), ka shumë 

domethënie të ndryshme dhe mund të përcillet në gjuhën gjermane, gjegjësisht 
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llojllojshëm. Të gjitha shprehjet që kalon Fausti, hyjnë në një grupim fjalësh 

ekuivalente të fjalës gjermane “Logos”, duke përfshirë edhe të mbramen – 

“veprim”, d.m.th., zgjidhjet e Faustit nuk janë arbitrare, ato askund nuk e 

deformojnë kuptimin dhe interpretimin e tij të mundshëm. Vërtet, duke arsyetuar 

me zë, ai i komenton ato llojllojshëm. Në raport ndaj “fjalës”, të përjashtuar ç’prej 

fillimit prej tij dhe ndaj “mendimit”, të përjashtuar ma së mbrami, fill pasi ai thotë: 

“Është e shkruar”, d.m.th., kështu qëndron në tekstin zanafillor; në lidhje me 

“fuqinë”, ai thotë ndryshe: “duhet të kishte qëndruar”, d.m.th., kështu duhet 

përkthyer; para variantit përfundimtar, ai thërret në ndihmë Frymën e Shenjtë: “Ja 

pra, e ndjej këshillën dhe po shkruaj i sigurt: “Veprim!”. “Veprim” (“punë”) bëhet 

lajtmotivi i gjithë narracionit të mëtejshëm dhe i kuptimit filozofik të tragjedisë. 

Sigurisht, në këtë skenë Fausti është mendimtar spontan, libërgërbulës, heretik: ai 

krijon përkthimin e Biblës që largohet nga kodet e kishës; ai e ndjen veten zot të 

tekstit, anipse, në po atë masë që e ndjen veten dhe zot të së vërtetës, duke 

manipuluar arbitrarisht me atributet e forcave të epërme.  Në rrjedhën e gjithë 

skenës, ai mbetet përkthyes; ai interpreton tekstin, por interpretimi, d.m.th., 

depërtimi “në thellësi të thelbit”, pashmagshmërisht hyn në nocionin e përkthimit 

dhe është i pandashëm prej arsyetimit mbi atë se kush e kryen
3
.   

Por madje dhe tipi i intelektualit faustian i kulturës evropiane (në kuptimin e 

Klinterit apo Lesingut), me prirjen pasionante ndaj dijes, është i dënuar me pafuqi 

përpara ontologjisë së origjinalit, të kredhun në mistikën e padepërtueshme dhe 

kurrë gjer në fund të së pushtueshmes. Origjinali, sikundërse Qenia hajdegeriane, 

nuk të lejon, në lidhje me veten, vlerësime të jashtme përfundimtare, mundësi të 

njohura matjeje dhe rregulla të fiksuara gjykimi. Edhe dhuntia e rimishërimit, 

njëfarë proteizmi në llojin e vet, nuk mund të fiksojë dhe të rijapë atë moment të 

papërsëritshëm që është ngjizur dikur prej misterit dhe pasionit të thellë. Origjinali 
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është mbimisteri religjioz. Sigurisht, nocioni “origjinali i ri”, është në thelb 

oksimoron, sepse “origjinali” është prore i papërsëritshëm, unikal; anipse 

përkthimi i jep atij një jetë të re, sidoqë, ta rrok mendja, jo të tillë, si zanafillorja. 

Në këtë gjë kemi të bëjmë me një problem të karakterit filozofik, që prek thelbin e 

zejes së përkthimit dhe që lidhet me misterin e tij: dukë përshkruar këtë problem 

me termat e hermeneutikës, R. R. Vutenou, thotë se “përkthimi (dikur rezultat i 

”kuptimit” dhe “interpretimit”) bëhet vetë vepër artistike dhe, nga ana tjetër, mund 

të jetë objekt studimi i hermeneutikës, sikundër origjinali
4
. Në këtë kuptim, i 

bashkohet kontekstit gjykimi i Oktavio Pazit: “Përkthimi dhe krijimi – janë 

procese binjake”. “Binjakë” don me thanë pafundësisht i ngjashëm, po 

prapëseprapë tjetër, që bën një jetë autentike. Në të vërtetë, përkthyesi që ka 

dhunti letrare, krijon, kushtëzueshëm, “origjinalin e ri”, duke llogaritur saktë atë 

çka ka përshkruar Boris Pasternaku mbi depërtimin e përkthyesit në tekstin e 

origjinalit: “Lëvizja e ditëpërditshme nëpër tekst e vendos përkthyesin në gjendjet 

e mëparshme të autorit. Ai ditë pas dite riprodhon lëvizjet e bëra dikur prej 

Prototipit të tij të madh
5
”. Megjithatë, ky është vetëm një iluzion i rrokshmërisë 

apo si të thuash, prirjes për vetëngushëllim.  Ka diçka të tretë, e cila nuk lejon të 

realizohet ëndrra e përkthyesit – kjo është vetë ndryshueshmëria principiale e 

natyrës së gjuhës – gjuhës së origjinalit dhe gjuhës së përkthimit. Gjithë 

përkthyesit (duke qenë dhe vetë përkthyes), në thellësi të shpirtit e ndjejnë atë fakt 

që prirja e pakapërcyeshme ndaj aktit të përkthimit ka gjithashtu, natyrë mistike, 

njëfarë magjepsjeje, që ia dikton origjinali dhe sado i pambërritshëm të rezultojë 

origjinali për përkthyesin, po aq e papërmbajtshme bëhet dëshira e mprehtë për ta 

ndarë, verbalizuar misterin e origjinalit, për të qenë bashkautor dhe për të rikrijuar, 

ma saktë, për t’u bashkëpjesëtuar me gjuhën tjetër, duke u çliruar kësisoj, prej 

sugjestionit të origjinalit. Nëse gjuha është “shtëpia e qenies” në kuptimin 
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hajdegerian, atëherë si duhet ta ndjejë veten kjo gjuhë duke banuar në origjinal? 

Pra, duke bujtur në “shtëpinë e përkthimit”, a i ngjiz vallë ai po të tillë të shenjuar 

socialë, metaforikë dhe simbolikë?  

Në emër të gjuhës së kulluet, liria e përkthimit ma së pari, e prezanton veten në 

gjuhën e tij vetjake. Ta çlirosh gjuhën amtare nga syri i keq, ta shkëputësh atë prej 

hallkave të veprës në rrugën e rikrijimit të së mbrames – e tillë është detyra e 

përkthyesit
6
”.   

Nëse qasja “e tëhuajësuar”, “e fjalëpërfjalshme”, e parapëlqyer nga Shlajermaheri 

karshi origjinalit, shkakton njëfarë “patosi të distancës”, atëherë kjo sjell 

pashmangshmërisht mënjanimin prej rrahjes së drithërueshme të jetës së origjinalit 

në të mirë të gjestit klasicisto-triumfal që na ndan ne prej ujit të gjallë të poezisë. 

Përkundrazi, qëllimi i cili shtron Beniamini është tepër utopik, por, pa marrë 

parasysh sulmet e egra nga ana e Douglas Robinsonit (artikulli “Sozitë magjike” 

prej librit të tij “Përkthimi dhe tabutë”), ky qëllim është skrupuloz dhe i vështirë 

dhe simptomat e tij të përkthimit ideal nuk mund t’i quash ndryshe: ato, thënë troç, 

- janë gjakim drejt transhendencës, dëshirë e ngjashme me çka mund ta quajmë që 

sërishmi të shfaqen përkthyesit e liturgjive në versionin e mbretit Jakov, madje, 

dëshirueshëm, mu në gjeneratën tonë. Me fjalë të tjera, eseja e Benjaminit mbi 

detyrën e përkthyesit, është përgjërimi liturgjik për të mbërritur në origjinal “vetë 

atë bërthamë të gjuhës së kulluet”, e cila fshihet dhe drithërin në terrin e 

pabindshëm të origjinalit.   
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Pamundësia për të qenë Kafka: përkthimi si pamundësi (analogjia e tretë) 

 

Si mund ta përfytyrojmë këtë planet të panjohshëm, këtë “terra incognita” të 

pashkelshme? Si mund ta përshkruajmë origjinalin? Cilat ligjësi të misterta fsheh 

në vetvete gjuha e origjinalit? 

“Zotërues të fshehtë të ndryshueshmërive gjuhësore” - e ka quajtur përkthyesin 

Moris Blansho. Duke e shtjelluar këtë mendim mbi artin e përkthimit, Boris Dubin 

shkruan: “Përkthimin do mund ta quanim artin e analogjive dhe 

ndryshueshmërive – të analogjive përmidis ndryshueshmërive”
7
. Që të mos e 

interpretojmë këtë thënie ne na duhet që, sidoqoftë, ta përshkruajm natyrën e 

origjinalit me ndihmën e analogjive dhe identitetit të anaolgjive të ndryshme, në 

atë kuptim që kjo ka pasur në metafizikën skolastike të Thoma Akuinit.  

Le të zgjedhim rastin tipik të një shkrimtari, pa u shpërndarë në teorizime 

abstrakte. Dhe një rast të tillë të “mistikës” së origjinalit ia vlen ta kundrojmë në 

krijmtarinë e Franz Kafkës. 

Në mënyrë të pashpjegueshme një vend të përgjithshëm në kritikën e Kafkës u bë 

praktikisht mungesa e plotë e vëmendjes mbi rrënjët sociale të gjendjes së veshtirë 

psikologjike, që gjallërojnë paravolitë e tij. Deri në njëfarë mase kjo mosvëmendje 

ka arsye të caktuara. Gjenia e Kafkës nuk pranon t’i bësh ndere me ndrojtjen e 

thjeshtë lokale; atë nuk mund ta reduktosh në vragat lënduese që ka lënë shoqëria. 

Ekstremi tjetër është historia e tij që mezi pranohet alegori e maskuar kristologjike 
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në kërkim të “mirësisë” në një manierë më frikësuese se “shtegëtimet e peligrinit”. 

Vërtet që në veprat e tij nuk gjen asnjë fjalë për hebrenjtë – dhe vetëm pakogjë 

ndesh për Pragën në gjithë korpusin e tij letrar, çka dhe mund të shërbejë si shkak, 

që të gjitha pyetjet mbi hebraizmin e Kafkës flaken si të papërfillshme. Sidoqoftë 

ai ishte më pak i asimiluar (çka vetvetiu përbën një nocion jo shumë të denjë), se 

sa kanë dashur të përfytyrojnë disa lexues të tij. I ati i Kafkës, një njeri i pavarur 

dhe vrazhdësisht praktik ishte i biri i një kasapi dhe vetë filloi  të tregëtonte mish 

nëpër fshatra, që fëmijë. E ëma e Kafkës, i takonte për nga prejardhja një shtrese të 

mesme, pasardhëse e një dijetari të shquar talmudist. Pothuaj të gjithë miqtë e tij 

ishin hebrenj të mirëarsimuar, me interesa letrare. Kafkën e joshnin seriozisht 

sionizmi dhe Palestina, gjuha ivrite, pathosi dhe frymëzimi i trupave teatrale 

eurolindore, që luanin në idish poshtë e lart Pragës: për të ato ishin mjete të 

transhendencës historike, të cilat nuk mund t’i reduktojmë në kornizat e ngushta të 

nocioneve “minilokale”. Kjo trashendencë hedh dritë në tregimet e tij – rëndom 

përmes mohimit të vetvetes. “Ne jemi mendime nihiliste që i kanë ardhur në kokë 

Zotit,” — i thoshte Kafka Maks Brodit, mikut të tij besnik, që i ruajti veprat e tij të 

papërfunduara. Në të gjitha veprat e Kafkës ndjehet shtypja e këtyre tmerreve të 

hebrenjve të Pragës, padukshëm, për së thelli; fati i tyre është metamorfoza.  

 

Por jo vetëm Praga ishte tortura e nëndheshme e Kafkës. Autoriteti shtypës, i 

vrazhdë dhe i pakulturuar i të atit, për të cilin këmbëngulja për suksesin e 

sipërmarrjes ishte gjithçka, shtypte ndërgjegjen e të birit të tejndjeshëm, për të 

cilin gjithçka në botë ishte letërsia. Mirëpo djaloshi i rritur vazhdoi të jetonte në 

apartamentin prindëror për shumë vjet, duke shkruar netëve, duke u ngjethur nga 

tmerri prej zhurmës, ndërhyrjeve, talljeve. Në tavolinën familjare biri i vetëm 

rrinte i përhumbur, duke përtypur ushqimin ngadalë, çdo kafshatë – dhjetëra herë. 
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Kaloi në vegjetarianizëm, merrej me gjimnastikë, punë marangozësh, kopshtari 

dhe regullisht largohej me pushime kurative, madje një herë, edhe në një plazh 

nudistësh. Fejesa e tij me Felice Bauerin u shpall bujshëm, u ndërpre si një 

konvuls, po prapë mbeti gjatë në fuqi: ajo ishte një drejtoreshë e një firme 

prodhimi në Berlin, por kur Kafka i ndërpreu marrëdhëniet e tyre, e ndjeu veten si 

një kriminel para tribunalit. Puna e tij në Institutin e Sigurimit Shëndetësor të 

punëtorëve nga Aksidentet (në të cilin ai ishte një hebre që binte lehtë në sy) i 

mësoi kapriçot e paparashikueshme të situatave dhe thashathemet e makinës 

burokratike. Kur infeksioni e preku në mushkëri, ai i quante “kafshërore” 

shkulmet e kollitjeve të tij. Në orët e fundit para vdekjes, ndërsa u lutej mjekëve t’i 

jepnin morfinë, ai tha: “vritmëni, ose bëhuni vetë vrasës,” – kjo ishte ironia e 

sprasme e Kafkës.  

Prapa gjithë këtyre hidhërimeve, nganjëherë për vetë fajin e tij, qëndronte tortura 

më e madhe - gjuha. Në letrën drejtuar Maks Brodit, Kafka i përshkruante hebrejtë 

që shkruanin në gjermanisht (mezi arrinte ta përjashtonte veten prej tyre), si bishat 

në kurth: “Putrat e tyre të mbrame kanë ngecur në judaizmin e prindërve të tyre, 

ndërsa të parat nuk arrijnë të gjejnë pikëmbështetje në truallin e ri”. Ata rrojnë, 

thoshte ai, me tre pamundësi – “pamundësia për të mos shkruajtur, pamundësia për 

të shkruar në gjermanisht, dhe pamundësia për të shkruar ndryshe”, prej këtyre tre 

pamundësive rrjedh pamundësia e katërt – përfundonte ai – “pamundësi për të 

shkruar në përgjithësi”.  

 

Pamundësia për të shkruar gjermanisht? Gjermanishtja e Kafkës – gjuha e tij 

amtare – është e përpiktë, e ngrysur, komike, e qartë, e kulluar; e rregullt, por jo 

pedante. Në të gjejmë pastërtinë platoniane të gjuhës, të paprishur as nga gojëfoljet 

e modës, as nga zhargonet e rrugës, e larguar gjeografikisht nga ciflat dhe gjurmët 
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e vrara që lë gjuha triviale e folësit të rëndomtë. Poezia në gjuhën ivrite, të cilën e 

shkruanin hebrejtë e Spanjës mesjetare, ka qenë po aq e përkryer: kryeqytet i tyre 

nuk kanë qenë Toledo, por vetë Bibla. Në mënyrë të ngjashme kryeqytet gjuhësor 

i Kafkës nuk ishte Praga që fliste gjermanishten në periferi të perandorisë, por vetë 

letërsia europiane. Vetë gjuha ishte një mjet lëvizës dhe motivi kryesor i jetës së 

tij: së këndejmi vjen dhe “pamundësia për të mos shkruar”.  

“Shpesh mendoj, se mënyra më e mirë e jetesës për mua është kur të kem kushtet 

për t’iu dhënë shkrimtarisë dhe llampa të ndriçojë tej në skajin më të largët të 

dhomës sime, në një bodrum të bollshëm e të mbyllur hermetikisht” – mediton ai 

në një letër për Felice Bauer. Duke folur për pamundësinë e të shkruarit në 

gjermanisht, ai kurrë s’ka patur parasysh që nuk zotëron dot gjuhën; dëshira e tij 

ishte t’i jepej asaj gjuhe me mish e me shpirt, sikundër murgu me tespihet e tij. Ai 

kishte frikë mos ndoshta nuk do të ishte i denjë për gjermanishten – jo se kjo gjuhë 

nuk i përkiste, por sepse ai nuk i përkiste gjuhës. Gjermanishtja ishte njëherësh 

edhe mikpritëse e edhe jomikpritëse. Ai nuk e ndjente veten natyrshëm e 

krejtësisht gjerman. Vëreni që Kafka e shkruante gjermanishten me një pasion të 

rrallë e fin, ndërkaq përkthyesi i fshehtë, i cili vazhdimisht është i ndërgjegjshëm 

për hapësirën, sado e përkohshme qoftë ajo, gjendet ndërmjet frikës së vet (apo 

idesë së vetvetes, nëse shprehemi kështu) dhe thellësisë së lehtë me ndjesinë se 

ndjehesh në gjuhë si në shtëpinë tënde, e cila është ngushëllim për çdo gjuhë. Fjala 

Мutter, “nënë” në gjermanisht, është e huaj për mua, thoshte Kafka: këtu merr 

fund intimiteti i receptuar si i dhënë dhe besimi die Muttersprache, i amësisë, i 

gjuhës amtare. Kjo krisje, plasaritje që stakon, që nuk është më e gjerë se një 

fijefloku, mund të nënvizojë tëhuajësinë dhe shformimet që shkrehin, të cilat të 

shokojnë dhe, tek e fundit, e çorientojnë çdo lexues të Kafkës.  
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Por nëse kjo krisje – apo krizë – çarja dhe stakimi, janë të pranishme ndërmjet 

shpirtit dhe shprehjes së tij, brenda vetë Kafkës, atëherë çfarë mund të themi për 

honin që ndan Kafkën dhe përkthyesit e tij? Nëse vetë Kafka parashtron 

pamundësinë për të qenë Kafkë, atëherë çfarë shansi mbetet të kapësh arsyen aq të 

pakapshme, e cila i rrëshqet përkapjes së vetë autorit? Si mund ta kapë këtë 

përkthyesi? “Në fakt unë jam si një gur, si pllaka e vetë varrit tim”, - ankohej 

Kafka. Ai e quante veten “apatik, të pa tru, frikacak”, e po ashtu “servil, intrigant, 

të parëndësishëm, pa relief, josimpatik, jobesnik... dhe e gjithë kjo pakënaqësi vjen 

prej një tendence të skajshme të sëmurë”. Ai përbetohej, se “çdo ditë së paku një 

rresht drejtohet plumb kundër meje”. Ai përpiqet “...të shpjegojë diç të 

pashpjegueshme. Në thelbin e vet kjo nuk është veçse... frikë që depërton në 

gjithçka, frika e së madhërishmës krejt e njëllojtë si dhe frika e së papërfillshmes, 

frika, frika paralizuese për të artikuluar fjalën, por edhe përpjekja për diç më të 

madhe edhe se sa mund të diktojë vetë frika”. Ky panik aq intuitiv parashtron, 

madje na shtrëngon të pranojmë edhe një pamundësi tjetër: pamundësinë për ta 

përkthyer Kafkën.  

Dhe përveç kësaj ekziston edhe pamundësia për të mos e përkthyer Kafkën. Kafka 

i panjohur, i pambërritshëm, memec, enigmatik, i kyçur në kështjellë, ndoshta 

është i pakuptimitë. Kur vdiq, një pjesë e madhe e veprës së tij ende nuk qe botuar. 

Në amanetet e tij proverbiale (po kaq proverbiale sa edhe mospërmbushja e tyre) 

për Maks Brodin, që të gjitha dorëshkrimet “të digjen, pa i lexuar” -  nuk mund të 

gjejmë në këto amanete asgjë që ka lidhje as me kanonizimin e veprave të tij, as 

me kanonizimin e përkthyesve të tyre. Për më shumë së shtatëdhjetë vjet puna 

përkthimore e çiftit skocez Uill dhe Edvin Mjuir e ka paraqitur Kafkën në anglisht; 

ai Kafkë mistik, me të cilin bota anglishtfolëse është njohur që heret, dhe të cilin 

Mjuirët e nxorën nga Maks Brodi, - reflekton zërin e tyre dhe vegimin e tyre. Janë 
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pikërisht ata që i dhanë botës angleze “Amerikën”, Procesin”, “Kështjellën” dhe 

disa dhjetëra tregime e novela të Kafkës. Dhe pikërisht, ngase Mjuirët 

këmbëngulën të përkthenin të papërkthyeshmen, “Kafka, edhe në anglisht, veçohet 

pa dyshim midis pak shkrimtarëve njëmend të papërsëritshëm të shekullit XX – 

midis atyre që nuk lanë pasardhës letrarë, midis shkrimtarëve “në llojin e tyre”, të 

cilin as nuk mund ta përsërisësh, as ta kesh zili” (Ozick 12:70).  

Mirëpo, çdo përkthim, sodo ndikues të jetë ai, përmban në vete edhe shkatërrimin 

e tij. Letërsia mbetet; përkthimi, duke qenë vetë një degë e letërsisë, shpërbëhet. 

Enigma në këtë gjë nuk ka. Cilësia e veprës letrare nuk garanton edhe cilësinë e 

përkthimit – ndoshta sepse origjinali mbetet një fortesë e pandryshueshme, 

ndërkaq që përkthimi duhet të ndryshojë pashmangshëm bashkë me ndryshimin e 

pikëpamjeve mbi kulturën dhe idiomën e kulturës në çdo gjeneratë të re. A do të 

thotë vallë kjo, se edhe mjuirët në redaktimet e tyre të shumta janë plakur? A 

duhen flakur përkthimet e tyre? “Kumbimi” i tyre, a është vallë dhe “kumbi” ynë? 

Apo, më saktë, kumbi i tyre, pikërisht për shkak se nuk është krejt kumbi ynë, a do 

të thotë, rrjedhimisht, që nuk është mjftueshëm as kumbi i Kafkës? Tek e mbramja 

ne dëshirojmë të ndjejmë e dëgjojmë kumbin e vetë Kafkës, dhe jo mjetet 

shprehëse të prozës së viteve tridhjetë, të shkruar shpesh nga autorë mediokërr 

britanikë.  

 

Ja për të tilla arsye, e po ashtu për ripërtëritjen e domosdoshme dhe përshtatjen me 

bashkëkohësinë, përfshij dhe saktësinë më të madhe, mund të shpjegohet dalja e 

dy përkthimeve në anglisht, me 1989: “Procesi” në përkthimin e Breon Mitçëllit 

dhe “Kështjella” në përkthimin e Mark Hartmanit. (të dyja versionet janë botime 

të  “Shoken” – botuesi i parë i Kafkës) - dikur një firmë gjermane që shpëtoi me 

arrati në Palestinë dhe Nju-Jork nga regjimi nazist, ajo u kthye më vonë në rrënjët 
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e veta. Hartman-i i fajëson Mjuirët për teologjizim të prozës së Kafkës përtej 

sinorëve të asaj çka mund të përmbajë vetë teksti. Mitçell-i, akoma më 

papajtueshëm shkon më tej, duke akuzuar se, “duke u përpjekur të krijojnë një 

version më të lexueshëm, më të rafinuar e stilistik të “Procezit”, mjuirët “në asnjë 

rast nuk kanë marrë në vëmendje përsëritjet dhe lidhjet e brendshme, të cilat me aq 

domethënie i rezonojnë jehut të lexuesit të vëmendshëm gjerman”. Për shembull, 

vëren Mitçell-i, Mjuirët u ruhen përsëritjes së fjalës “atakoj”, “mësyj” (uberfallen), 

duke zgjedhur në vend të saj “pushtoj”, “kap”, “vërsulem”, “Trondis”, “mbaj” – 

duke zëvendësuar kësodore refrenin e vrazhdë e të qëllimshëm të Kafkës. Aty ku 

goditja e Kafkës është nëvizueshëm e fortë dhe e drejtpërdrejtë, pohon Mitçëll-i, 

goditja e Mjuirëve shpërndahet gjithandej pa pikë fuqie.  

 

Megjithatë ky diskutim nuk mund të zgjidhet vetëm në bazë të besnikërisë së 

tekstit. E pushtojnë, e kapin, e trondisin apo e mbajnë përkthimin jo çështjet e 

gjuhës në kuptimin e përkthimit të fjalëpërfjalëshëm. Përkthimin gjithaq nuk duhet 

ta reduktojmë thjesht tek interpretimit; puna e përkthyesit nuk qëndron, që 

përvjedhtaz të vendosë atë gjë që, qoftë në një masë të vockël të mund të shërbejë 

si komentim. Përkthimi ideal është një membranë e tejdukshme, e cila vibron 

menjëherë pas drithërimës më të vogël të origjinalit, mu si një petale e vetmuar në 

një kërcell vjeshtak. Në fakt përkthimi është menjëmend një dukuri vjeshtore. 

Veçanërisht roli i përkthimit tek Kafka nuk ka të bëjë me përcjelljen e 

“domethënies” psikologjike, teologjike apo çfarëdo lloji tjetër, të cilat mund t’i 

thukësh apo t’i parashtrosh me fjalë të tjera. Kundër një pritjeje të tillë, sikundër 

shprehet madhërisht Valter Benjamini, paravolitë e Kafkës “ngrenë panxhat e tyre 

të fuqishme”. Përkthimi është jo transmetimi i asaj se çfarë je në gjendje të bësh 

me gjuhën, por çfarë është në vetvete gjendja, e pambërritshme me gjuhë.  



 

 

 

240 

                                                                                                                                       

Për shkrimtarë skrupulozë si Kafka, çdo detaj, çdo element, çdo aludim përbën 

pikëmbështetje, dhe anashkalimi i secilës prej tyre shemb tërë strukturën 

semantike, e bën veprën të pakomunikueshme në një farë perspektive të caktuar 

semantike. Çfarë duhet të bëjë përkthyesi në “këtë fushë fushë të minuar” 

gjithandej? Ne kemi një rast proverbial në përkthimin shqip të “Procesit”, se si 

deformimi i një fjale, o nga përkthimi i gabuar, o nga lapsusi – sjell shkrehjen e 

gjithë ngrehinës kuptimore të veprës. Përkthyesi i “Procesit” në shqip, Gjergj 

Vlashi, e kryen këtë gabim fatal në fjalinë e fundit të romanit: - Si një qen – tha K. 

dhe dukej sikur trupi do të mbijetonte edhe pas tij.  

Por nuk është fjala për trupin, po për turpin. 

Ja se si do mundohemi ta arsyetojmë peshën vendimtare semantike të kësaj 

fjale në roman: 

Në një mengjes të bukur tek Jozef K, vijnë dy vetë dhe e shpien në periferinë e 

qytetit, në një djerrinë, përtej pallateve të fundit, midis një guroreje. 

Nëse në një roman “enigmatik” shumë të pazakontë në skenën e fundit 

paraqitet aq imtësisht vdekja e heroit, fiksohen me aq skrupulozitet 

mendimet dhe meditimet e tij të pragvdekjes – përsëritet vazhdimisht 

formula: “befas e kuptoi”, - atëherë pikërisht kjo do të na shërbejë si kyç 

për të gjitha. Për më tepër Kafka e shkroi këtë skenë në fillim të punës së 

tij, menjëherë pas mbarimit të kapitullit të parë. 

Kështu pra, njeriu në këtë situatë të tmerrshme e kupton që ia vlen vetë ta 

ndërpresë këtë jetë, domethënë të shfaqë së paku këtu burrëri e dinjitet. 

Sepse thikën në grykën e tij e vënë të tjerët – delegatët e “pushtetit”. “Me 

sytë ku po shuhej drita, mundi të shikojë dy zotërinjtë, që u përkulën sipër 

tij, pranë e pranë, për të parë mbarimin e punës së tyre. 
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- Si një qen, - tha K., sikur ky turp  (jo trup – nënvizimi ynë A.T) që thënë të 

mbijetonte edhe pas tij”. 

Ky tashmë është fundi, janë fjalët e fundit të romanit. Njeriu vdes me 

vetëdijen e turpit. Ku qëndron turpi? Para së gjithash, në faktin, sikundërse 

qe penduar më lart, nuk e rrëmbeu thikën, nuk ia nguli vetes dhe me këtë të 

vdiste me dinjitet. Por mund t’i marrim këto fjalë të fundit si epigraf të fatit 

të heroit në përgjithësi. Aq më tepër që tek Kafka kjo skenë e fundit, jo 

mëkot përmbyll një rradhë skenash të tjera që përbëjnë romanin. Ajo është 

përgatitur me kujdes të madh nga skena paraprirëse që gjendet në raport me 

të në një apel shumëkuptimor. 

   

 

Pra, siç e thamë më lart, përkthimi është në vetvete gjendja, e pambërritshme me 

gjuhë. “Procesi” është ilustrimi më i mirë i një gjendjeje të tillë. Ai është një 

rrëfim mbi qenien dhe formësimin e saj. Titulli në gjermanisht -  “Der Prozess” – 

pasqyron pikërisht diç procesuale që shtjellohet duke u formësuar me lëvizjen e tij 

graduale – proces dhe kalim (tranzicion). Jozef K., një nëpunës banke të një rrangu 

mjaft të lartë, njeri me mendje të shëndoshë e logjik, e arrestojnë, sipas fjalëve të 

Mjuirëve, “megjithëse ai asgjë të keqe nuk kishte bërë”, - ose sipas Breon Mitçëll-

it, “megjithë që, në të vërtetë, ai s’kishte bërë asgjë të keqe” (ose sipas Gjergj 

Vlashit, në shqip: “megjithëse s’kishte bërë gjë”). Në fillim K ndjen pafajësinë dhe 

me sigurinë, e madje me mendjemadhësi, beson në veten e vet. Por duke u 

pështjelluar në pezhishkën e ligjit, ai në mënyrë sporadike zvarriset nga rebelimi 

në paqëtim, nga habia para fytyrës së fajit të paemër në pranimin e fajit të 

papërgënjeshtrueshëm. Procedurat juridike që e përpijnë K. dhe e përfshijnë atë në 

hinkën e paprapësueshme, janë një radhë e pakapërcyeshme pengesash, që 
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udhëhiqen nga nëpunës të pafuqishëm apo të parëndësishëm. Vetë “procesi” me 

regullat e panjohura dhe gjyqtarët absurdë – është më së shumti torturë, se sa 

tribunal.  

Prandaj është me vend të ndërmendim paravolinë e njohur të Kafkës për 

sogjetarin: pas derës së hapur – Ligji: njeriu nga fshati lutet ta lejojnë të hyjë. 

Sogjetari ia refuzon atij një kalim të menjëhershëm dhe njeriu pret stoikisht për 

shumë vjet, gjersa atë nuk e lejojnë të hyjë.  Tembrama, duke vdekur, ai pyet, 

përse “përveç meje, askush nuk ka kërkuar të hyjë këtu”. Sogjetari i përgjigjet: 

“Këndej askush më nuk mund të hyjë, kjo derë është e paracaktuar vetëm për ty. 

Ndërsa tash po e mbyll”. Vetë prifti nga rrëfimi shtjellon  komentin prej gjithë 

varianteve të mundshme: “Komentatorët na thonë: kuptimi i rregullt i çështjes dhe 

moskuptimi përjashtojnë njëri-tjetrin në mënyrë të ndërsjelltë”.  Dhe shton: 

“Teksti është i pambërrijshëm dhe opinionet janë shpesh veçse shprehje e 

dëshpërimit për këtë shkak.” Fill pas kësaj,  K. heshturazi pajtohet me dënimin e 

pashmangshëm.   

Teksti i origjinalit, në një mënyrë po kaq të ngjashme, konsiderohet i 

pambërrijshëm, pa marrë parasysh një shumësi përpjekjesh postume për t’u 

barabitur me të. Përkthimet (ose presupozojmë që të gjithë përkthimet janë të 

padallueshëm prej opinioneve) rezultojnë shpesh veçse shprehje e një grope 

dëshpërimtare; kuptimi dhe moskuptimi, shpesh ngjasin me një frymë të vetme.  

Përkthyesi i origjinalit ndeshet me zgjidhje tekstuale, të mëdha e të vogla, për të 

cilat autorit të origjinalit, as do i binte ndërmend. Plus këtyre, atyre përkthyesi u 

shton edhe të tijat.  

Një mosbesim pak si më i butë, është ai i Hose Ortega-Y-Gaset: “Puna gjithqysh 

ka të bëjë me atë që përkthimi – nuk është punë, por udhëzë drejt kësaj pune, çka 

tekembramja presupozon mundësitë e qasjes tek ai”.   
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Teksti i Kafkës sot quhet i pamundshëm, pavarësisht përpjekjeve të shumta që 

janë bërë pas vdekjes së tij për t’u barabitur me të. Për më tepër, “Procesi”, në 

fund të fundit, është një libër i pambaruar. Ai u nis në vitin 1914, disa javë pas 

fillimit të Luftës së Parë Botërore. Kafka e shënon këtë kataklizmë në ditarin e tij 

me një ton shpërfillës: “2 gusht. Gjermania i shpalli luftë Rusisë. Ditën jam marrë 

me not”, ndërsa me 21 gusht ai shkruan: “Po filloj sërish të shkruaj “Procesin”. Ai 

e nisi dhe e braktisi disa herë përgjatë atij viti dhe vitit pasues. Episodet dhe skenat 

themelore që nuk qenë përfshirë në tekst, u lanë mënjanë; pikërisht Maks Brodi, 

pas vdekjes së Kafkës, përcaktoi radhën dhe kronologjinë e kapitujve. Meditimet 

alegorike të Brodit mbi qëllimet e Kafkës kanë ndikuar fuqishëm mbi punën 

përkthimore të Mjuirëve. Ende sot vijon një diskurs i nxehtë mbi pikësimin e lirë 

të Kafkës – presjet, të shpërndara lirisht e panatyrshëm. (Mjuirët, fill pas Brodit, i 

regullojnë këto liri të origjinalit.) Përkthyesit e Kafkës, së këndejmi, ndeshen me 

zgjidhje tekstuale, të mëdha e të vogla, për të cilat Kafka as e ka vrarë mendjen. 

Këtyre gabimeve përkthyesit u shtojnë edhe gabimet e veta.  

“Mjuirët priren përk kah proza solide, e paturbulluar prej asnjë idiosinkrazie të 

dukshme; kadencat e tyre preiren kah aspekti formal, i përshkuar nga stihia e 

caktuar shpirtërore. Synimi i Breon Mitçëll-it dallon radikalisht prej tyre” (Ozinck 

12: 70). Që të mund t’i ilustrojmë disa prej tyre, po sjellim një eksperiment të 

vogël në bazë të kontrastit dhe ambiciozitetit gjuhësor. Në paragrafin e parafundit 

të romanit kur K. e sjellin në vendin e ndëshkimit, ai sheh, se si në ndërtesën më të 

afërt hapen kanatat e një dritareje, prej së cilës zgjaten duart e dikujt. Mjuirët 

përkthejnë: “Kusht të jetë vallë? Një mik? Një njeri i mirë? Dikush që ndjen 

keqardhje? Një që deshi të më ndihmojë? Ishte vallë një njeri dhe aq? Apo gjithë 

njerëzimi? A qe vallë afër ndihma?”. Po ato fraza të thjeshta në përkthimin e 

Mitçëll-it zotërojnë një timbër tjetër, madje edhe në rastin kur disa fjalë janë 
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identike: “Kush të ketë qenë? Një mik? Një njeri i mirë? Një dikush jo indiferent? 

Një që deshi të më ndihmonte? Ka qenë vallë një njeri i vetëm? Apo të gjithë 

njëherësh? A qe vallë ende atje ndihma?” (Në shqip, sipas Gjergj Vlashit: “Kush 

ishte? Një mik? Një njeri i mirë? Një njeri që donte ta mbronte? Ishte një, apo 

disa? A thua kishte ende mundësi që ta shpëtonin? Mund të bëhej gjë?”). 

 Fraza e Mjuirëve “A qe vallë afër ndihma?” tradhëton duke nxjerrë në pah 

Dikensin: fisnikërinë e shekullit XIX. Ndërsa fjalën “njerëzimi” Kafka as nuk që e 

ka përdorur fare (ai përdor fjalën alle – “të gjithë”), ani pse, gjasë ka, që pikërisht, 

njerëzimin ka patur parsysh; sidoqoftë, këtë kanë patur qartë parsysh Mjuirët, duke 

rrahur të qëllojnë në simbolizëm. Për veshin tonë bashkëkohor “Ishte vallë një 

njeri dhe aq?“ – ku “aq” vendoset pas emrit – tingëllon i turbullt dhe lartësuar. 

Dhe, sigurisht, disave mund t’u duket, “një njeri i mirë” (ein guter Mensch, ku 

Mensch ka, në thelb, domethënien e krijesës njerëzore), është një shprehje gjinore 

dhe politikisht jo korrekte. Në gjuhën e Mjuirëve, mbi të gjitha, ne na kap veshi 

diç nga Samërset Moemi; diç britanike; të kulturshme; një mirëedukim i 

kujdesshëm madje në kulm, diç mesatarisht inteligjente.  

 

Por shfaqet Breon Mitçëlli dhe shpluhuros gjithë pluhurin e Mjuirëve, duke e 

“freskuar trashëgiminë e Kafkës, në të mirë të një Kafke më të përshtatshëm në 

komunikimin me leksikun, me fjalë të tjera, afër me Kafkën tonë bashkëkohor 

amerikan” (C. Ozick, 12:78). Ai kishte epërsi në punën e ripërtëristjes së tekstit, 

duke patur të bëjë me një tekst më akademik, pa përzierjen e Brodit. Por edhe në 

këtë pasazh të vockël, si ai që morëm në shqyrtim, del në dukë folësi 

shumëfjalësh, terapeutikisht i modernizuar. Thukja e foljeve të Mitçëlli-it i 

përfshijnë vëllimin e replikave kafkiane me një tis të mjegullt dialogjesh. Nëse 

Mjuirët shkruajnë nganjëherë stërhollueshëm, Mitçëll-i vazhdimisht lëshohet në 
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vrazhdësira. Në të dyja versionet forca e origjinalit është e detyruar të çajë rrugën 

me sforcim të madh tek lexuesi, pa marrë parasysh fisnikërinë e njërit version dhe 

gojëfoljen e thjeshtë fshatare të versionit tjetër. “E shkëputur nga zinxhiri i 

gjenialitetit të Kafkës, alogjikja që bie ndesh me logjiken, nëpërduket në dritën e 

Zotit, përmes trysnisë së pancirtë të anglishtes” (Ozick 12:79).  

 

Nga qindra teori të përkthimit, një palë – lirike, një palë tjetër – me akademizëm 

marrafrymës, një palë e tretë – filologjike e të paqarta, veçojmë tre: të Vladimir 

Nabokovit, Hoze Ortega-i-Gaset dhe Valter Benjaminit. Nabokovi, duke folur për 

Pushkinin, kërkon një “përkthim me footnot-a të hollësishme, footnot-a, të cilat të 

ngriheshin përpjetë ashtu si grataçelat... Unë dua të tilla footnot-a dhe një kuptim 

absulotisht të fjalëpërfjalshëm”. Kjo, sigurisht, është antiletrare, dhe a nuk kumbon 

këtu paralajmërimi ankestar i Nabokovit kundër atyre “punëzinjve”, të cilët 

zëvendësojnë “ndërlikimin e frymëmarrjes gjithëpërpirëse të tekstit në origjinal 

me kollajllëqe banale?”. E përveç kësaj, Nabokovi këtu shpall një deklaratë 

mohimi dhe mosbesimi: asnjë përkthim nuk ka për të qenë kurrënjëherë i goditur, 

prandaj as nuk ia vlen ta marrësh mundin. Një besim pak më të butë shfaq Ortega-

i-Gaset, i cili, së paku, niset nga dëshira e fortë. “Përkthimi – nuk është një 

dublikatë e tekstit të origjinalit” – thotë ai: “përkthiminuk është vetëm punë me 

thjesht një vokabular tjetër, dhe se nuk duhet përpiqet për të qenë i tillë”. Dhe 

përfundon: “Gjithëqysh puna qëndron në faktin, se përkthimi nuk është puna, por 

rruga drejt kësaj pune, që, në fund të fundit, hamendëson mundësitë e qasjes së 

saj”.  

 

Benjamini u largohet të gjitha këtyre pikëpamjeve. Ai do të besojë në virgjërinë e 

përkthimit, për aq sa ai nuk do t’i përkasë kësaj toke, dhe vetëm në atë rast kur akti 
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i vërtetë i përkthimit – me duart e njeriut – të kryejë të pamundurën. Hebre 

gjerman, bashkëkohës i Kafkës që ka shpëtuar në sajë të arratisë nga Hitleri, 

vetëvrasës, ai si askush tjetër është aq përputhtazi njësh me Kafkën për nga 

arsyetimi dhe ndjeshmëria, sa nganjëherë shpreh ide karakteristike të kafkiane. Në 

esenë e tij të shumëpërmendur të vitit 1932 “Detyra e përkthyesit” ai imagjinon 

një gjyq të epërm të gjuhës, që ka diç të përbashkët me hierarkinë e padukshme të 

gjyqtarëve në “Procesin” e Kafkës. “Përkthyeshmërinë e krijimit gjuhësor” – 

pohon ai, - “ia vlen ta kundrojmë edhe në rast se njerëzit shpallin paaftësinë e tyre 

për ta përkthyer”. Ja ku e kemi mishërimin platonizmit: ideali që nuk ekziston 

është i përsosur, dhe çfarëdo të ngjasë në botën e realitetit, ajo do të mbetet një 

kopje e papërsosur, nuk do ta mbërrijë qëllimin dhe thelbi është i padobishëm. 

Përkthimi, sipas Benjaminit, humbet prestigj kur përcjell informacion, zgjeron 

dijet, e prezanton veten në trajtën e një kopje provimi, konspekt, ndihmesë në të 

kuptuar apo çfarëdo lloj lehtësiee. “Përkthimi në shkallë të madhe duhet të 

përmbahet nga dëshira për të përcjell diçka”, - pohon ai. Përkapja, interpretimi, 

importi i thjeshtë i punës – të gjitha këto janë qëllimi i të paaftëve. “Domethënia 

jepët shumë më mirë – ndërsa letërsia dhe gjuha, shumë më keq: kjo është shthurja 

e përkthyesve të këqinj”.  

 

Për çfarë e ka fjalën këtu Benjamini? Nëse objekti i përkthimit, nuk është 

domethënia, atëherë për çfarë është fjala? Formulimi kafkian i letërsisë – është 

formulimi benjaminian i përkthimit: dëshira për të transmetuar të 

patransmetueshmen, për të shpjeguar të pashpjegueshmen. “Deri në një farë 

shkalle” – vazhdon Benjamini, -  “të gjitha tekstet madhështore e përmbajnë 

ndërmjet rreshtash mundësinë e tyre të përkthimit; këto janë të vërtetat deri në 

shkallët më të epërme të shkrimeve të shenjta”. Ndërsa në një rast tjetër Benjamini 
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thotë: “Në të gjitha krijimet gjuhësore, si shtesë ndaj asaj që mund të përkthehet, 

mbetet ajo, që kurrësesi nuk mund të përkthehet... mbetet ajo bërthame e gjuhës së 

kulluar”. Pra, hidhërim për punëtorët e zellshëm e kokëngjeshur të përkthimit, që 

ndeshen me tekste të vërteta. Benjamini është skrupuloz dhe i vështirë, dhe 

simptomat e tij të përkthimit ideal nuk mund t’i riemërosh ndryshe: ato, nëse 

shprehemi shkurt, - janë përpjekje drejt transhendencës, dëshira të ngjashme me 

atë, që sërish të lindin përkthyesit e psalmeve në versionin e mbretit Jakov, madje, 

mundësisht, në gjeneratat tona. (po a do t’i përshtateshin ata vallë Kafkës?)  

 

Benjamini është shpërfillës ndaj çështjeve të artizanatit këmbëngulës. Ai 

këmbëngul të shpjegojë se çfarë parakuptonte Kafka me pamundisënë për të 

shkruar në gjermanisht: pakapërcyeshmëria e frakturës ndërmjet fjalëve dhe atyre 

magjive që ato ngjallin. Për Kafkën gjithnjë pas domethënies drithëron terri i 

pabindur por edhe (në raste të rralla) shkëlqimi i padepërtueshëm. Dhe detyra e 

përkthyesit, ashtu siç e përkap me ndjesinë e brendshme Benjamini, është e 

pambërritshme si për Mjuirët zellshumë, ani pse demode, as për Mitçëll-in e 

lexueshmërisë komode, “Procesi” i të cilit lexohet si një thriller joshës (puna e të 

cilit për shkak të cilësisë së shkëlqyer bashkëkohore mund të shuhet më shpejt se 

puna e Mjuirëve) dhe as me frazat e ngrira dhe gjuhën proceduriale e kancelare të 

Gjergj Vlashit në shqip. Ashtu si Mjuirët e refuzuar, ashtu edhe Mitçëlli 

mrekullues e i dobishëm na komunikojnë informacionin, domethënien, përcjellin 

koklavitjen, atmosferën”. Po në të njëjtën mënyrë, Gjergj Vlashi na sjell një Kafkë 

me gjuhën sterile dhe klishetë administrative të fonderisë retorike të socrealizmit 

shqiptar. Si mund të kërkosh më shumë, dhe, duke marrë parasysh 

domosdoshmërinë e lartë të leximit të Kafkës në anglisht, çfarë atëherë mbetet 

praktikisht “për më shumë”? Borxhi ynë para atyre përkthyesve që kemi, është i 



 

 

 

248 

                                                                                                                                       

pashlyeshëm. Por një vështrim i shpejtë mbi frazat më të thjeshta të Kafkës - Wer 

war es? Ein Freund? Ein guter Mensch?... Waren es alle? – na rikthejnë edhe 

njëherë në lutjen pothuaj liturgjike  të Benjaminit për të përkapur “atë bërthamë të 

gjuhës së kulluar”, të cilën Kafka e quante pamundësi për të shkruar në 

gjermanisht; dhe e cila na sjell në dëshpërim me pamundësinë për ta përkthyer 

Kafkën. 

 

 

Origjinali si Tao (analogjia e katërt) 

  

Nëse ne parashtrojmë ende analogji të tjera, gjithsesi, më gjithëpërfshirësja na 

duket analogjia e origjinalit, me disa trajtime dhe interpretime të Tao-s (Kin. – 

Udhë, Fat, Rend zanafillor, Doktrinë, Tërësi), të bëra në kohëra të ndryshme prej 

të urtëve kinezë. Korpusi taosian i komentarëve mbi Tao-n dhe interpretimet e tij 

të mundshme, shkon tek afro 5 000 vëllime. Po kështu, sikundër në lidhje me Tao-

n, përpjekjet e pandërprera për të depërtuar në thelbin e origjinalit, për t’i dhënë 

atij një shprehje adekuate gjuhësore dhe për t’i treguar kushtet e mbërritjes, na 

shpien në kuptimin e origjinalit si një strukturë simbolike universale e vetëdijes.   

Në akord me Tao-de-czin, Tao do të thotë “i /e pashtershëm”, “i panjohshëm”, ai 

rezulton “si para-Ati i të gjitha gjësendeve” dhe “u paraprin stërgjyshëve të 

dukurive”.  Po të tilla atribute të ngjashme, i gjen edhe në natyrën e Origjinalit. Ai 

është pashtershmërisht i riprodhueshëm dhe i ndryshëm në çdo përsëritje; ai është 

para-At “i të gjitha teksteve të lindura prej tij, të bazuara në sintezën e 

parashëmbëlltyrës, është mikro dhe makrokozmosi në principin e tërësisë”.  



 

 

 

249 

                                                                                                                                       

Në interprtetimin e Lao-czi, Tao është realiteti kufijshmërisht-gjithëpërfshirës që 

zotëron karakteristika ontologjike të “përjetësisë”, “pafillesës”. . . megjithëkëtë, i 

pashprehshëm, i paverbalizueshëm dhe i përtejkufijshëm
8
”.  

Edhe më e afërt me natyrën e origjinalit, na duket filozofia imazho-poetike e 

interpretimit të taocizmit nga Çzhuan-czi ( shek. IV p. k. ), i cili na sjell njërin pas 

tjetrit principet e ekzistencës së realiteteve plurale në bazë të identitetit të vetëdijes 

mistiko-refleksive, paradoksale dhe në praktikë.  Në Origjinal, hierarkia e këtyre 

realiteteve strukturohet, për nga shkalla e afërsisë, me shprehjen dhe nga 

marrëdhënia ndaj  përkthimit me atë të vërtetësisë së vetëdijes dhe forcës 

potenciale të pashprehshmërisë kaotike të Qenies. Sikundër përkthyesi në raport 

me Origjinalin, Çzhuan-Czi, duke u gjendur brenda imazheve mitologjike dhe 

metaforave, çdo gnosologjizëm (paraperceptueshmëri përfaqëtyre) i nënshtron 

provës jetësore autenticitetin dhe sinqeritetin e gjendjeve të vetëdijes së njohësit, 

të subjektit. Orientimi i psikologjisë refleksive të analitikës taosiane, është i 

ngjashëm dhe i shkon për shtat përkthyesit në raport me origjinalin, sikundërse 

analitika e Çzhuan-Czisë është e lidhur me mundësinë e realitetit magjik zanafillor 

të “shkrirjes” me Tao-n; përkthyesi ideal, në konceptin “teologjik” të Benjaminit 

gjakon të “shkrihet” ne origjinalin: “Gjer në njëfarë shkalle, - shkruan në esenë e 

tij Benjamini, - të gjithë tekstet e mëdha përmbajnë vetë ndërmjet rreshtave 

përkthimin e mundshëm; kjo është vërtetuar gjer në shkallën më të lartë prej 

shkrimeve të shenjta”. Kurse në tjetër rast: “Në të gjitha krijimet artistike dhe 

gjuhësore dhe si shtojcë e tyre, ajo çka mund të shprehet, mbetet ajo që s’mund ta 

përcjellësh dot . . . vetë ai thelb/bërthamë e gjuhës së kulluar.  Domethënë, gjamë 

për punën këmbëngulëse të përkthyesve të vërtetë, që ndeshen me tekste të 

njëmendta.  
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Duke qenë imazh poetik në interpretimin e konfucianizmit dhe i tretur në 

metafizikën e moralit të teorisë impersonale, Tao dhe, në mënyrë të ngjashme me 

të, Origjinali, na dalin në një shkallë të njëjtë apo më saktë, në një shkallë të 

ngjashme Kategori, duke u shpërfaqur si simbole kulturore të cilët deshifrohen dhe 

përmbushen me përmbajtje për hesap të interpretimeve të aplikuara ndaj tyre. 

Në shkallën e “gjithëpërfshirjes së naltë”, Tao përballet me Brahma-n (sikundërse 

dhe gjuha në hierarkinë e realitetit ontologjik të tekstit origjinal). Tao, sikundërse 

dhe Brahma-ni, - gjithë hapësira jashtëkohore – është i panjohshëm, i pandashëm, 

ani pse rezulton në botën fenomenale.  

Po këtë gjë mund ta themi dhe për disa tekste në Origjinalin e veprave të letërsisë 

artistike, të themi, për prozën e F. Kafkës, disa tregime të Bruno Shulcit, disa 

paravoli të H. L. Borhesit e po ashtu, për disa tekste të Zigizmund 

Krzhizhanovskit, Danjill Harmsit, V. Nabokovit etj. Origjinali i këtyre teksteve – 

është ilustrimi më i përshtatshëm për disa përbërës të “Mistikës së Origjinalit”. 

Teksti në një origjinal të tillë mund të trajtohet si një realitet zanafillor 

fondamental, si zanafillë, si pikë nistore në kohë. Origjinali është realiteti i 

përhershëm dhe zanafillor, në ndryshim nga “gjësendet” e dyta të riprodhueshme 

dhe të ndërqarkullueshme, kurse, për nga tejkufishmëria transhendentale, 

origjinalin mund ta krahasojmë me Logos-in e Heraklitit dhe Tërësoren/Unicitetin 

e Plotinit.  

Edhe një analogji e mbrame: “Tao i shprehur me fjalë nuk është Tao i 

përhershëm”, “Ai që di, nuk dëshmon, ai që dëshmon, nuk di” (“Tao-de-czin”, çzh 

1,81).  

Çdocili përkthim (vepër e rishkruar, e rikrijuar, e perekoduar) e origjinalit, sipas 

nesh, është shumë larg prej mundësisë së përforcimit (ngulitjes, sistemimit) të 

origjinalit. Përkthimi nuk mund ta përforcojë origjinalin, duke i dhënë atij 
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përhershmëri, sado që potenciali të jetë “i pafundmë”, i pashtershëm, i një 

riprodhimi të tij. Vetëm atëherë kur njëra nga të tilla “riprodhime të brendshme” 

sistemohet dhe përforcohet në fjalë (në një tjetër gjuhë) – ky po, është përkthim 

dhe, si i tillë, ai përforcon njërën nga lidhjet, e cila, nga ana e vet, duke filluar të 

bëjë jetë të pavarur, vetë shndërrohet në një potencial të mundshëm të 

riprodhimeve pafundësisht të brendshme.  Në “Detyra e përkthyesit”, W. 

Benjamin, me një ton mesianik, i bën thirrje kthimit të poetit–përkthyes–

shpëtimtar, si e vetnja mundësi për të kapërcyer barrierën e fjalëve të origjinalit, 

duke u nisur jo vetëm nga specifika gjuhësore e origjinalit, por edhe nga veçantitë 

gjuhësore të përkthimit.   

“Në gjuhët e veçanta, të papërmbushura, të shenjuarin kurrë nuk mund ta gjesh në 

formë të pavarur: p. sh., në fjalë të veçanta dhe fjali; atë mund ta përfytyrosh 

vetëm si të gjendur në gjendjen e ndryshimit të përhershëm – gjerkur ajo të mos 

jetë e aftë të ligjërojë prej harmonisë së të gjithë këtyre mundësive dhe të përcjellë 

gjuhën e kulluar. Dhe, përderisa kjo të mos ngjasë, ajo, po si më parë, do të jetë e 

fshehur në gjuhë. Por nëse ato vazhdojnë të rriten në të njëjtën mënyrë, gjer te 

përkryerja mesianike e historisë së vet, pikërisht përkthimi do të flakërojë prej 

jetës së përjetshme pasardhëse të veprës dhe prej shtysës së pafundme drejt jetës 

së gjuhës, me qëllimin që prapë e prapë t’u nënshtrojë provën e rritjes së tyre të 

shenjtë: sa larg tyre është në to e fshehura prej zbulesës? Sa mund ta përafrosh atë 

me dijen e kësaj distance?” 

Këtu mundësia e përkthimit me të cilën përkthyesi rreh të riprodhojë domethënien 

– varet krejtësisht prej veçantive gjuhësore, prej gjendjes bashkëkohore të gjuhës 

dhe si e tillë, gjuha nuk ka qenë e lindur prej nesh si persona historikë, ndofta ajo 

aspak nuk ka qenë e lindur prej njerëzve.  Benjamini, që në fillim të esesë, dyshon 

se gjuha në një farë mënyre, i përkitka njeriut.  Disa dhjetëvjeçarë pas Benjaminit, 
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ky dyshim përfton bazën e statusit filozofik në ontologjinë fondamentale të Martin 

Hajdegerit, por shumë më suksesshëm ajo duket në punimet hajdegeriane mbi 

poetikën e poetëve gjermannishtshkrues, Hëlderlinit, Shtefan Georges dhe Georg 

Traklit. Dishepull i këtyre vështrimeve në letërsinë ruse, ka qenë poeti nobelist 

Josif Brodskij, i cili gjithëherë ka shpallur se “nuk është gjuha instrument i 

shkrimtarit, por shkrimtari instrument i gjuhës”.   

“Ai që di, nuk dëshmon, ai që dëshmon, nuk di” të Tao-de-czinit- e thënë në 

frymën e traditës apofatike ortodokse – përcakton në shkallën më të epërme 

natyrën nominale të origjinalit. Në lidhje me këtë, pa marrë parasysh binaritetin e 

ashpër nistor të zgjedhjes së Shlajermaherit, ai ka të drejtë, të paktën në lidhje me 

“dëshmuesin”: “Përfytyroni se përkthyesi i flet lexuesit: Ja, të kam prurë një libër, 

të tillë mu sikur ta kishte shkruar ky njeri, po të kishte shkruar në gjermanisht; dhe 

lexuesi i përgjigjet këtij: T’u rritt ndera shumë, por kjo është njëlloj sikur ti të kesh 

pikturuar një portret njeriu, të tillë, mu sikur nëna ta kish lindur atë prej një tjetër 

babai.
9
” 

 

 

Origjinali si ëndrra (analogjia e pestë) 

 

Nëse do të kishim përdorur një qasje më të përllogaritur dhe të shkallë-shkallshme 

të analogjive, që e pqërqasin Origjinalin me imazhe të tjera dhe që na lejojnë 

vetëmse me imazh të ndërtojmë një princip ngjashmërie përafrimesh midis 

origjinalit dhe Përkthimit, atëherë një ilustrim analogjik më shterrues dhe kuptim-

përftues e mbërrin Ëndrra. Analogjia e Origjinalit me ëndrrën ka një të vërtetë: 

pamundësinë për ta riprodhuar verbalisht përshkrimin e plotë të saj në fjalë. Sepse 

gjithmonë në përshkrimin e gjuhës së ëndrrës ne vetëmse mund t’i përafrohemi në 
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mënyrë të kushtëzuar gjuhës së simboleve të saj, por e ndjejmë gjithsesi 

pamundësinë dhe kufizimin e fjalëve tona, përballë atij realiteti dhe ndjesie që 

qëndron përtej kufirit të limitueshëm të fjalëve. Ja, për shembull, sot jam zgjuar 

nga një ëndërr (sikundër i ndodh shumëkujt), të cilën (edhe pse koha e saj, siç 

dihet, zgjat nga disa sekonda deri në një minutë), nuk arrita ta përshkruaj me faqe 

të tëra, dhe nuk do të arrija të verbalizoja edhe nëse do të përpiqesha ta përshkruaj 

me gojë thelbin e saj të ikshëm, ndjesinë që lanë simbolet dhe imazhet e saj.  

Në akord me principin analogjik, ashtu siç mbetet i pakapshëm misteri i gjuhës së 

ëndrrës, prore i papërkthyeshëm, ashtu edhe Origjinali i një poezie, apo vepre 

letrare qëndron në po ato marrëdhënie me përkthimin. Raporti i një diference në 

mospërputhjen apo pamjaftueshmërinë e gjuhës përballë imzhit të origjinalit, ka 

sjellë që të kemi gjithmonë disa dhjetra, qindra e ndoshta mijëra përkthime të një 

teksti origjinal. Origjinali (vepra poetike më përveçmas) nuk është tjetër, përpos se 

një potencë e pafundme dhe e pashterrshme variantesh rikrijuese që quhen 

përkthime. Ne kërkojmë të pamundurën, që përkthimi duhet të përforcojë jo vetëm 

një marrëdhënie me veprën origjinale, por të përforcojë vetë origjinalin. Kjo është 

e pamundur. Sepse përkthimi, sipas thelbit të vet, përforcon pikërisht njërën nga 

marrëdhëniet. E rëndësishme është (dhe e mrekullueshme) që, njëra nga 

marrëdhëniet të përforcohet edhe njëherë tjetër, që të fillojë jetën e saj të pavarur, 

që të shndërrohet në mundësi potencë të pafundme mundësish të krijimit të 

brendshëm. Por duke e njohur origjinalin, jashtë përfytyrimeve që na krijon një 

përkthi sado i mirë i tij, në dallojmë menjëherë njëfarë rrënje që të largon 

padrejtësisht nëpërmjet një krijese “parazite” dhe të domosdoshme, nëse mund të 

shprehemi një herë nëgativisht mbi përkthimin. “Në vend që origjinalin ta njohim 

vetë, ne parapëlqejmë të përmbushim zgafellën e zbrazët të mërzisë sonë me 
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falsifikime të lira nga tërësia e kulturave të të gjitha shekujve dhe të të gjithë 

popujve. Në vuajmë nga dofarë kruarjesh monstruoze intelektualësh...
xlvi

” . 

Pamundësia e riprodhimit autentik të origjinalit është pamundësia e gjuhës, 

imazheve dhe shenjave. Sepse nuk mund të ketë një hartë, qoftë dhe ndërmjet dy 

gjuhëve të ngjashmë, të cilat të mund të përputheshin plotësisht, ashtu si një letër e 

thyer më dysh. Kjo ë bën origjinalin të ketë një identitet të pariprodhueshëm, të 

jetë kategori dhe identiteti, sikundër nuk mund të riprodhohet (lindë) më, as në 

kuptimin fizik, as në atë metafizik, një njeri tjetër që të mund të na zëvendësojë 

pëpikmërisht personalitetin tonë në të gjitha parametrat universalë. Në këtë kuptim 

çdo krijesë njerëzore dhe, në përgjithësi, çdo krijesë, është e pariprodhueshme, e 

papërsëritshme: është si të thuash një “kopirajt i Krijuesit”, duke e shtrirë këtë për 

të gjitha origjinalet.  

Analogjia e papërkthyeshmërisë së gjuhës së ëndrrës me atë të origjinalit të një 

poezie origjinale, përveç mospërputhjes së gjuhëve ka të bëjë edhe në 

pamjaftueshmërinë e gjuhës përshkrimore, që tenton të zëvendësojë gjuhën e 

origjinalit. “Në ëndërr na krijohet shpesh ideja, nisur nga ndonjë fjalë e thënë me 

zë, se gjoja kemi të bëjmë me një pasqyrim besnik të shqetësimeve reale në 

përditshmërinë e ëndërrpamësit. Përkundrazi, në raste të tjera shprehja e imazheve 

të gjumit është aq e përlargët nga shprehja, karakteristike për gjendjen e esëllt, 

saqë ndjejmë qartë një nevojë konkrete për përkthim. Sepse kemi të bëjmë me 

gjuhën origjinale simbolike të ëndrrës
xlvi

”. 

Ka ndodhur dhe ndodh shpesh, që pikërisht veprat me një magji mahnitëse, të cilat 

na magjepsin kur i lexojmë në origjinal, të mos mundemi t’i përkthejmë, me gjithë 

këmbënguljen tonë pasionante. Dhe krijime të tilla origjinale që nuk i binden asnjë 

strategjie përkthimore janë, për fat të keq, të shumta, çka na dëshmojnë 

pazbërthyeshmërinë mistike të gjuhës dhe sistemit të tyre të imazheve. Nisur nga 
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këto fakte të gjithëpërhapura, sidomos kur kemi të bëjmë me gjuhën e poezisë, të 

ëndrrës apo teksteve të shenjta (gjuha e profetëve, thëniet alegorike të profecive që 

ndryshe i quajmë edhe “gjuha e fatit”), na duket jo argumentues një pasazh i 

Umberto Eco-s nga eseja e tij “Trëndafili me emër tjetër”. Eco thotë: “Ju 

nganjëherë thoni diçkae në gjuhën tuaj amtare (A), ndërsa përkthyesi ju thotë: 

“nëse e përkthej shprehjen tuaj në gjuhën time (B), fjalët e tua nuk do të kenë pikë 

kuptimi”. Nëse pas një diskutimi të gjatë ju e kuptoni, se pasazhi nuk ka kuptim në 

gjuhën (B), ai zor se mund të ketë kuptim të vërtetë në gjuhën (A). Por kjo nuk do 

të thotë se në frazën e gjuhës (A) fshihet ndonjë Kuptimi i mistërtë, i cili mund të 

jetë i njëllojtë në çdo gjuhë”. 

Përkundrazi, mistika e disa teksteve ideale e intrigoi Ë. Beniaminin t’i quante 

Reine Spache (“gjuha e kulluar”). Kthimi i rolit mesianik të përkthyesit sipas 

Beniaminit, në rradhë të parë ka të bëjë me përkthyesin interpret, të gjithëdijshëm, 

zbërthyes të mistereve. Utopia e Beniaminit në “Detyra e përkthyesit” ka të bëjë 

me idenë mesianike të gjuhës ideale. Beniamini na propozon versionin e tij për një 

histori të re të gjuhës, e cila të çon një bashkim të ri të të gjithë gjuhëve të veçanta 

– njëfarë AntiBabel-i. Edhe vepra tjetër e tij “Fati i veprave të artit në epokën e 

riprodhimit të tyre teknik” (1936) shqyrton ndryshimet që ngjasin me statusin 

ontologjik të veprës së artit si rezultat i humbjes së cilësisë “autentike”, origjinale. 

Teknika e riprodhimit ia heq varësinë origjinalit nga aksi i të qenit në vend dhe në 

kohë, duke i shkatërruar asaj “aurën” e papërsëritshme të origjinalit. Në njëfarë 

mënyre, edhe tirazhimi në miliona kopje i Mona Lizës, duhet kuptuar si “një 

humbje gjatë përkthimit”.  

Mistika çe origjinalit], si term operacional mbase duhej marrë në thojëza, por 

realitetet dhe hierarkitë e shumëllojshme të teksteve dhe papërkthyeshmëria e tyre 

kokëfortë na sugjeron të mos i mbajmë thojzat, duke nënkuptuar një realitet me të 
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cilin ndeshemi, madje tepër shpesh, sidomos kur kemi të bëjmë me poezitë apo 

gjuhën e profecive dhe zbulesave në ato tekste ku pulson misteri i “gjuhës së 

fatit”.  

Menjëmend ne kemi nevojë për vrojtime të hollësishme dhe mund të përkapim në 

konkluzionet dhe planet tona për ditën e nesërme se ndodhemi në gjendje fatkeqe, 

pa rrugëdalje. Që gjuha e fatit është e pakuptueshme për ne, ndërsa lëvizja e saj 

për ne – është një libër i mbyllur. Në këtë verbëri të natyrshme qëndron dhe 

shkaku, përse profecitë e profetëve, të cilat flasin me gjuhën e fatit kanë të 

ndërkallura në thelb një urtësi shumë më të madhe se sa ëndrrat, të cilat na duken 

të errëta e të pakuptueshme. 
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Fatumi i origjinalit 

 

Të gjitha analogjitë e sjella rrahin t’i japin natyrës së origjinalit njëfarë statusi 

universal të ontologjisë transhendentale apo Kategorisë. “Panjohshmëria” e 

tejkufijshme e Origjinalit, megjithë tendosjet e “kritikës së koncentrimit të 

subjektit” në hermeneutikën e Gadamerit (“momentin e kuptimit”, “përndritjes”, 

“horizontit të qenies”, ) – tendencën e hapur të tij drejt ontologjizimit të kuptimit – 

mbetet gjer më tash një diskurs ende i paprekur. Asgjë të re nuk kanë mundur t’i 

shtojnë në këtë kuptim, dhe karakteri i “aporisë” në opozicionin binar tek qasjet e 

deksontruktivistëve, që kryesisht priren për kah konceptet e “dekonstruktimit të 

Logos-it” – të Jack Deridasë, as dhe “përzierja e reales me të përfytyruarën” në 

studimin e Pol de Manit “Mbi Detyrën e Përkthyesit të Ë. Benjaminit”. Si qasje 

hermeneutike e “paraqëllimësisë parastrukturore” dhe si bashkim i anëve arbitrare 

të opozicioneve dikotomike të Pol de Manit, na dalin të dyshueshme dhe gjer në 

një farë shkalle, të përdhunshme. Në fund të fundit, të metën e tyre kryesore ne e 

shohim në riciklimin e patjetërsueshëm të “rikonstruktimit historik”, apo në 

kushtet historike të kuptimit të gjuhës. Padyshim, prania e agjentëve historikë që 

përcaktojnë gjendjen e gjuhës dhe stilin sundues të origjinalit – janë orientimi më i 

domosdoshëm për qasjen tek vepra artistike dhe para kushtit më të parë, atë të 

bujtjes “në çdocilin original”, por që vetë thelbi i origjinalit  të “evidentohet” prej 

“fshehjes”, e domosdoshme kjo për kapërcimin e të tjerë përmasave të padukshme.  
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Të mbërrish këto “përmasa të padukshme” të origjinalit – përkthyesit nuk i 

ndihmon asnjë farë spiraljeje e “rrethit hermeneutik”, asfarë “para-arsyesh” dhe 

“paragjykimesh”, sado të jetë e përkryer gjendja esullore e vigjëluese e 

përkthyesit, sepse gjuha që ngjiz këto ndryshime të origjinalit, nuk mund të 

mbërrijë kategoritë e të kuptuarit racional, gjersa gjuha e veprës artistike zotëron, 

para së gjithash, jo thelbin historik, por mbihistorik, për çka dhe këmbëngul Ë. 

Benjamini në esenë e tij.   

Këto përmasa të padukshme të gjuhës së origjinalit ngjizin atë çka i jep goditje 

vdekjeprurëse çdocilës teori, çdocilës qasje dhe “përndritja” hermeneutike 

gadameriane e përfton “horizontin e vet të kuptimit” vetëm në varësi prej faktit se 

në ç’masë është i aftë subjekti të marrë-e-japë me “horizontin e fatit”, të pasqyruar 

në gjuhën e origjinalit.  Të marrë-e-japë, por gjithëherë është krejt e dyshueshme 

të rikrjojë gjuhën e origjinalit. Idealisht, përkthyesi duhet të jetë një membranë e 

tejndjeshme dhe e tejdukshme, që vibron prej regëtimave më të lehta të “zërit të 

fatit” që dikton origjinali, krejt si gjeth i vetmuar në një kërcell vjeshtak. Përkthimi 

është madje sall njajo dukuri vjeshtore: ai paraqitet më vonë, ai është i pranishëm 

më pastaj. 

 

Origjinali dhe autori: shkrimi si vetëndëshkim  

 

Ka njëfarë humnere që e ndan përkthyesin prej origjinalit. 

Është Fatumi (fatkobi) personal i tekstit të origjinalit. Ekzistojnë dëshmi të 

panumërta, se si tekstet e krijuara prej shkrimtarësh e poetësh të mëdhenj e, po 

ashtu, piktorësh, (nëse e kundrojmë pikturën si tekst), kanë qenë drejtpërsëdrejti 

nënshkrim dënimi për krijuesit e tyre. Nuk do të lodhemi t’ju rendisim ndonjë 

enciklopedi (megjithatë, në mënyrë të shkurtuar atë do ta gjeni në shtojcën e këtij 
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studimi), por nga faktet e shumta ne do të veçojmë atë të Franz Kafkës, se si 

betohej ky shkrimtar në ditarin e tij: “Çdo ditë, të paktën një rresht  nga çfarë 

shkruaj, do të jetë i drejtuar kundër meje vetë”. Kafka në këto shënime gjakon “. . . 

të shpjegojë diç të pashpjegueshme. Në thelbin e vet kjo nuk është më shumë se. . . 

tmerri i shpërndarë gjithkund e në gjithçka, tmerri i madhështores barabare 

sikundër dhe tmerri i së papërfillshmes, tmerri që të paralizon të artikulosh një 

fjalë, anipse ky tmerr mund të jetë jo vetëm tmerr, por edhe gjakim drejt diçkaje 

më të madhe, sesa ajo që ky tmerr të kallet”. Paniku parashtron aq intuitivisht, 

madje na bën të mendojmë edhe për një tjetër pamundësi kafkiane: pamundësinë 

për ta përkthyer Kafkën; së këndejmi, pamundësinë për të përkthyer këtë 

dimension që është i pranishëm në origjinal, por që është dhe i pakapshëm.  

Puna këmbëngulëse mbi përkthimin e teksteve të këtilla të origjinalit nuk e 

garanton drejtpërsëdrejti ndikimin. Me fjlaë të tjera, nuk ndikon aspak mbi fatin e 

përkthyesit, në ndryshim prej krijuesit të origjinalit.  

Tregimi i Edgar Poe-s “Vdekja dhe jeta”, rrëfen për një piktor që po pikturon 

gruan e tij. Tregimi nis me fjalët: “Ajo ish falë një varshë mahnimadhe me bukuri 

të rrallë. . . “, dhe sos me momentin kur piktori vë pikën e fundit në portret dhe 

këlthet: “Po kjo është jeta vetë!”, mandej kthen shikimin nga gruaja, kurse ajo 

tashmë është e vdekur.  

Në këtë kontekst të panjohshëm gjuha e origjinalit shplon përmasat e padukshme, 

duke u shndërruar në “gjuhë të fatit” krejt të paperceptueshme për ne – kjo gjë na 

mbetet mister. Në këtë verbëri të natyrshme gjen vend ai arsyetim, se përse veprat 

që flasin me gjuhën e fatit, janë në të vërtetë, shumë më tepër nga ç’na duken 

ëndrrat, të errëta e të pakuptueshme. Pikërisht në një kontekst të tillë mund ta 

kuptosh pohimin e guximshëm, definicionin e gjithë esesë së Ëalter Benjaminit, që 

“asnjë poezi nuk është shkruar prej poetit, asnjë simfoni nuk është shkruar prej 
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kompozitorit, asnjë pikturë nuk është pikturuar prej piktorit”, dhe së këndejmi, 

asnjë përkthim nuk është bërë, - themi ne, - prej përkthyesit. Këtu ne pjesëmarrim  

në afërsinë e drejtpërdrejtë me arsyetimin e M. Heideggerit, i cili do të shfaqet më 

vonë, por që burimet e tij i merr prej filozofisë gjuhësore të romantizmit dhe 

parashtron se: gjuha flet përmjet nesh e jo të kundërtën, çka do të thotë, ta shpiesh 

“bërthamën e gjuhës së kulluar” në natyrën e mbinatyrshme. Shi për këtë na duket 

naiv pohimi i Dugllas Robinsonit, kur shprehet në studimin e tij krejt kundër F.  

Schleiermacher-it dhe W. Benjaminit (“Sozitë magjike” prej librit “Përkthimi dhe 

tabutë”), që: “gjuhët në vetvete – nuk janë më shumë sesa sisteme të mërzitshme 

shenjash, të studiuara prej filologëve dhe linguistëve, ashtu, sikundër krijesat 

njerëzore bëhen objekt studimi për psikologët dhe sociologët” 
1
 

Këtë më duket se e kemi dëgjuar rregullisht ç’prej traditave realiste dhe s’përbën 

as ndonjë problem të madh të ndahemi me një botëkuptimi të tillë. Sepse “Kuptimi 

i ligjërimit  nuk është kuptimi i fjalëve në rrugën e përgjithësimit e 

rrumbullakosjes së domethënieve nëpër fjalorë; ai është vijueshmëri pas kuptimit 

tërësor të së thënës, e cila gjithëherë shtrihet përtej kufirit të fjalëve. 
2
 

 

 

Kafkulla e Origjinalit 

 

Dimë që polisi grek kërkonte interpretime të reja, komente të reja për tekste të 

lashta të Homerit dhe poetëve të tjerë antikë. Përse ishte i nevojshëm ky 

interpretim i ri? Puna është se, që nga koha e Homerit dhe gjer në kohën e 

sofistëve, patën ngjarë ndryshime thelbësore gjuhësore, pati kaluar shumë kohë 

dhe lypseshin përkthime të reja të Homerit në gjuhën bashkëkohore të sofistëve, 
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d.m.th. Homeri në raport me sofistët, u kap autor i vjetër, ndërsa veprat e tij në ato 

kohëra tashmë, qenë bërë monumente letrare. Kjo është arsyeja e parë.  

E dyta.  Atëherë, për gjithë Greqinë, Homeri dhe disa autorë të vjetër, kanë qenë 

mësues nacionalë në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës. Në shkollat e Greqisë së 

vjetër, këta autorë mësoheshin, në veprat e tyre njerëzit mësonin gramatea-n, 

drejtshkrimin, edukoheshin me shembujt heroikë të historisë dhe mitologjisë 

greke. Prandaj interpretimi dhe përkthimi i tyre në gjuhën e re greke (në raport me 

sofistët), kanë qenë ndër detyrat më aktuale dhe praktike, d.m.th. domosdoshmëria 

erdhi drejt e nga praktika. Në këto kohëra lindën edhe qasjet e para për krijimin e 

programeve hermeneutike
3
.  

Në një kohë me depërtimin në kohën greke të kristianizmit, tekstet religjioze nisin 

të adoptohen në një sferë të re për ta, megjithëse ky moment, padyshim, ka qenë i 

rëndësishëm edhe në faktin që religjioni kristian nis të ngërthejë shtresa gjithë e 

më të mëdha banorësh. Ka dhe një monet tjetër, që paraqet në vetvete një fakt 

social, të cilin gjithashtu, s’ke si e injoron dhe i cili është i lidhur me atë që, në 

këto kohëra ngjasin kontakte intensive ekonomike, kulturore, tregtare, realizohet 

këmbimi i traktateve filozofike dhe shkencore mes Lindjes dhe Perëndimit. Pasojë 

e kësaj qe një progres i stuhishëm i zejes së përkthimit. Po në të njëjtën kohë, siç 

dihet, ngjet dhe përkthimi i Testamentit të Vjetër në gjuhën greke dhe diskutimi i 

të gjitha problemeve lidhur me tekstet kristiane. Eshtë shi nj’ai moment kur 

ngjizen dy shkollat me bazë dy bibliotekat: Shkolla aleksandrine dhe ajo e 

Pergamit. Ato dallojnë për nga mospranimi i ideve të njëra-tjetrës dhe parashtrojnë 

bashkimin e njëmendësave, të cilët i lidh një bazë e përbashkët konceptuale. Në 

veçanti, problemi i parë hermeneutik, të cilin e diskutojnë të dyja këto shkolla, 

është: Sa kuptime ka në fjalë? Një apo disa? Sipas shkollës aleksandrine, kuptime 

në fjalë ka shumë, ndërsa shkolla pergame quan se në fjalë ka një kuptim të vetëm.  
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Për ne këtu është e rëndësishme, përskej problemeve të diskutuara në lashtësi, vetë 

fakti i përkthimit të Homerit dhe poetëve të tjerë, të themi, nga gjuha tepër e vjetër 

greke në gjuhën e vjetër greke “si rrjedhojë e ndryshimeve thelbësore të gjuhës”, 

çka dhe cyti domosdoshmërinë e përkthimeve. Domethënë, hyjnori Gnediç* dhe 

përkthyesit e tjerë të lirikës helene, del se nuk na kanë përkthyer aspak atë 

origjinal ku “fryn jeta e lashtë”, sipas fjalëve të Bjelinskit. Dhe nëse në këto 

përkthime ndjehet “fryma helene”, “sharmi i lashtësisë”, atëherë çfarë lashtësie 

kihet parasysh? Na del se gjuha zanafillore e origjinalit, gjuha-burim, paska 

mbetur peng në shtresa kohore të kurrënjohshme për ne, pra në ato kohëra në 

rrjedhën e të cilave kanë ngjarë zhvendosje të rëndësishme të origjinalit, pa folur 

më për zhvendosje dhe ndryshime që kanë ngjarë nga origjinali “i parë” gjer të 

origjinali “i dytë”, që na ndan dhe na izolon me mijëvjeçarë.  

Kësisoj, ndryshimi komunikativ kushtëzohet me atë që, ndërmjet teksteve të 

origjinalit dhe përkthimit ekziston një terr i padepërtueshëm, ekziston një distancë 

kohore që e rrethon origjinalin me një “zonë të dendur heshtjeje”. Sipas A. 

Popoviçit, “aspekti kohor projektohet në dy nivele themelore: në nivelin material 

të substratit të tekstit (koha gramatikore) dhe në nivelin e funksionit semiotik të 

tekstit (koha si fenomen kulture)”.  

Kur ndërmjet origjinalit dhe përkthyesit rraset aspekti kohor në të dy nivelet e tij, 

gramatik dhe semiotik, atëherë hipotetikisht përkthyesit i mbetet mundësia për të 

mbërritur të parin, por si zor se mund të arrijë të dytin. Se “lumi i Heraklitit”, i cili 

sipas Borgesit, “nuk kursen perandori dhe luanë”, fshin pas vetes kodet kulturore 

të realizuara në tekstin e përkthimit.  

Vështirësia e analizës së strukturave kuptimore që lindin problematikën e 

interpretimit, hermeneutikës etj, shpjegon papërcaktueshmërinë e suazave 

kuptimore, koordinatat e veprimit dhe kuptueshmërisë së tyre, subjektit të thënies 
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(shprehjes), e së këndejmi, edhe difuzitetit të detyrës së “tërësisë” hermeneutike 

(për shembull “konteksteve”) dhe shpërfaqjes së pjesëve dhe strukturave të saj 

(adresatit implicit, horizonteve të tij kulturore, tipit të veprimit ekspresiv, 

elementëve të tij etj. ) “... Për nga pricipialiteti i papërcaktueshmërisë së subjektit 

të ligjëratës poetike, mund të vërtetosh bazën instrumentale, teknike e racionale të 

shkencës së letërsisë (e, tekefundit, dhe të shkencës së përkthimit – nënvizimi ynë 

A. T) në raport me terminologjinë e tropeve: të dallosh logjikisht vetë metaforën 

nga sinekdota, metonimia e të tjera figura, është e pamundur”
4
.  

Kësisoj, faktori kohor e privon praktikisht përkthyesin nga mundësia për të 

kuptuar natyrën semantike e semiotike të origjinalit. Rëndësia e origjinalit, nëse jo 

krejt, atëherë të pjesës më të madhe, mbetet peng në kohë dhe, së këndejmi, rrjedh 

definicioni i padyshimtë: arbitraritet i plotë, hapje dyersh për çdo lloj subjektiviteti 

arbitrar nga ana e përkthyesit. Çdo fjalë përbërëse e teksteve të vjetra bart në 

vetvete rrezikshmërinë më të lartë, shprehur më shkurt, iluzionin e 

kuptueshmërisë. Fjala e origjinalit gurëzohet, më saktë, gurëzohet kuptimi i saj, 

hermetizohet semantika kuptimore, përderisa çdocila fjalë e teksteve të vjetra 

paraqet në vetvete njëfarë kafkulle filologjike, brenda së cilës prehet mendimi 

zanafillor dhe domethënia prore e pambrrijshme për ne.  

Ky definicion, në thelb dëshpërak, na bën të vetëdijshëm që ne, - ashtu sikundër e 

ka theksuar edhe Salvatore Kuazimodo në esenë e tij “Poezia bashkëkohore” – “ 

Ne përkthejmë nga tekstet e vjetra vetëm qartësinë tonë mbi to, kuptimin tonë për 

to, çka më së shumti rezulton të jetë moskuptimi ynë”.   

 

. . Pas 'mijë vjetësh përnën perde molusqet 

do ta nxjerrin përmes thekësh që shplojnë 

vazhdën "natën e mirë", që buzët 
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nuk kanë kujt t'ia drejtojnë.  

 

               (nga cikli “Një pjesë e ligjëratës”, Përkthimi im, A. T. ) 

 

Është kjo strofë e J. Brodskijt që e ilustron dhe e shterr në mënyrë kuptimplote 

thelbin kuptimor të fjalës përthellë kafkullës filologjike të origjinalit - “perden 

mijëvjeçare” që i ndajnë spektrat e regjistrat semantikë, domethëniet dhe shkallën 

e shenjuesve të një realeje gjuhësore të pamundur në nivelin receptiv për 

përkthyesin e kohës sonë.  

 

 

 

Jeta pas vdekjes: përkthyesi si Karont (anaologjia e gjashtë) 

 

Burime irritimi për shumicën e teoricienëve dhe kritikëve të përkthimit, janë do 

farë aktesh “ezoterike” të njohjes së origjinalit, të cilat i shtrijnë rrënjët thellë në 

praktikën metashkencore të procedimit me tekstet dhe zgjidhjet gjuhësore, sadoqë 

të theksohet palëkundshëm primati klasik i teorisë para praktikës. Ngërthyer nën 

kushtet e “horizontit të përbotshëm të gjuhës” (shfrytëzojmë këtë term të L. 

Vitgenshtejnit), - qasja që i bën përkthyesi origjinalit, të kujton disi veprimet e 

mistershme të shamanit, për ta “çmagjepsur gjuhën amtare nga syri i keq i gjuhës 

së huaj. . . “ (W. Benjamin).  

Presupozohet edhe ekzistenca e njëfarë zone të tretë ndërmjet gjuhës së origjinalit 

dhe gjuhës amtare, në të cilën vepron, projektohet, sozia e dy gjuhëve – 

përkthyesi. Irritimin më të madh ky pozicion ia shkakton Dugllas Robinsonit, i 

cili, në artikullin që kemi përmendur, “Sozitë magjike”, shkruan: “... duke parë 
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llahtarinë e Shlejermaherit para këtij “guximi të çartur të magjisë”... vetë ky llahtar 

del në botën e jashtme në cilësinë e sozisë personale, për të projektuar praninë e tij 

fizike të udhëtimit në dy vende njëkohësisht.  Doppeltgehen mund të përfytyrohet 

si udhëtim astral, si rezultat i të cilit trupi fizik i njeriut ndodhet në një vend të 

caktuar, ndërsa trupi astral – në një vend tjetër, dhe pa iu shmangur kësaj, njerëzit 

e shohin atë dhe këtu dhe atje njëherazi, porse duke qenë krejt të bindur që me të 

vërtetë është ai i njëjti”.  

Megjithatë, mbetet e pakuptueshme përse po i njëjti pozicion (dyzimi), i cili e 

tmerron Shlejermaherin, si një luterian të mirë (ai ka qenë edhe pastor) dhe që 

referuar këtij pozicioni D. Robinson parodizon, - po ai koncept është i pranishëm 

në esenë e W. Benjaminit, duke e bërë autorin të ndjehet vërtet i revoltuar keq.  

“Të gjitha veprimet bartin karakter magjik dhe kryhen në sfera të mjegullta okulte, 

të mbinatyrshme, mrekullikrijuese, ku nuk guxon të shkelë këmba e vdektarit të 

thjeshtë, për shembull, e përkthyesit”
5
.  

Sidoqoftë, duke cituar “Detyrën e Përkthyesit të Ë. Benjaminit”, që “deri në një 

farë shkalle, të gjitha tekstet e shenjta e kanë mundësinë e përkthimit ndërmjet 

rreshtash” – atëherë bëhet e qartë që skrupuloziteti i Ë.Benjaminit nuk mund të 

quhet përpos se gjakim drejt transhendencës, gjithëherë për të mbërritë dhe për të 

kapërcyer misterin e origjinalit: pikërisht këtu ne vërejmë simptomën e përkthimit 

ideal.  

Apeli i ripërsëritur që u bëhet përkthyesve për të mbërritur “vetëdijen e përlargët” 

të origjinalit, është thelbi që nënvizon Benjamini dhe është pikërisht kjo tendencë 

e tij që lidhet me fatin e traditës dhe bashkëkohësisë: shkatërrimi (vdekja) e 

origjinalit. Në veprën e tij më të rëndësishme “Fati i veprave të artit në epokën e 

riprodhimit teknik”, W. Benjamini tregoi se “madje dhe me riprodhimin më të 

përkryer, veprës së artit i mungon një element: prania e saj në kohë dhe hapësi, 
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unikaliteti i ekzistencës së saj në vendin ku i ka qëlluar të jetë”. Mendimtari 

thekson po aq që, përkufizimi i aurës është “fenomen unikal i përlargësisë, sadoqë 

ai të mos jetë i afërt” pasqyron vlerën kult të veprës së artit në kategoritë e 

perceptimit hapësinor dhe kohor. Përlargësia është krejt e përkundërt me 

përafërsinë. Objekti i përlargët është i pambërritshëm. Dhe pambërritshmëria është 

veti kyçe e objektit të kultit. Nocioni mbi zhdukjen e “aurës” së origjinalit gjatë 

riprodhimit, ka domethënien e “vdekjes” së origjinalit, tashmë kjo e shpërngulur 

në sferën e përkthimit artistik.   

Vetë mundësia e pafundme plurale e interpretimit të realitetit të origjinalit nën 

përkthim, çdo herë ka domethënien e një radhe “vdekjesh” të origjinalit, përderisa 

përkthyesi i përmbyll tekstin si realitet në një suazë rreptësisht të përcaktuar të 

interpretimit. Kësisoj, ai i dikton recepientit një skemë të përcaktuar perceptimi. 

Përkthyesi, në ngjashmëri me fotografin, duke fotografuar, e vret realitetin.  

Përkthimi kanonizon, ngrin origjinalin dhe me po këtë gjë, shpërfaq në origjinal 

spostimin, paqëndrueshmërinë, e cila gjer në atë çast nuk ka qenë e dukshme.  

Përkthimi i përket jo jetës së origjinalit, sepse tashmë origjinali është i vdekur, por 

jetës pas varri të origjinalit, duke e lejuar me këtë fakt dhe duke e konfirmuar 

vdekjen e tij.   

“Procesi i përkthimit, nëse atë mund ta quajmë proces, është i lidhur me 

ndryshimin dhe lëvizjen dhe po ashtu, ka të gjitha simptomat e jashtme të jetës, 

por të një jete pas vdekjes, sepse përkthimi, përveç të tjerave, na dëften vdekjen e 

origjinalit”
6
.  

Përkthyesi, me ndihmën e tropeve të gjuhës amëtare (Benjamini flet mbi 

pamundësinë madje dhe të tropeve për t’i qenë i përshtatshëm kuptimit), e bën 

frymën e origjinalit të kryejë lëvizje në drejtim të dezintegrimit, ta lerë atdheun e 

tij apo “shtëpinë e vet të qënies” në kërkim të një tjetër shtëpie, duke përfaqësuar 
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në vetvete endje të përjetshme. Kjo endacakëri  e gjuhës, kjo hije e origjinalit, 

është pikërisht ai iluzioni i jetës, vetëm se tashmë si e një jete pas vdekjes.   

Imazhi i përkthyesit është i ngjashëm me atë të Karontit, birit të Erebit dhe Natës, 

vozitësit plakaruq në botën e nëndheshme, i cili shpie hijet përmes lumenjve të 

Hadit. Për këtë kontrabandë, ai merr një oboll të bakërt, të cilin ia vënë të vdekurit 

në gojë, poshtë gjuhës. Dhe çfarë ka pra përnën gjuhën e fantazmës së origjinalit? 

Lavdia? Përse përkthyesin nuk e tundojnë autorët e dorës së dytë? Ka gjasa, që 

përnën gjuhën e tyre – të mos ketë gjë prej gjëje. Poshtë gjuhës së tyre nuk gjendet 

Lavdia. Këtu ka vend për njëfarë sociologjie të lavdisë. Mirëpo kjo tashmë është 

detyra e sociologëve.   
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Përkthimet “feministe”: autorësia nomadike 

 

Çështja që po i shtojmë katitullit “Mistika e Origjinalit”, kundron përmasa të 

aktorëve të tekstit, të intecionalitetit dhe strategjive të qasjes ndaj origjinalit, të 

aktorëve që marrin pjesë të ndërsjelltë në krijimin dhe receptimin e origjinalit të 

përkthyer dhe që rolin diktues e kanë studimet e sotme gjinore (gender). Më saktë, 

“mistika” e origjinalit, apo “origjinalit të ri” të përkthyer, përfshin paradigmën 

postmoderniste, fushën diskursive të bashkëautorësisë, ku pjesëmarrësit e 

diskursivitetit janë të shumtë, heterogjenë, sikundërse dhe diskursi nuk është 

statik: ai shndërrohet, shtegëton në varësi të ndërkalljes në të, të ideve të reja. Pra 

kemi një autorësi dhe diskurs nomadik.   

 

*    *   * 

 

Siç dihet, çdocila epokë ka nevojë për përkthyesin e saj, në çdo epokë përkthimi 

ka funksionin e tij; sfera të ndryshme diskursive kërkojnë qasje të ndryshme 

përkthimore. Përkthimi i teksteve feministe, duke qenë një nga mjetet e zgjerimit 

të hapësirës  së diskursit tonë publik e kombëtar, na kthen tek debati mbi raportet 

ndërmjet përkthimit dhe tekstit origjinal. Ne e ndjejmë ndryshimin e teksteve 

shkencore nga tekstet letraro-artistike, po megjithatë mendojmë se arsyetimet e një 

sërë specialistësh të teorisë së përkthimit artistik kanë rëndësi metodologjike për 

zgjidhjen e problemit të përkthimit të teksteve, që kanë të bëjnë me teoritë sociale 

dhe politike, dhe veçanërisht me mendimin feminist. Ne do t’i drejtohemi teorisë 

së përkthimit artistik (ndër to, dhe poetik), duke mbajtur parasysh, që tekstet 

feministe janë shumë pranë metaforizmit poetik, lojës së fjalëve dhe imagjinatës, 
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ndërhyrjeve kontekstuale etj, ndonëse, natyrisht, analogjitë e një lloji të këtillë 

kanë karakter krejt të kufizuar.  

Të gjitha arsyetimet në vijim cekin vetëmse përkthimin e teksteve feministe, pa 

pretenduar në një universalizim të tyre.  

Pozicionin fillestar të këtij diskursi shtron teza jonë mbi dytësinë e përkthyesit, 

përmbushjen e rolit të tij shërbyes, gjithnjë në raport me origjinalin. Në rastin më 

të mirë ai është ekzekutor dhe jo demiurg. Arti i përkthimit është i ngjashëm me 

artin e ekzekutimit të një muzikanti, sikundërse dhe puna tradicionale femërore në 

sferën e prodhimit. Diskutimi i marrëdhënieve të përkthimit dhe origjinalit të 

teksteve feministe e bëjnë sërish aktuale kategorinë e besnikërisë, e cila ka 

konotacionin e saj me diskursin patriarkal të raporteve ndërmjet sekseve. 

Përkthimi është i ngjashëm me femrën dhe ai duhet të jetë besnik.  

Por kujt? Besnikëria e përkthimit është dyfish e orientuar. Nga njëra anë 

ekzistojnë kërkesat për besnikëri ndaj origjinalit. Nga ana tjetër, duhet  respektuar 

besnikëria ndaj gjuhës amtare në të cilën përkthen. Kërkesa të tilla përjashtojnë 

njëra-tjetrën në mënyrë të ndërsjelltë. Përkthyesi duhet të jetë besnik për të 

mbrojtur njëherësh nderin e dy “bashkëshorteve” të tij.  

Besnikëria ndaj origjinalit është relative, ajo mund të kuptohet gjithëfarllojshëm, 

para së gjithash, në përcjelljen e frymës së tekstit, kuptimit të tij, por jo në 

saktësinë verbale. Në shënimet e tij mbi përkthimin e Shekspirit, Boris Pasternaku 

pohon se “…saktësia e fjalëpërfjalshme e formës, nuk i jep dorë përkthimit të jetë 

sa më afër origjinalit. Ashtu si ngjashmëria e paraqitjes dhe e të paraqiturës, ashtu 

edhe ngjashmëria e përkthimit me origjinalin mbërrihet me gjallërinë dhe 

natyrshmërinë e gjuhës … Ashtu si origjinali, përkthimi duhet të ngjallë 

përshtypjen e jetës, dhe jo të letërsisë” (Pasternak, 1987: 428-429).  
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Informimi konceptual i nocionit të besnikërisë është mjet i ruajtjes së besnikërisë 

së origjinalit. “Lëvizja e ditëpërditshme në tekst e vendos përkthyesin në gjendjet 

e dikurshme të autorit. Ai ditë pas dite riprodhon lëvizjet e bëra njëherë nga autori. 

Jo në teori, por gjatë punës afrohesh me disa mistere të autorit, gjendesh 

perceptueshëm i përfshirë nga kjo mistikë”. Besnikëria ka të bëjë me “njëjtësinë e 

përjetimit poetik, dashurinë ndaj origjinalit, mendjekthjelltësinë e brendshme – me 

gjithçka që të mundëson kuptimin dhe mbërritjen e tij” (Helemskij, 1987: 191). 

Duke e përvetësuar këtë logjikë, përkthyesit femra të teksteve orientohen në këtë 

afeksion të brendshëm, e cila është mbase e vetmja mënyrë, ndonëse e zbehtë, e 

garancisë së “besnikërisë” së tyre.  

Ana tjetër e dilemës së “besnikërisë” është besnikëria ndaj gjuhës amtare, në 

diskutimin e së cilës shpesh shfrytëzohen metafora psikoanalitike. Nga njëra anë, 

me qëllim që lindja e trashëgimtarit – teksti i përkthimit – të jetë legjitim, i 

ligjshëm, përkthyesi-baba duhet t’i jetë besnik gjuhës-nënë . nga ana tjetër, 

përkthyesi gjendet në një situatë edipale. Ai përpiqet të “vrasë babanë”, rolin e të 

cilin në rastin e dhënë është teksti autorial – përderisa përjeton “joshje ndaj së 

ëmës”, domethënë, ndaj gjuhës amtare.  

Ka edhe një aspekt tjetër të “besnikërisë” që lind gjatë zgjidhjes së çështjes së 

përkthimit dhe trasliterimit, d.m.th., mbi huazimet e fjalëve nga gjuha tjetër në 

tekstin e përkthimit. Kjo çështje ka një rëndësi të posaçme në lidhje me “karierën” 

e termit “gender” në gjuhën shqipe, e cila gjithë e më shpesh është zëvendësuar 

me “Studime gjinore”. Duke qenë i transliteruar (së paku në artikulim – 

“xhender”), ky term është bërë shenjues për një drejtim të ri të hulumtimeve 

sociale edhe në Shqipëri, duke kërkuar legjitimitetin e vet.  

Huazimi mund të trajtohet si një tradhëti në lidhje me tekstin origjinal, dm.th., si 

shenjë e asaj që përkthyesi nuk i ka gjetur këtij termi fjalën gjegjëse, e cila të 
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pasqyronte kutimin që i njihet. Nga ana tjetër, huazimi i padeformuar i këtij termi 

(“gender”) mund të kundrohet si një tradhëti e përkthyesit ndaj gjuhës amtare – 

derisa e mbush atë me “elemente të huaja”. Mendojmë se çështja e transliterimit 

nuk mund të zgjidhet njëherë e përgjithmonë. Nha njëra anë, sinonimi i gjetur 

saktë në shqip është më i sigurtë se kalku gjuhësor. Por ekuivalentin gjuhësor nuk 

mund ta gjesh gjithnjë, për çka dëshmojnë shumë fjalë të huaja në gjuhën shqipe, 

veçanërisht në tekstet shkencore. Sidoqoftë, kjo ka të bëjë jo vetëm me shqipen. 

Mbi bazën e huazimeve zhvillohet çdo gjuhë.  

Kështu, duke përkthyer tekstet feministe, ne gjithnjë zgjidhim dilemën e 

besnikërisë: tradhëtojmë gjuhën amtare, duke dëshiruar t’i rrimë besnikë 

origjinalit; njëkohësisht tradhëtojmë origjinalin, duke e kallur atë në shtratin e 

gjuhës amtare. Një tradhëti e këtillë është e pashmangshme, përderisa përkthimi 

parakupton interpretimin e teksteve dhe krijimin e versioneve të reja të tyre. 

Kësodore, ngjet tradhëtia e dyfishtë, ruhet besnikëria e dyfishtë, duke  mundësuar 

një diskurs të ri. 

Gjuha shqipe nuk i bindet gjuhës “politkorrekte” të shumë gjuhëve perendimore të 

teksteve feministe. Analogët e shqipes ngjajnë shpesh joletrare, të pagdhendura. 

Në rastin e dhënë në mund të flasim jo vetëm për mosbindje të gjuhës si bartëse e 

gramatikës, por edhe për mosbindje të saj si bartëse të diskursit. Pozicioni ynë 

përkthimologjik ka të bëjë me përpjekjen tonë për të balancuar kërkesat e gjuhës 

shqipe dhe pathosin e gjuhës politike të diskursit feminist. Problemi i përkthimit 

shndërrohet kësisoj në problem politik. Duke ushtruar dhunë mbi normat 

gjuhësore të shqipes, ne i flakim dorashkën përfytyrimeve tona të ngulitura mbi 

dytësinë dhe paaftësinë shprehimore te subjektit femëror. Njëkohësisht ne 

përpiqemi të ruajmë dhe besnikërinë e traditave të gjuhës amtare, dhe prandaj nuk 

arrijmë të brendashkruhemi në “politkorrektesën” e diskursit feminist”.  
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Dilema e besnikërisë ndaj gjuhës amtare dhe origjinalit, na del,kësisoj, rezultat i 

shtrimit të gabuar të çështjes mbi autorësinë e tekstit, mbi parësinë apo dytësinë e 

përkthimit. Një dilemë e këtillë nuk do të ekzistonte, nëse teksti do të kundrohej si 

një produkt i prodhimtarisë diskursive, d.m.th., në traditën e postmodernizmit. Në 

paradigmën postmoderniste skemën e dallimit hierarkik tekst-origjinal dhe tekst-

përkthim e këmben nocioni i intertekstualitetit (Jacques Derrida 1979). Nisur nga 

ky pozicion, kufijtë e tekstit shpëlahen, fshihen, ato është e pamundur t’i dëftesh. 

Edhe përkthimi, edhe origjinali varen nga tekstet paraardhëse, nga burimet 

historike. “Autori” shpreh vetëmse kodet sociale dhe kulturore, prandaj nocioni i 

origjinalit zhduket, teksti tashmë nuk konsiderohet si fryt i veprimtarisë së një 

autori, por si rezultat i interpretimit të vazhdueshëm në procesin e leximit, 

shkrimit, përkthimit dhe rileximit.  

Përderisa edhe në tekstin origjinal autorial termat përftojnë domethënie të reja 

(Jacques Derrida 1979), ne konsiderojmë ligjësi të përkthimit feminist të teksteve 

pamundësinë e përkthimit të shumë termave në shqip (të tilla si gender, nomadic 

subjectivity, female subject (she) etj.),. Na mbetet të pranojmë se përkthimin e 

udhëheq një lidhje e dyfishtë: teksti i origjinalit kërkon njëkohësisht përkthimin 

(ne atë e zgjedhim si të rëndësishëm për kulturën tonë) dhe ndalimin e përkthimit 

(ai i përket një kulture tjetër).  

Kështu, dalim në mendimin se origjinali dhe përkthimi – janë borxhli ndaj njëri-

tjetrit. Teksti i origjinalit orientohet drejt ekspansionit, ai kërkon përfshirjen në 

diskurse të tjera gjuhësh të huaja. Përkthyesit janë eksekutues të këtij misioni. 

Përkthimi i jep origjinalit një kuptim të ri, të cilin ai nuk e kishte në diskursin 

amtar. Lidhja e dysfishtë e atorëve të përkthimit dhe origjinalit duhet të kundrohet 

si marrëdhënie partneritëti dhe barazie. Përkthimi ka një drejtim të dyanshëm e të 
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ndërsjelltë: autori dhe përkthyesi “punojnë” bashkë mbi tekstin dhe shndërrohen 

bashkëautorë të diskursit.  

 

 

Autorësia nomadike dhe diskursiviteti feminist  

 

Nocioni i autorit diskursiv, në të përkundërt me autorin klasik, është futur nga 

Michel Foucault. Autori si kategori lind në procesin e individualizimit të historisë 

së ideve, kur i rëndësishëm bëhet jo vetëm teksti, por edhe krijuesi i tij (Foucault, 

1996: 12). Me vonë nocioni i autorësisë do të ndryshojë. Në Europën e shekullit 

XIX shfaqet “autori i diskursivitetit”, d.m.th., themeluesi i traditës, klasiku, 

teksteve të të cilit u referohen me tej të gjithë dishepujt dhe ndjekësit. Autorë 

tipikë të diskursivitetit janë Marksi dhe Frojdi. I kuptuar kësodorshëm, emri i 

autorit “përmbush në lidhje me diskursin një rol të përcaktuar: ai lehtëson 

funksionin e klasifikimit; një emër i tillë mundëson të gruposh një radhë tekstesh, 

t’i përkufizosh ato, të përjashtosh prej tyre një palë dhe t’ua kundërvësh një pale 

tjetër” (Foucault, po aty, 21). Tekstet e klasikëve ri-interpretohen gjithnjë prej 

gjeneratave të reja, çka do të thotë, se bëhen të varur prej transformimeve të tyre të 

metëjshme. Kësisoj, diskursiviteti përfshin kritikën pasardhëse dhe interpretimin e 

teksteve të autorëve të caktuar, “bashkëautorë” të diskursivitetit bëhen të gjithë 

pjesëmarrësit që u rikthehen teksteve të dhëna dhe ndryshojnë kësisoj natyrën e 

diskursit. Frojdi pas leximit dhe interpretimit të të tjerëve (ndër ta, feministeve) 

nuk është më po ai Frojd, i cili ka shkruar në fillim të shekullit.  

 

Si rezultat teksti nis të jetojë relativisht i pavarur nga jeta e themeluesit-klasik, 

autorësia bëhet “funksion i ndërlikuar i diskursit” (po aty, 40). Një diskurs i tillë 
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nënkupton një shumësi procesuale të autorësisë apo praninë e një shumësie 

autorësh. Nëse e ndërmendim autorësinë kësisoj, atëherë është e lëhtë të 

mbërrijmë në përfundimin, se përkthyesit bëhen bashkëautorë të diskursivitetit. 

Tekstet e “klasikëve” ndryshojnë në varësi nga leximi feminist, ato i ndryshon 

përkthimi në gjuhë të tjera dhe shpërngulja në fusha të tjera diskursive. Autorësia 

shumëzohet, bëhet vështirë e identifikueshme, nomadike.  

Nocioni i autorësisë nomadike është përftuar nga koncepti i intertekstualitetit, i cili 

parakupton, që ekziston një konvencion i pashpallur me korrespondencë (në 

mungesë) ndërmjet autorit dhe përkthyesit. Kjo “marrëveshje” nënkupton 

mundësitë e kuptimit gjatë “endacakërisë” së tekstit nga konteksti në kontekst, e 

po ashtu edhe besën/besimin ndërmjet autorëve (autorit të origjinalit dhe partnerit 

të tij) në bazë të përkatësisë së tyre të diskursivitetit të përbashkët. Në rastin tonë 

autoret feministe të teksteve anglofone janë të privuara nga e drejta e votës, pa 

marrë parasysh që ne kemi rënë me ta në ujdi për disa gjetje përkthimore dhe për 

të drejtën e publikimit të përkthimit. Megjithatë duhet pranuar, që autorët nuk e 

kanë mundësinë të na kontrollojnë. Ne jemi të vetëdijshëm për pozicionin e 

pushtetshëm të autorëve të përkthimeve në lidhje me autorët e teksteve origjinale. 

Ne shohim të vetmin shteg shpëtimi nga kjo gjendje: pranimin e pashmangshëm të 

autorësisë nomadike. Në një situatë të tillë autorësinë e ndajnë jo vetëm shkrimtai 

dhe diskursi i tij, përkthyesi dhe diskursi i tij, por dhe lexuesi – recepient dhe 

interpretues, që vepron në kornizat e diskursit të tij.  

Pozicioni i autorësisë nomadike na lejon të pohojmë, që çdo përkthim është 

diskursivisht situativ. Autorësia e tekstit është dytësore në lidhje me 

diskursivitetin, në suazën e të cilit ai lind. Në rastin e dhënë përkthyesit janë peng i 

situatës diskursive dhe e shumta që ata mund të bëjnë, është të vetëdijësohen për 

pozicionin e tyre.  
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Ia vlen, më së mbrami, të nxjerrim disa përfundime. Autorësia e tekstit të 

përkthyer feminist edhe në diskursin shqiptar është i shumëllojshëm dhe 

heterogjen. Së pari, në këtë nocion përfshihen autorët e diskursit të një bërthame 

bazë të teorive sociale; së dyti, këta janë autorët e teksteve origjinale feministe; së 

treti, këta janë autorë përkthimesh, që realizojnë shpërnguljen (transferën) 

diskursive; së katërti, këta janë lexuesit. Kësisoj, mund të flasim për njëfarë 

autoriësie nomadike të diskursivitetit, të paidentifikuar si person. Teza mbi 

autorësinë nomadike dhe autorin është e ndryshme nga teza e Foucault-it mbi 

zhdukjen e autorit, apo me tezën e Rolan Bartin mbi vdekjen e autorit. Autorësia 

nomadike parakupton mundësinë e kthimit kah autori në një apo tjetër kontekst. 

Të gjitha këto meditime na shpien në përfundimin, se kjo paradigmë e re përfshin 

një shumësi autorësh, absolutisht jo vetëm femra. Në disa raste në fokusin e 

shqyrtimit mund të na dalë autorësia e artikujve, që i përkasin përkthimit; në raste 

të tjera është me vend të diskutohet autorësia e përkthimeve, por ka dhe raste të 

treta kur kemi të bëjmë me autorësinë e ideve origjinale të redaktorëve, hartuesve 

apo të pozicionit të lexuesve-kritikë.  

Një vegim i tillë i autorësisë së tekstit na lejon të zëmë një pozicion të caktuar në 

lidhje me metodologjinë e përkthimit. Në vështrimin tonë, përkthyesi i kësaj 

tradite postmoderniste na shfaqet si bashkë-autor i tekstit. Specifika e situatës 

diskursive, sidomos në vendet e Europës Lindore, por edhe në Shqipëri, të cilën e 

përkufizojmë si vetëregulluese e kaosit diskursiv, i ngarkon një përgjegjshmëri të 

veçantë përkthyesit-bashkëautor, përderisa ai shpesh është një krijues i aparatit 

kategorial dhe i fjalorit në një fushë të re të diskursit. 
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