
          TEMA: 

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA
DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE 

  

STUDIM NË GJUHËSI

PUNIM PËR GRADËN SHKENCORE “DOKTOR” 

ÇËSHTJE TË SINONIMISË

NË

GJUHËN ANGLEZE DHE SHQIPE

Përgatitur nga:  M.A. Leonard DANGLLI

Udhëhoqi:  Prof. Dr. Ilo STEFANLLARI

         Tiranë  2012



          TEMA: 

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA
DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE 

  

STUDIM NË GJUHËSI

PUNIM PËR GRADËN SHKENCORE “DOKTOR” 

ÇËSHTJE TË SINONIMISË

NË

GJUHËN ANGLEZE DHE SHQIPE

         Tiranë  2012

Udhëhoqi:  

Prof. Dr. Ilo STEFANLLARI

Përgatitur nga: 

 M.A. Leonard DANGLLI



 

 

 

Falënderime 

 

 

Dëshiroj të shpreh falënderimet e mia për të gjithë ata që në një mënyrë apo një tjetër 

dhanë ndihmesën e tyre për t’a bërë punën time me doktoratën më të lehtë dhe më të 

këndshme. Fillimisht dëshiroj t’i drejtoj falënderimet e mia të sinqerta udhëheqësit 

tim shkencor, Prof.Dr. Ilo Stefanllarit, tek i cili kam gjetur gjithmonë sugjerime me 

vlerë, mbështetje dhe orientim shkencor.  

Dua të shpreh mirënjohjen time për drejtuesit e Fakultetit të Gjuhëve të 

Huaja, të cilët më dhanë mundësinë të vazhdoj studimet e doktoratës. Njëkohësisht, 

mirënjohja shkon për të gjithë kolegët e Departamentit të Gjuhës Angleze për 

rekomandimet e tyre të vlefshme sa herë që më është dashur t’i drejtohem atyre.  

Së fundmi, një falënderim i përzemërt i shkon familjes time, e cila ka qenë 

motivimi kryesor gjatë gjithë përpjekjeve për përfundimin e punimit të doktoratës.     



PASQYRA E LËNDËS 
 

 

 

 

 

 

Hyrje            V 

 

 

KREU I  VËSHTRIM HISTORIK RRETH STUDIMIT TË SINONIMISË   1 

1.1. Studimi i sinonimisë si një dukuri gjuhësore universale      1 

1.2. Studimi i sinonimeve në gjuhën angleze         2 

1.3. Studimi i sinonimeve në gjuhën shqipe       13 

 

 

KREU II  ELEMENTET E KUPTIMIT DHE NOCIONI I SINONIMISË  22 

2.1. Qasja referenciale         23 

       2.1.1 Referenca dhe denotacioni        26 

2.2. Konotacioni          27 

2.3. Qasja funksionale          35 

2.4 Nivelet e kuptimit          35 

2.5 Kuptimi leksikor dhe gramatikor        36 

2.6. Metoda e analizës komponenciale, metoda e analizës distribucionale dhe metoda                           

 e analizës semike         37

  

2.7. Nocioni i sinonimisë         38 

       2.7.1 Sinonimia nën dhe mbi nivelin e fjalës      42 

       2.7.2 Sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia     44 

 

KREU III  LINDJA E SINONIMEVE DHE GRUPEVE SINONIMIKE  47 

3.1 Lindja e sinonimeve në gjuhë        47 

      3.1.1 Sinonimia dhe huazimi leksikor       48 

      3.1.2 Sinonimia, variantet dhe dialektet       60 

      3.1.3 Sinonimia dhe proceset fjalëformuese      69 

      3.1.4 Sinonimia dhe polisemia        71 

      3.1.5 Sinonimia dhe eufemizmi        72 

3.2 Grupi dhe çifti sinonimik         76 

      3.2.1 Dominanti sinonimik        77 

3.3 Parimi i kontrastit, ekonomia gjuhësore dhe sinonimia     80 

 

  



 

KREU IV  DALLIMET MIDIS SINONIMEVE DHE KLASIFIKIMI   

                    I PËRGJITHSHËM I TYRE       82 

4.1. Dallimet midis sinonimeve        82 

      4.1.1 Variantet sintaksore dhe ato kombinative      83 

      4.1.2 Variantet stilistike         88 

      4.1.3 Variantet afektive         93 

      4.1.4 Variantet denotative         95 

4.2 Klasifikimi  i sinonimeve nga autorë të huaj dhe shqiptarë    96 

4.3. Sinonimia gramatikore         100 

      4.3.1 Sinonimia gramatikore në gjuhën angleze      101 

      4.3.2 Sinonimia gramatikore në gjuhën shqipe      106 

      

 

KREU V  SINONIMET, KOHEZIONI LEKSIKOR DHE EFEKTET             

        STILISTIKE        114 

5.1 Sinonimet dhe kohezioni leksikor        114 

5.2 Sinonimet dhe funksionet stilistike       115 

      5.2.1. Efektet stilistike dhe ndërtimet gramatikore     128 

5.3 Sinonimia dhe përkthimi         136 

 

KREU VI  SINONIMET NË VËSHTRIMIN METODIK    138 

6.1 Sinonimia në mësimnxënien dhe mësimdhënien e fjalorit të gjuhës së huaj  138 

      6.1.1 Fjalori dhe mësimi i gjuhës së huaj       138 

      6.1.2 Strategjitë për mësimin e fjalorit dhe sinonimia     139 

 

KREU VII  SINONIMET  DHE LEKSIKOGRAFIA     173 

7.1 Sinonimet në fjalorët sinonimikë dhe ata shpjegues     173 

7.2 Gjuhësia kompjuterike dhe sinonimia       185 

Përfundime           187 

Bibliografi           195 

Shtojca           204 

 



v 
 

 

Hyrje 

 

 

Nëse do të kishte barazi të plotë midis koncepteve, dukurive apo objekteve dhe 

fjalëve që i shprehin ato, atëherë nuk do të mund të flisnim për një kategori 

tradicionale të leksikologjisë si sinonimia. Në fakt, realiteti gjuhësor ofron diçka 

tjetër. Një ose më shumë fjalë mund të tregojnë të njëjtin objekt, person, dukuri etj., 

por përsëri ato mund të dallojnë në nuanca aq të holla sa mund të identifikohen vetëm 

nga syri i mprehtë i kritikut. Sinonimet janë pasqyra besnike e realitetit që na rrethon, 

ku bota me aq ngjyra dhe përthyerje gjen pasqyrimin e vet tek sinonimet, si fjalë ose 

shprehje të cilat pavarësisht se janë të afërta semantikisht, kanë edhe dallime 

ndërmjet tyre. 

Edhe pse janë kryer një sërë studimesh në gjuhën angleze dhe atë shqipe, ka 

ende hapësirë për diskutim dhe analizë për çështje që lidhen me një përcaktim sa më 

gjithëpërfshirës të konceptit të sinonimisë, duke përfshirë të gjithë komponentët e 

kuptimit apo tiparet e ndryshme semantike që i afrojnë dhe largojnë sinonimet nga 

njëri tjetri. Përkufizimi që i është dhënë shpesh sinonimeve si fjalë me të njëjtin 

kuptim duket se lë hapësirë për interpretim dhe nuk pasqyron në mënyrë të plotë 

marrëdhënien sinonimike, sepse fjala kuptim në vetvete ngërthen një larmi qasjesh 

ndaj tij. Nuk ka se si të flasim për sinonimet dhe të anashkalojmë denotacionin dhe 

konotacionin, të cilat shpesh konsiderohen si tipare qendrore dhe periferike. 

Ndërkohë që tradicionalisht sinonimia është konsideruar vetëm si marrëdhënie midis 

fjalëve të veçanta, sot flitet për marrëdhënie sinonimie nën dhe mbi nivelin e fjalës. 

Sa herë që analizohet identiteti apo ngjashmëria e kuptimit, lind nevoja për të 

diskutuar ekzistencën e sinonimeve absolute, pra sinonimet me plotësisht të njëjtën 

vlerë semantike në çdo kontekst të përdorimit të tyre. Kruzi, Lajënsi, Mërfi, Ullmani, 

Xheksëni, Thomai, Samara, etj., kanë shprehur mendimin se këto lloj sinonimesh do të 

ishin mbingarkesë për gjuhën dhe nëse shfaqen, gjuha punon për t’i larguar ato. 

Si rrjedhojë, dallimet e ndryshme që ekzistojnë apo që mund të lindin ndërmjet 

sinonimeve marrin rëndësi të veçantë, pasi vlera reale e përdorimit të një sinonimi në 

vend të një tjetri qëndron pikërisht tek shprehja e nuancave të holla semantike. Edhe 

kur disa fjalë shprehin të njëjtin objekt ose dukuri, ato mund të shprehin ngarkesa të 

ndryshme stilistike, afektive apo nuanca të shumëllojshme denotative. Pra, dallimi 

ndërmjet sinonimeve mund të krahasohet me dallimin ndërmjet nuancave të ndryshme 

të së njëjtës ngjyrë. Si rrjedhojë, një nga treguesit e njohjes së mirë të sinonimeve 

është përzgjedhja e sinonimit të duhur nga një çift apo grup i caktuar sinonimik.  

 

 

Përligjja e punimit 

 

Kjo temë u përzgjodh duke u mbështetur tek kriteret e mëposhtme: 

Dukuria gjuhësore e sinonimisë kërkon një trajtim gjithëpërfshirës të të gjithë 

elementeve të saj në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Një studim i thelluar i kësaj 

kategorie leksiko-semantike nxjerr në pah rëndësinë që ka sinonimia në procesin e 

komunikimit. Duke qenë një dukuri gjuhësore universale, studimi i sinonimisë në 

gjuhën angleze dhe atë shqipe është me interes për studimin e çështjeve të ndryshme 

që kërkojnë qartësim apo trajtim të të hollësishëm. Si një dukuri gjuhësore që i 
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nënshtrohet zhvillimit të vazhdueshëm, studimi i sinonimisë kërkon studim sistematik 

dhe të thelluar  të problemeve që lindin nga zhvillimi i marrëdhënieve sinonimike në 

gjuhë. 

Nga ana tjetër, duke qenë se roli i sinonimeve në procesin e mësimdhënies dhe 

mësimnxënies nuk është trajtuar në mënyrë të hollësishme në gjuhën shqipe, ku punim 

vë në dukje rëndësinë që kanë sinonimet në procesin mësimor. Ky punim synon t’i 

ndërgjegjësojë mësimdhënësit dhe nxënësit se përdorimi i drejtë i sinonimeve jep 

efekte pozitive në procesin e mësimit të gjuhës angleze si gjuhë e huaj. Ky studim 

plotëson kuadrin teorik të sinonimeve me përdorimin praktik të tyre. Përveç aspektit 

metodik, studimi i sinonimeve si mjete me vlerë të madhe stilistike merr një rëndësi të 

veçantë pasi lidhet me fusha të tilla studimi si përkthimi, publicistika, etj. Pra, është e 

nevojshme ndërthurja e elementeve teorikë të studimit të sinonimeve në gjuhën 

angleze dhe shqipe me përdorimin e tyre praktik.  

 

 

Objekti i studimit 

 

Punimi synon të ofrojë një qasje teorike dhe praktike të kategorisë leksiko-

semantike të sinonimisë në gjuhën angleze dhe shqipe. Sinonimia konsiderohet si një 

dukuri gjuhësore që ndërlidhet me shumë fusha të tjera studimi, apo që gjen zbatim 

praktik në shumë prej tyre. Studimi ka si qëllim që fillimisht të qartësojë çështje të 

rëndësishme që lidhen me sinoniminë dhe më pas të trajtojë mënyrat se si sinonimia 

mund të shfrytëzohet në fusha të tilla si: mësimdhënie/mësimnxënie, stilistikë dhe 

leksikografi.    

Pra, qartësimi dhe konsolidimi i qasjeve të ndryshme ndaj sinonimisë synon t’i 

bëjë, veçanërisht nxënësit dhe mësimdhënësit, të aftë të përdorin sinonimet me 

efektshmëri gjatë procesit mësimor, sepse sinonimia konsiderohet mjet shumë i 

vlefshëm organizues dhe qartësues i leksikut. Gjithashtu, një qëllim i rëndësishëm i 

punimit është të ndërgjegjësojë të gjithë përdoruesit e gjuhës se sinonimia mund të 

shërbejë si një “armë” shumë e vlefshme në duart e atij që njeh mirë veçoritë dhe 

nuancat e holla të dallimit ndërmjet sinonimeve. Nga ana tjetër, nëse nuk njihen mirë 

tiparet dalluese të sinonimeve, këto të fundit mund të përdoren pa sukses në ligjërim, 

apo mund ta shtrembërojnë kuptimin. 

Studimi i vjen në ndihmë nxënësve dhe studentëve, mësimdhënësve, shkrimtarëve, 

përkthyesve, publicistëve, etj., pra të gjithë atyre që duan ta përdorin gjuhën si 

pasqyrë të saktë të asaj ç’ka dëshirojnë të transmetojnë. 

 

 

Struktura e punimit 

 

Për të krijuar një ide të përgjithshme lidhur me çështjet që trajtohen në 

kapitujt e punimit, le të shohim në vazhdim një përmbledhje të shkurtër të secilit prej 

tyre.      

 

Kreu i parë i hedh një vështrim diakronik studimit të sinonimisë si në gjuhën 

angleze ashtu dhe në atë shqipe. Në punim nuk kemi bërë një renditje kronologjike 

formale të studimeve të ndryshme, por kemi trajtuar ato çështje dhe aspekte studimore 

që janë thelbësore për kategorinë leksiko - semantike të sinonimisë, duke i shfrytëzuar 
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për të ngritur hipotezat tona për studim të mëtejshëm. Në këtë pjesë të punimit 

vërejmë se sinonimet, ndonëse të lashta sa vetë Aristoteli, kërkojnë ende vëmendje, 

pasi tabloja që ato ofrojnë përmban një shumësi dhe larmi ngjyrimesh dhe nuancash. 

Ndonëse autorë të ndryshëm fjalorësh sinonimikë,
1

 autorë librash studimorë 

(leksikologji, semantika leksikore, etj.), artikujsh shkencorë, e shumë studime të tjera, 

kanë dhënë ndihmesën e tyre apo kanë çelur një dritare të re debati, ka ende çështje 

që kërkojnë studim sistematik dhe të thelluar si në aspektin teorik ashtu dhe në atë 

praktik.  

Kapitujt në vazhdim i kushtojnë rëndësi të veçantë aspekteve të tilla të 

marrëdhënies së sinonimisë si: kuptimi me të gjithë komponentët e tij, faktorët dhe 

shkaqet e pasurimit të gjuhës me sinonime, klasifikimi që mund t’i bëhet këtyre të 

fundit mbështetur në metoda të ndryshme analize, si ajo e zëvendësimit të ndërsjellë, 

analiza komponenciale, etj. Më tej vazhdohet me çështje që përfshijnë sinoniminë 

gramatikore, përdorimin stilistikor të sinonimeve, shfrytëzimin e marrëdhënies 

sinonimike në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, si dhe çështje që lidhen me 

aspektin leksikografik të sinonimeve.     

Kreu i dytë trajton një nga elementet më të diskutueshme sa herë që flitet për 

marrëdhënien gjuhësore të sinonimisë, kuptimin, pasi në fund të fundit sinonimia 

është një marrëdhënie kuptimore. Analiza e veçantë e qasjeve të ndryshme ndaj 

kuptimit ndihmon të kuptojmë ato elemente të kuptimit që mund të afrojnë, por edhe 

dallojnë dy sinonime nga njëri tjetri. Sa herë që sinonimet janë përkufizuar si fjalë me 

të njëjtin kuptim, gjithmonë ka lindur nevoja për të qartësuar atë që mund ta quajmë 

kuptimi sinonimik, pra kuptimi që lidh dy fjalë sinonime. Kjo nevojë ka lindur dhe lind 

si rrjedhojë e kompleksitetit të marrëdhënies sinonimike, sepse pavarësisht se dy fjalë, 

si për shembull die dhe decease, apo kokë dhe rradake, tregojnë të njëjtin veprim apo 

pjesë të trupit, ato ndryshojnë në ngarkesën e tyre stilistike apo afektive.  

Pra, ky kapitull trajton ato qasje ndaj kuptimit të cilat shpesh nuk i janë 

nënshtruar trajtimit të hollësishëm gjatë studimit të sinonimisë. Kuptimi analizohet në 

lidhje me referencën, denotacionin, konotacionin, apo edhe si pjesë e analizës 

komponenciale. Pas analizës së kuptimit, përkufizimi i nocionit të sinonimisë bëhet më 

i lehtë. Sinonimet konsiderohen si fjalë apo shprehje të cilat janë të njëjta ose thuajse 

të njëjta në një ose më shumë kuptime denotative, por që mund të ndryshojnë në 

nuancat kuptimore, ngarkesën stilistike, vlerën afektive, apo mundësinë për t’u lidhur 

me fjalë të tjera.    

Kreu i tretë trajton burimet e sinonimisë në gjuhën angleze dhe shqipe, duke 

pasur parasysh se sinonimia është dukuri gjuhësore universale me tipare të veçanta 

në gjuhë të ndryshme. Edhe pse disa studiues kanë trajtuar rrugët e lindjes së 

sinonimeve, ka hapësirë për trajtim më gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm të 

sinonimeve. Duke pasur parasysh faktin se gjuha angleze dhe ajo shqipe 

karakterizohen nga një pasuri e madhe marrëdhëniesh sinonimike,
2
 atëherë lind 

nevoja për trajtimin e faktorëve të ndryshëm gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë që kanë 

krijuar dhe krijojnë çifte dhe grupe të shumta sinonimike në të dyja gjuhët. Rëndësi e 

veçantë i kushtohet huazimit leksikor, neologjizmave, dialekteve, proceseve 

fjalëformuese, zhvillimit të polisemisë, eufemizmave, etj. Si rrjedhojë e vendosjes së 

marrëdhënies sinonimike midis fjalëve me burime të ndryshme, lind nevoja e 

                                                           
1
 Kryesisht pas shekullit të tetëmbëdhjetë për gjuhën angleze dhe vitet e fundit për gjuhën shqipe. 

2
 Kjo vërehet në pasurinë e fjalësit të fjalorëve sinonimikë në të dyja gjuhët. 
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diferencimit midis vetë elementeve të njësive sinonimike, ku spikat ai që njihet si 

dominanti sinonimik.      

Kreu i katërt jep një pasqyrë gjithëpërfshirëse të dallimeve të mundshme midis 

sinonimeve, pasi marrëdhënia e sinonimisë shpesh përfshin, përveç një shkalle të 

lartë mbulimi semantik, edhe një shkallë të ulët kontrasti, sepse “gjuhët natyrore 

urrejnë sinonimet absolute ashtu sikundër natyra urren zbrazëtinë.”
3

 Variantet 

sinonimike përfshijnë veçoritë stilistike, shprehëse, nuancat kuptimore, tiparet 

gramatikore, etj. Trajtimi i hollësishëm i dallimeve ndërmjet sinonimeve është i 

nevojshëm, sepse në disa raste referenca është konsideruar si kriter i vetëm i 

vendosjes së marrëdhënies sinonimike, ndërkohë që ka fjalë si father dhe dad, të cilat 

tregojnë të njëjtin person por dallojnë në ngarkesën stilistike - emocionuese. Dallimet 

midis sinonimeve shërbejnë për të bërë klasifikimin e tyre, pasi ndonëse ekzistojnë 

disa të tilla, lind nevoja për një klasifikim që përfshin të gjithë elementet e kuptimit, 

dallimet sinonimike apo qasjet ndaj sinonimisë.  

Pavarësisht se sinonimia leksikore përbën boshtin e këtij punimi, rëndësi i 

kushtohet edhe sinonimisë gramatikore, duke qenë se ajo nuk është trajtuar në mënyrë 

të plotë në studimet për sinoniminë. Sinonimet gramatikore përmbushin një numër të 

madh funksionesh në gjuhë, kryesisht me natyrë stilistike. Ky punim trajton sinonimet 

gramatikore kryesisht në aspektin praktik, duke sjellë shembuj të ndryshëm 

sinonimesh gramatikore nga vepra letrare në gjuhën angleze dhe shqipe.         

Kreu i pestë trajton çështjen e përdorimit të sinonimeve për qëllime të 

caktuara stilistike. Pavarësisht se është trajtuar nga studiues të huaj (Ullmani, Kruzi) 

dhe shqiptarë (Lloshi, Samara), kjo çështje kërkon shtjellim të hollësishëm dhe 

konkret. Nëse përdoren në mënyrën e duhur nga shkrimtarët, gazetarët, nxënësit, 

përkthyesit, etj., sinonimet mund të shprehin një pafundësi funksionesh stilistike në 

gjuhë, si ato të karakterizimit të personazheve, efektit të kontrastit, përforcimit të 

veprimit apo cilësisë, përshkrimit të saktë të mendësisë, epokës historike, shtresimit 

shoqëror, etj. Kështu, nëse Shekspiri konsiderohet gjeniu i përdorimit të fjalës, kjo i 

takon edhe aftësisë së tij për të përdorur sinonimin e duhur në vendin e duhur.   

Kreu i gjashtë trajton një fushë jo shumë të studiuar nga autorët shqiptarë, 

por që ka tërhequr vëmendjen e disa autorëve të huaj (Uebi, Shmiti, Mekarthi, etj.), 

atë të përdorimit të sinonimeve si mjete me vlerë të madhe për mësimin e fjalorit të 

gjuhës së huaj. Fillimisht i hidhet një vështrim përshkrues dhe krahasues strategjive 

të shumta të mësimit të fjalorit, ku shfrytëzimi me kujdes i marrëdhënieve sinonimike 

konsiderohet si një pjesë e rëndësishme e tyre. Më pas kalohet në metoda më konkrete 

se si sinonimet mund të vihen në zbatim nga mësuesit dhe nxënësit për të zgjeruar 

fjalorin e gjuhës së huaj, organizimin e leksikut, shndërrimin e fjalëve të reja si pjesë 

të fjalorit aktiv të nxënësit, mësimin e fjalëve të reja me të gjithë komponentët e 

kuptimit dhe si rrjedhojë përdorimin e saktë të tyre. Ky kapitull jep disa rezultate që 

kanë dalë si rrjedhojë e testimeve të kryera me studentët lidhur me efektet e 

shfrytëzimit të sinonimeve të njohura për fjalët e reja dhe mësimin e sinonimeve në 

ballafaqim me njëri tjetrin. 

Kreu i shtatë trajton vendin që zë sinonimia në fjalorët shpjegues dhe 

sinonimikë në gjuhën shqipe dhe angleze. Ky kapitull jep mënyrat e ndryshme të 

                                                           
3
 Cruse, Alan, Lexical Semantics, Cambridge University Press, 1986, fq. 270. 
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shfytëzimit të sinonimeve nga fjalorë të ndryshëm, pasi sinonimia është mjet i 

rëndësishëm organizues dhe qartësues.  

 

 

Hipoteza dhe metodologjia e punimit 

 

Në këtë punim do të përpiqemi të provojmë se sinonimia është një dukuri 

semantike komplekse, e cila ngërthen një larmi faktorësh gjuhësorë dhe 

jashtëgjuhësorë. Sinonimet duhen analizuar përtej përkufizimit sipërfaqësor si dy fjalë 

me të njëjtin kuptim, sepse vetë kuptimi kërkon një trajtim të hollësishëm.  

Nga ana tjetër, sinonimia nuk është vetëm një dukuri gjuhësore që pasqyrohet 

në  fjalorë sinonimikë apo vepra studimore, por ajo merr vlerë të veçantë kur 

shfrytëzohet nga përdoruesit e gjuhës, si mësuesit, nxënësit, përkthyesit, etj. Pra, 

sinonimia është një pasuri e gjuhës që duhet shfrytëzuar me kujdes në fusha të 

ndryshme studimi.    

 

Punimi mbështetet tek një studim i thelluar i kategorisë leksiko-semantike të 

sinonimisë në gjuhën angleze dhe shqipe, për të arritur më pas tek zbatimi konkret i 

aspekteve thelbësore të sinonimisë, kryesisht në procesin mësimor. Metodat 

përshkruese dhe ballafaquese nxjerrin në pah ato aspekte të sinonimisë që janë 

thelbësore për marrëdhënien midis fjalëve apo shprehjeve sinonimike.  

Marrëdhënia e sinonimisë studiohet si pjesë e procesit të mësimdhënies dhe 

mësimnxënies, ku objekt studimi janë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme, 

si dhe studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, përkatësisht studentët që studiojnë 

për gjuhë angleze. Testimet janë zhvilluar kryesisht me studentët e vitit të dytë në 

Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, të cilët studiojnë nivelin e përparuar të gjuhës 

angleze. Është bërë kjo zgjedhje sepse nga të gjitha strategjitë e trajtuara ky nivel 

konsiderohet më i përshtatshëm për të aplikuar marrëdhënien sinonimike me gjithë 

kompleksitetin e vet. Megjithatë, sinonimia duhet të shfrytëzohet edhe në faza më të 

hershme të mësimit të gjuhës.  

Është zbatuar medoda krahasuese për të parë se si ndryshon përvetësimi i 

fjalorit nga ana e studentëve në rastin kur sinonimia shfrytëzohet për të shpjeguar 

fjalorin dhe në rastin kur ajo nuk shfrytëzohet për një qëllim të tillë.         
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KREU I  

Vështrim historik rreth studimit të sinonimisë 

 

 

 

1.1. Studimi i sinonimisë si një dukuri gjuhësore universale 

 Sinonimia, si një nga dukuritë gjuhësore më të rëndësishme për organizimin e 

leksikut, ka tërhequr vëmendjen e një numri të madh gjuhëtarësh, filozofësh, 

leksikografësh, shkrimtarësh, hartuesish metodash mësimore apo edhe vetë 

mësimdhënësit. Ashtu si me poliseminë, antoniminë apo homoniminë, studiuesit e 

sinonimeve janë gjendur përballë një shumëllojshmërie çështjesh, të cilat kanë pasur 

dhe ende shfaqin nevojën për diskutim dhe rishikim.  

Ndonëse kohët e fundit, me zhvillimin e fushave të tilla si semantika leksikore, 

studimi i sinonimeve ka marrë një rëndësi të veçantë, trajtimi fillestar i tyre kthehet në 

kohën e Aristotelit
1
, për të vazhduar më pas me studiues të ndryshëm ndër shekuj, të 

cilët kanë zgjeruar konceptin e sinonimisë dhe e kanë parë atë nga shumë 

këndvështrime. Për të kuptuar se studimi i sinonimisë është shoqëruar shpesh me 

diskutime dhe hipoteza kontradiktore, është me vend të përmendim se tashmë është 

folur edhe për ―sinonimologjinë‖
2
, teoria që merret me studimin e sinonimeve.   

Sinonimia ka zënë një vend të rëndësishëm ndër filozofë, të cilët i ka tërhequr 

gjithmonë marrëdhënia midis kuptimit dhe të vërtetës dhe si rrjedhojë mënyrat e 

shprehjes së realitetit me anë të mjeteve gjuhësore. Herderi
3
 e shfaq më së miri këtë 

marrëdhënie duke u shprehur deri diku në mënyrë simbolike se ―shpikësit e gjuhëve, 

të cilët nuk ishin asgjë tjetër përveçse filozofë, shprehën në mënyrë të natyrshme me 

anë të një fjale të re atë ç‘ka ata nuk ishin në gjendje t‘a klasifikonin nën një koncept 

tjetër. Në këtë mënyrë lindën sinonimet.‖ Është gjithashtu me vlerë të sjellim këtu 

rastin e debatit që ka shkaktuar teoria e Rasëllit mbi emrat e zakonshëm dhe 

sinoniminë, ku autorë si Kripke apo Nathan Salmoni kanë diskutuar mbi vlefshmërinë 

e ―teorisë së emrave‖ sipas së cilës çdo emër i përveçëm është sinonim me një 

përshkrim të përcaktuar.
4
  

Ashtu siç do të shihet edhe më poshtë, studiuesit në fushën e gjuhësisë në 

përgjithësi dhe ata në fushën e leksikologjisë në veçanti, hartuesit e fjalorëve 

sinonimikë, apo edhe metodistët kanë trajtuar çështje thelbësore  të sinonimeve, të 

cilat kanë të bëjnë me përcaktimin e marrëdhënies sinonimike, kriteret e vendosjes së 

kësaj marrëdhënieje, klasifikimin e sinonimeve, shkallëzimin e sinonimisë dhe 

sinoniminë absolute, zbatimin e tyre në fusha të tilla si mësimdhënia, letërsia, 

leksikografia, publicistika, përkthimi, gjuhësia kompjuterike, etj.   

                                                           
1
 Në veprën ―Organon‖, në kapitullin e parë të saj, ―Kategoritë‖, Aristoteli shpreh qëndrimet e tij në 

lidhje me përcaktimet themelore të mendimit dhe të qënies. 
2
 Nerlich, Brigitte, Semantic Change, Case studies based on traditional and cognitive semantics, në 

Journal of Literary Studies, vëllimi 1, fq. 204-225. 
3
 Herder, Johann, Gottfried Von, Philosophical Writings, Cambridge University Press, 2004, fq. 34. 

4
 History of Philology Quarterly, Volume 7, Number 1, 1990, fq. 93. 
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Duke qenë se sinonimia shihet si një dukuri gjuhësore universale, në një gjuhë 

më e pasur dhe në një tjetër më e vakët, ajo ka qenë pjesë studimi nga autorë të 

ndryshëm, si të huaj ashtu edhe shqiptarë. Më poshtë do të merremi me kontributin e 

studiuesve të kohëve, vendeve dhe shkollave të ndryshme, të cilët kanë rimarrë teori 

ekzistuese, kanë nxjerrë teori të tjera apo kanë realizuar ballafaqimin ndërmjet tyre, 

me qëllim që të bëjnë më të qarta problemet që shtron sinonimia, duke ofruar kështu 

një tablo tek e cila ne mund të gjejmë hapësirë për diskutime të mëtejshme.  

 

 

 

  1.2. Studimi i sinonimeve në gjuhën angleze 

Për të kuptuar më mirë problematikën që ofron dukuria gjuhësore e sinonimisë 

në gjuhën angleze, si dhe për të hedhur dritë mbi një shumëllojshmëri çështjesh që 

kanë shqetësuar dhe ende shqetësojnë studiues të ndryshëm, po japim në vazhdim të 

këtij kapitulli një vështrim diakronik të kontributit që është dhënë në kuadrin e 

studimit të sinonimeve nga autorë të ndryshëm. Megjithatë, është e udhës të 

përmendim fillimisht se do të ishte e vështirë dhe deri diku subjektive diferencimi i 

punimeve si me më shumë apo më pak vlerë, pasi çdo kontribut i dhënë nga një autor 

i caktuar ka shërbyer për të qartësuar anë të caktuara të dukurisë së sinonimisë si dhe 

ka dhënë ndihmesë për çeljen e një debati të ri ndër studiues të shumtë.  

Më poshtë do të pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur ato vepra të cilat kanë 

trajtuar në mënyrë të zgjeruar konceptin e sinonimisë, apo fjalorë sinonimikë që kanë 

nxjerrë në pah rëndësinë e njohjes së sinonimeve dhe studimit sistematik të tyre për të 

arritur ―bukurinë dhe efektshmërinë e të shprehurit‖.
5
  

Mund të thuhet se libri i parë mbi sinonimet në gjuhën angleze u shfaq në 

gjysmën e dytë të shekullit të tetëmbëdhjetë. Në vitin 1766, Xhon Trasleri
6
 solli për 

lexuesin ―The Difference Between Words Esteemed Synonymous‖. Megjithatë, 

ndonëse ishte një përpjekje për t‘u futur në botën shumëngjyrëshe të sinonimisë, 

duhet vënë në dukje fakti se ky libër shihet nga pjesa më e madhe e studiuesve si një 

imitim
7
  i veprës së Abe Gabriel Zhirar

8
 e botuar në Francë në vitin 1718, e cila pati 

jehonë të madhe jo vetëm në Francë por edhe jashtë saj.   

Vepra që erdhi më pas u shkrua nga Hester Linç Pioci (e njohur më shumë si 

Zonja Threjll) dhe titullohej ―British Synonymy‖
9
. Siç shkruan në parathënien e 

veprës së saj, ―nëse unë do të mund të largoj me anë të këtij libri të vogël një dyshim 

apo t‘i heq një vështirësi të huajve do të kem nderin të mburrem‖. Pra, ajo donte të 

ndihmonte ata që dëshironin të bashkëbisedonin në mënyrë elegante dhe të shmangte 

gabimet qesharake të të huajve gjatë të folurit. Në fakt, vepra i drejtohet ―të huajve, të 

cilët studiojnë dhe dëshirojnë të përmirësojnë gjuhën angleze; ky libër duhet të jetë 

një shok i pandarë, pasi shembujt e ndryshëm të cituar atje jo vetëm shfaqin në 

                                                           
5
 Fernald, James, C., English Synonyms and Antonyms, Funk and Wagnalls Company, London, 1907, 

fq. V.  
6
 Trusler, John, The Difference between Words Esteemed Synonymous, London, 1766. 

7
 botuesit e veprës që do të vinte më pas, asaj të Hester Linç Pioci, vënë në duke në parathënien e librit 

të saj se një imitim i veprës së Zhirar u imitua në Angli disa vite pas botimit të veprës. 
8
 Girard, Abbé Gabriel, La Justesse de la langue françoise ou les Différents significations des mots qui 

passent pour être synonymes, France, 1718. 
9
 Piozzi, Hester Lynch, British Synonymy, Paris, 1804. 
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mënyrën më të qartë kuptimet e ndryshme midis fjalëve të menduara si sinonime, por 

flasin në të njëjtën mënyrë për nevojën e marrjes me kujdesin më të madh të 

domethënies së fjalëve, nëse ne duam të flasim apo shkruajmë me saktësi‖, por edhe 

―anglezëve, dhe në veçanti të gjithë profesorëve të gjuhës angleze, për të cilët do të 

jetë shumë i dobishëm, duke i treguar atyre gabimet të cilat ata i bëjnë si pasojë e 

indiferencës apo pakujdesisë‖.
10

    

Pas Piocit, në vitin 1805 u botua libri i Uilliam Perrit ―Synonymous, 

Etymological and Pronouncing English Dictionary‖
11

. Ajo që të bie në sy nga ky 

botim është zgjerimi që i bëhet përkufizimit tradicional të sinonimeve si dy ose më 

shumë fjalë identike në kuptim ose me kuptim pothuajse identik, duke përfshirë tani 

një grup fjalësh që kanë ngjashmëri në kuptim. Megjithatë, Perri e bën këtë duke qenë 

i vetëdijshëm se ―fjalët janë rrallë plotësisht sinonime‖.  

Më vonë, vjen libri i William Tejllërit
12

 ―English Synonyms Discriminated‖. 

Ai bëri etimologjinë një mjet shumë të rëndësishëm për të treguar kuptimin fillestar, i 

cili sipas Tejllërit ishte thelbësor për përdorimin e fjalës.  

Pak vite më vonë, Xhorxh Krebi botoi ―English Synonyms Explained in 

Alphabetical Order‖
13

, i cili është parë nga shumë kritikë si një vepër serioze dhe e 

plotë për kohën. Edhe tek ky autor vërehet një dallim i dukshëm me librin e Piocit, ku 

eleganca dhe gjallëria e saj duket sikur zëvendësohen me një qëndrim më solemn dhe 

thellësisht akademik. Pra, mesa duket, ajo ç‘ka kishte më shumë rëndësi për Krebin 

ishte e vërteta objektive në vend të elegancës apo mënyrës së të shprehurit. 

Gjithashtu, është me vlerë dhe interesante të përmendim se Krebi i shihte sinonimet si 

―fjalë të lidhura ngushtë‖ dhe detyra e autorit është të shenjojë ―nuancat e holla të 

dallimit‖.  

Duhet theksuar se autori i kushton rëndësi të veçantë aspektit etimologjik, pasi 

ai vendos etimologjinë e fjalës menjëherë pas saj, si p.sh.: 

 

 ABOLISH, in French abolir, Latin aboleo, is compounded of ab and oleo to 

lose the smell, signifying to lose every trace of former existence.
14

  

Një tjetër tipar interesant është ai për qartësimin e kuptimit apo nuancave të 

fjalëve, ku ai i referohet shpesh citimeve historike, për ta bërë edhe më të kapshëm 

dallimin ndërmjet sinonimeve, apo për të paraqitur sa më mirë ―nuancat e holla të 

dallimit‖. Kështu p.sh. për shprehjen e dallimeve ndërmjet fjalëve abjure, retract dhe 

revoke ai jep fjalinë:  

Henry IV of France abjured Calvinism, but he did not retract the promise which he 

had made to the Calvinists of his protection. Lois XIV drove many of his best subjects 

from France by revoking the edict of Nantes.
15

  

Më pas, del një botim me vlera jo vetëm gjuhësore por edhe në fushën e 

mësimdhënies. Xhorxh Grejëmi
16

 i erdhi në ndihmë lexuesve apo atyre që donin të 

                                                           
10

 Po aty, fq.2. 
11

 Perry, William, Synonymous, Etymological and Pronouncing English Dictionary, Londër, 1805. 
12

 Taylor, William, English Synonyms Discriminated, Londër, 1813. 
13

 Crabb, George, English Synonymes Explained in Alphabetical Order, Third Edition, New York, 

1826. 
14

 Po aty, fq.14. 
15

 Po aty, fq.14. 
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dallonin tek sinonimet ―nuancën pothuajse të pakapshme të dallimit‖, pasi në gjuhë, 

ashtu si në natyrë, ―nuk ka dy objekte plotësisht të njëjta‖. Eshtë interesant klasifikimi 

që Grejëmi  i bën sinonimeve, duke i ndarë ato në:  

 sinonime të përgjithshme dhe specifike (conduct- behavior) 

 sinonime aktive dhe pasive (defend-protect)  

 sinonime me shkallë të ndryshme intensiteti (forgive- pardon) 

 sinonime me ngarkesë pozitive dhe negative (freedom- liberty) 

Pas çdo çifti sinonimik ai jep ushtrime ku lexuesi mund të punojë me 

sinonimet e përshkruara dhe dalluara më sipër. 

Në vitin 1851, kemi librin e Elizabet Xhejn Uejtlit
17

, e cila për të theksuar 

faktin se sinonimet kanë një nuancë dallimi përdori termin ―pseudo-sinonime‖.  

Për të vazhduar më tej me numrin jo të vogël të fjalorëve sinonimikë në 

gjuhën angleze, po përmendim ―Thesaurus of English Words and Phrases‖ (1952) nga 

Piter Mark Rozhe. Më pas, në vitin 1867, kemi ―A Complete Collection of Synonyms 

and Antonyms‖ nga Çarls Smith. Në vitin 1871 lexuesi u pajis me ―A Dictionary of 

English Synonyms and Synonymous or Parallel Expressions‖ nga Riçard Soul.   

Në vitin 1907 vjen për lexuesin një fjalor i Xhejms Fernaldit
18

 ―English 

Synonyms and Antonyms‖. Duke u bazuar tek fakti se ―varfëria në gjuhë shoqërohet 

gjithmonë me varfëri në mendim‖, fjalori synon t‘i vijë në ndihmë pjesës më të madhe 

të njerëzve ―duke krahasuar dhe dalluar fjalët sinonime, duke shpjeguar dallimet 

ndërmjet tyre në kuptim dhe përdorim dhe duke treguar se në ç‘farë lidhjesh mund të 

përshtatet njëra apo tjetra‖
19

. Ajo që mund të konsiderohet si një vlerë e rëndësishme 

e një fjalori sinonimik është të tregohet se si lidhet një fjalë me fjalët e tjera të një 

grupi sinonimik dhe se ―nuk mjafton të thuhet diçka rreth çdo fjale‖.
20

  

Për të ruajtur vazhdimësinë e llojit të librave të shkruar, kryesisht fjalorë 

sinonimikë, dhe duke lënë mënjanë kronologjinë e botimit të tyre, po kalojmë në vitin 

1984 me një botim të rëndësishëm për lexuesit, të cilëve që në kopertinën e tij i 

parashtrohet mundësia për të ―zgjedhur fjalët me saktësi‖. Bëhet fjalë për ―Merriam 

Webster‘s Dictionary of Synonyms‖
21

  i cili ofron një tablo të qartë dhe të plotë të 

sinonimeve, të cilat në këtë fjalor janë ―dy ose më shumë fjalë të gjuhës angleze, të 

cilat kanë kuptim thelbësor të njëjtë ose pothuajse të njëjtë‖. 

Për të vazhduar me punime të tjera me vlera të veçanta për studimin e 

sinonimeve është me rëndësi të përmendim këtu një botim të plotë dhe specifik për 

çështje që ngrihen në kuadrin e sinonimisë. Roi Herris
22

 sjell për lexuesin, të cilit, 

ndonëse i pajisur me një numër jo të vogël fjalorësh me çifte apo grupe të pafund 

sinonimesh, i mungonte një trajtim kaq gjithëpërfshirës i sinonimeve në 

këndvështrimin teorik. Libri trajton sinonimet brenda kuadrit të formës, kuptimit, 

analizës semantike dhe asaj gramatikore. Një vlerë e këtij studimi është se ai pasi vë 

në dukje faktin se pjesa më e madhe e sinonimistëve
23

 kanë parasysh ―fjalën‖ kur 

                                                                                                                                                                      
16

 Graham, George F., English Synonyms Classified and Explained: With Practical Exercises, Londër, 

1858. 
17

 Whately, Elizabeth Jane, A Selection of English Synonyms, Boston and Cambridge, 1851. 
18

 Fernald, James, English Synonyms and Antonyms, Funk and Wagnalls, Londër, 1907. 
19

 Po aty, fq. VIII. 
20

 Po aty, fq. IX. 
21

 Gove, Philip B., Merriam Webster‘s Dictionary of Synonyms, Merriam Webster, SHBA, 1984. 
22

 Harris, Roy, Synonymy and Linguistic Analysis, Basil Blackwell, Oxford, 1973. 
23

 Ai i referohet në mënyrë më specifike sinonimistëve të shekullit të tetëmbëdhjetë dhe 

nëntëmbëdhjetë, ku pa diskutim përfshihen edhe ata që përmendëm më sipër. 
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trajtojnë sinonimet, gjë që sipas tij buron nga përkufizimi i Aristotelit, Herrisi zgjeron 

kuptimin e sinonimeve në njësi të tjera më komplekse se fjala.  

Jul
24

 jep një përkufizim të përmbledhur të sinonimeve si ―dy ose më shumë 

fjalë me kuptime shumë të afërta‖. Megjithatë, ai shton se ato mund të zëvendësojnë 

shpesh, por jo gjithmonë, njëra tjetrën në fjali.  

Dejvid Kristëlli
25

 i përkufizon sinonimet si ―leksema të cilat kanë të njëjtin 

kuptim‖. Duke pranuar vetë se ky përkufizim është mjaft i drejtpërdrejtë, ai, në vijim 

të trajtimit të sinonimeve, e pranon vetë se mund të mos ketë leksema që kanë të 

njëjtin kuptim me njëra tjetrën por ndërmjet tyre mund të ekzistojnë një sërë 

dallimesh. Si rrjedhojë mund të mos kemi ―sinonime të plota‖. Duket qartë se 

Kristëllin e shqetëson më shumë shtjellimi i marrëdhënies sinonimike sesa 

përkufizimi i sinonimeve. Duhet thënë gjithashtu se bëhet fjalë për një trajtim të 

shkurtër të sinonimeve dhe ai përqendrohet plotësisht tek marrëdhënia sinonimike, pa 

u futur thellë tek elementet e kuptimit.     

Autorë si Sikogukira
26

 e trajtojnë marrëdhënien sinonimike më shumë si një 

koncept gradual, pra një vijë përgjatë së cilës ka shkallë të ndryshme sinonimie. Kjo 

bëhet më shumë për të vërtetuar se sinonimet ―strikte‖ apo ―absolute‖ janë të ralla në 

gjuhë. Për sa i përket këtyre të fundit, ato bëhen edhe më të vështira si rrjedhojë e 

diferencimit semantik ose stilistik. Ky autor i kushton një rëndësi të veçantë kontekstit 

të përdorimit të fjalës si një element shumë i rëndësishëm për përkufizimin e 

marrëdhënies sinonimike.   

Hërford dhe Hesli
27

 sjellin një përkufizim të tillë ku marrëdhënien sinonimike 

e shohin tek kuptimet e veçanta të fjalëve në vend të vetë fjalëve. Sipas tyre është e 

vështirë të gjenden sinonime absolute pasi nuk ka kuptim që një gjuhë të ketë dy fjalë 

me të njëjtin kuptim.  

Kreidleri
28

 shprehet për sinonimet se ―kur ato përdoren në fjali me të njëjtën 

shprehje referuese, fjalitë kanë të njëjtën vlerë vërtetësie (sailor është sinonimin me 

seaman). Duhet theksuar fakti se Kreidleri bën një trajtim të shkurtër të sinonimeve në 

kuadrin e një vepre mbi semantikën dhe sigurisht që ai nuk mund të shqyrojë 

shumësinë e çështjeve që rrjedhin nga një studim i thelluar i sinonimeve.  

Stefanllari
29

 i trajton sinonimet në kuadrin e denotacionit dhe konotacionit , ku 

ai i kushton rëndësi të veçantë ndërveprimit të këtyre dimensioneve të kuptimit. Në 

një grup sinonimik duhet të ketë një komponent të përbashkët të kuptimit denotativ. 

Ndërkohë, dallimi në kuptimin denotativ nuk nënkupton gjithmonë dallim në vlerën 

stilistike apo ngarkesën emocionale të elementeve përbërës të një grupi sinonimik. 

Dallimi në komponentin konotativ shoqërohet gjithmonë me një farë dallimi në 

kuptimin denotativ të sinonimeve.  

Ai trajton gjithashtu çështjen e dominantit sinonimik, i cili përbëhet vetëm nga 

komponenti denotativ dhe nuk përmban konotacione. Sipas Stefanllarit, denotacioni i 

dominantit sinonimik është i njëjtë me të gjithë sinonimet e tjera të grupit sinonimik.  

Me rëndësi në trajtimin  e tij të sinonimisë janë sinonimet absolute, burimet e 

sinonimisë, apo edhe klasifikimi i sinonimeve. Të bie në sy trajtimi i ilustruar që i bën 
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burimeve të tilla për sinoniminë, si fjalët e huazuara: to ask – to question-to 

interrogate, amerikanizmat: lorry (brit.) - truck (amer.), eufemizmat: to die – to kick 

the bucket.  

Lidhur me sinoniminë ndërmjet fjalëve vendëse dhe atyre të huazuara, ai vë në 

dukje se në pjesën më të madhe të rasteve fjala vendëse është më spontane, më 

bisedore, ndërsa fjala e huaj shpesh ka një natyrë më librore, më abstrakte.  

Kruzi
30

 e trajton problemin e sinonimeve nga dy këndvështrime: a) nga ai i 

ngjashmërive dhe dallimeve, dhe b) kontekstit. Ai paraqit një tezë e cila është shumë e 

vlefshme për studimin e sinonimeve dhe vështrimin e tyre jashtë kuadrit të ngushtë e 

tradicional të trajtimit të sinonimeve, duke u shprehur se ―sinonimet nuk duhet të 

shfaqin vetëm një shkallë të lartë mbivendosjeje semantike, ato duhet të kenë 

gjithashtu një shkallë të ulët dallimi të nënkuptuar. Zakonisht, mohimi i një elementi 

të një çifti sinonimik në mënyrë të nënkuptuar mohon gjithashtu edhe tjetrin.  

Pra, sipas tij, sinonimet janë njësi leksikore, kuptimet e të cilave janë identike 

për sa i përket tipareve semantike ―qendrore‖, por ndryshojnë, ose jo, vetëm në tipare 

―të vogla‖ ose ―periferike‖.   

Kruzi shpreh gjithashtu qëndrimin se gjuha shfaq shkallë të ndryshme të 

sinonimisë. Kështu për shembull settee dhe sofa janë më shumë sinonime se die dhe 

kick the bucket, dhe këto të fundit janë më shumë sinonime se boundary dhe frontier". 

Lajënsi
31

 shprehet se sinonimia është një marrëdhënie që vendoset midis 

njësive leksikore që kanë pak a shumë të përbashkët të njëjtin kuptim. Sipas tij dy 

sinonime mund të kenë të përbashkët pjesën më të madhe të tipareve të tyre 

semantike. Kështu, fjalët happy dhe merry janë sinonime ndonëse fjala merry 

përmban edhe tipare shtesë që shprehen nga mbiemri cheerful.  

Lajënsi
32

 i kushton rëndësi kontekstit kur trajton sinoniminë. Lidhur me këtë, 

ai shprehet se dy elemente nuk mund të jenë sinonime në mënyrë absolute në një 

kontekst nëse ato nuk janë sinonime në të gjitha kontekstet. Duhet vënë në dukje 

gjithashtu se nëse për sinoniminë e plotë të leksemave mund të thuhet se është e rrallë 

në gjuhët natyrore, atëherë për sinoniminë absolute mund të thuhet se pothuajse nuk 

ekziston.  

Sigurisht që kuptimi deskriptiv është shumë i rëndësishëm për Lajënsin dhe ai 

shprehet se ―dy ose më shumë shprehje do të përkufizohen se kanë të njëjtin kuptim 

(pra do të jenë sinonimike) në një numër të caktuar shprehjesh vetëm nëse ato 

zëvendësojnë njëra tjetrën pa cënuar kuptimet deskriptive‖
33

. Ashtu si Kruzi, por edhe 

disa autorë të tjerë, Lajënsi
34

 trajton sinoniminë konjitive duke përmendur se leksemat 

mund të jenë sinonime në aspektin deskriptiv por duke mos pasur të njëjtin kuptim 

ekspresiv ose social.  

Ashtu si Sikogukira dhe shumë autorë të tjerë, edhe Lajënsi i kushton rëndësi 

të madhe kuptimit denotativ, pasi kur flasim për sinoniminë ne shpesh ―kemi në 

mendje fjalë që kanë të njëjtin denotacion ose referencë‖.
35

 Ekziston një ―konsensus‖ 

i gjerë midis Lajënsit dhe Kruzit kur i pari shprehet se ―sinonimia e përafërt nuk duhet 

të ngatërrohet me sinoniminë e pjesshme, e cila përmbush kriterin e identitetit të 

                                                           
30

 Cruse, D, Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, fq. 265-294.  
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 Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, 

fq. 446. 
32

 Lyons, John, Semantics, Cambridge University Press, 1977, fq. 427. 
33

 Po aty, fq. 202. 
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 Lyons, John, Language and Linguistics, Cambridge University Press, 1981, fq. 150. 
35
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kuptimit, por nuk përmbush kushtin e sinonimisë absolute, ndërsa sinonimet e 

përafërta janë fjalë pak a shumë të ngjashme por jo identike në kuptim‖.
36

  

Blumfildi
37

 shprehet se çdo formë gjuhësore ka një kuptim konstant dhe 

specifik. Ky pohim na largon edhe më shumë nga mundësia për sinonimi absolute, 

pasi sipas tij nëse format janë të ndryshme në aspektin fonemik atëherë edhe kuptimet 

e tyre janë të ndryshme. Sipas Blumfildit, secila nga fjalët e grupit sinonimik quick, 

fast, swift, rapid, speedy, ndryshojnë nga të tjerat në tipare konstante dhe 

konvencionale të kuptimit. Si rrjedhojë ai shprehet se nuk ka sinonime reale.  

Ullmani
38

, gjatë trajtimit që i bën sinonimeve, na kthen në kohën e Aristotelit, 

ku ky i fundit në veprën e tij ―Retorika‖ bën dallimin midis sinonimisë dhe 

dykuptimësisë. Sipas tij, sinonimia është e dobishme për poetin ndërsa fjalët me 

kuptim të dyfishtë përdoren kryesisht për t‘i dhënë mundësi sofistit të çorientojë 

dëgjuesit.  

Ullmani nuk pranon ekzistencën e dendur të sinonimisë absolute në gjuhë, 

duke u shprehur se ―në gjuhësinë moderne është bërë pothuajse aksiomatike se 

sinonimia e plotë nuk ekziston‖. Megjithatë, duhet shtuar se ai i lë atyre një hapësirë 

të vogël, pikërisht në nomenklaturën teknike, si në rastin e caecitis dhe typhlitis apo 

salt dhe sodium chloride.  

Për të mbështetur qëndrimin e tij se sinonimia absolute është një dukuri jo e 

zakonshme e gjuhës, ai sjell në vëmendjen e lexuesit mundësitë e shumta të dallimit 

midis fjalëve të konsideruara sinonime: 

1. Njëra fjalë është më e përgjithshme se tjetra: refuse – reject.  

2. Njëra fjalë është më e ngarkuar semantikisht se tjetra : repudiate – refuse.  

3. Njëra fjalë është më e ngarkuar emocionalisht se tjetra: reject – decline.  

4. Njëra fjalë mund të shprehë një shkallë më të lartë miratimi ose mosmiratimi, 

ndërsa tjetra është më asnjanëse: thrifty – economical:  

5. Njëra fjalë është është më profesionale se tjetra: decease – death. 

6. Njëra fjalë është më letrare se tjetra: passing - death. 

7. Njëra fjalë është më bisedore se tjetra: turn down – refuse.  

8. Njëra fjalë është me ngjyrim më lokal ose dialektor se tjetra: flesher – butcher. 

9. Njëri nga sinonimet i përket ligjërimit të fëmijëve: daddy – father.  

Ullmani përcakton tre kritere që duhet të merren parasysh kur dallojmë 

sinonimet. Kriteri i parë është ―testi i zëvendësimit‖, me anë të të cilit shihet se disa 

sinonime mund të zëvendësohen në disa kontekste por jo në të gjitha. Nëse ato do të 

këmbeheshin në të gjitha kontekstet atëherë do të kishim sinonimi absolute. Kriteri i 

dytë ka të bëjë me dallimin e sinonimeve duke gjetur antonimet e tyre. Për shembull 

deep dhe profound janë sinonime në ―deep/profound sympathy‖ sepse ato kanë të 

njëjtin antonim (superficial), por vetëm deep në ―deep water‖, pasi në këtë rast 

antonimi është shallow, i cili nuk është antonimi i profound. Në lidhje me kriterin e 
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tretë, Ullmani sugjeron organizimin e sinonimeve në shkallë, në mënyrë që të bëhet 

dallimi midis tyre duke marrë parasysh nuancat e kuptimit.  

Xheksoni
39

 e shikon kontekstin si një element shumë të rëndësishëm për 

marrëdhënien sinonimike dhe sipas tij dy fjalë janë sinonime nëse ato mund të 

përdoren në vend të njëra tjetrës në të gjitha kontekstet e fjalive. Sigurisht që kushti i 

vendosur nga Xheksoni është shumë ―strikt‖ dhe madje edhe i vështirë për t‘u 

provuar, pasi kjo do të kërkonte përdorimin e fjalës në të gjitha mundësitë 

kontekstuale, të cilat janë të shumta. Megjithatë, duke qenë i ndërgjegjshëm për këtë 

fakt, ai këtë lloj sinonimie e quan sinonimi strikte.  

Edhe pse e emërton atë ―strikte‖, ai paraqit argumente shkencore kundër saj. 

Argumenti i parë është ai ekonomik: ekzistenca e dy fjalëve të cilat janë totalisht 

sinonime është një lluks që gjuha mund të mos ia lejojë vetes. Ekonomia gjuhësore 

nuk toleron, përveçse për një periudhë të shkurtër kohe, ekzistencën e dy fjalëve të 

cilat kanë të njëjtën shtrirje kontekstuale përdorimi dhe sigurisht që nuk toleron 

shumimin e tyre. Për Xheksonin, (ashtu si Sigokukira, Kruzi, etj.) një nga mënyrat me 

anë të së cilës shmanget sinonimia strikte është diferencimi kuptimor që ndodh tek 

sinonimet, ku një nga sinonimet fillon të përdoret në kontekste nga të cilat 

përjashtohet tjetri. Për më tepër, një nga fjalët mund të dalë nga përdorimi dhe të 

bëhet e vjetruar, duke lënë fjalën tjetër si leksemën e vetme me atë kuptim. Për të 

ilustruar argumentin që sjell kundër sinonimisë strikte, Xheksoni sjell si shembull 

çiftet e fjalëve meed - reward dhe foe - enemy. Në rastin e parë ―meed ka dalë nga 

përdorimi dhe reward e ka zëvendësuar atë plotësisht‖
40

. Në rastin e dytë ―ka ndodhur 

një proces i ngjashëm, ndonëse foe ende përdoret në disa kontekste, kryesisht me 

natyrë letrare‖.
41

  

Gjthsesi, duhet vënë në dukje fakti se ndonëse fjalorët bëjnë dallimin stilistik 

midis çiftit sinonimik foe dhe enemy, për sa i përket fjalës meed ajo gjendet në pak 

fjalorë  me shënimin ―arkaike‖.  

Për të bërë edhe me bindëse tendencën e sinonimisë për të mos qenë absolute, 

ky autor trajton disa nga mënyrat se si sinonimet mund të dallohen nga njëri tjetri. Më 

poshtë po japim pesë rastet kur sinonimet mund të kenë pika ndarjeje midis tyre: 

1. Sinonimet mund të vazhdojnë të ekzistojnë në gjuhë sepse ato i përkasin varianteve 

të ndryshme, si për shembull lift dhe elevator. 

2. Sinonimet mund të dallohen nga njëri tjetri nga stili apo niveli i formalitetit, si për 

shembull climb dhe ascend. 

3. Sinonimet dallohen nga njëri tjetri për sa i përket natyrës teknike. Disa leksema ne i 

quajmë terma teknike ose zhargone, si për shembull cardiac dhe heart. 

4. Sinonimet mund të dallohen nga njëri tjetri si rrjedhojë e konotacionit, si për 

shembull love dhe adore. Në fakt, adore ka konotacione të pasionit dhe adhurimit, të 

cilat love nuk i ka: love është sinonimi më asnjanës i çifit sinonimik.  

5. Eufemizmi është arsyeja e pestë, si për shembull die dhe pass away.  

                                                           
39
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Palmeri
42

 i kushton një rëndësi të veçantë arsyeve të ekzistencës së një 

shumësie sinonimesh në gjuhën angleze, duke i vënë theksin huazimeve të shumta 

nga gjuha latine, franceze dhe ajo greke, të cilat përdoren shpesh në kundërvënie 

(shpesh kundërvënie stilistike sipas Ullmanit) me ato vendëse. Ai, ashtu si shumë 

autorë të tjerë, pranon se ―nuk ka sinonime reale, se nuk ka dy fjalë me të njëjtin 

kuptim. Në të vërtetë nuk do të kishte mundësi që dy fjalë me tërësisht të njëjtin 

kuptim të mbijetonin të dyja në gjuhë‖
43

 Për të mbështetur idenë se sinonimia 

absolute është një mision i vështirë, për të mos thënë i pamundur, ai jep disa 

agumente: 

Së pari, fjalët dallohen nga njëra tjetra për shkak të etimologjisë së tyre, pasi 

fjalori i gjuhës angleze është shumë i pasur me sinonime për shkak të huazimeve si 

rrjedhojë e faktorëve të ndryshëm historikë. Kështu, gjuha anglze na ofron sot fjalë 

me origjinë anglo-saksone, franceze, latine, greke, etj. Ai sjell shembuj të tillë si 

brotherly (vendëse) – fraternal (e huazuar), kingly (vendëse) – royal (franceze) – 

regal (latine).   

Së dyti, sinonimet dallohen nga njëri tjetri si rrjedhojë e varianteve gjuhësore. 

Për shembull fall përdoret në variantin amerikan ndërsa autumn përdoret në 

anglishten britanike.  

Së treti, sinonimet dallohen nga njëri tjetri si rrjedhojë e dallimeve stilistike. 

Fjalët gentleman, man dhe chap ndryshojnë nga niveli i formalitetit. E njëjta gjë mund 

të thuhet edhe për pass away, die dhe pop off.  

Së katërti, sinonimet mund të dallohen nga njëri tjetri nga shkalla e 

konotacioneve. Fjala politician ka konotacion kryesisht negativ, ndërsa statesman ka 

konotacion pozitiv.  

Së pesti, sinonimet dallohen nga kufizimet kombinative me fjalë të tjera. 

Kështu rancid përdoret me bacon ose butter, ndërsa addled me eggs ose brains.  

Saedi
44

 i përkufizon sinonimet si ―fjalë të ndryshme nga ana fonologjike që 

kanë kuptime të njëjta ose shumë të ngjashme‖. Si shumë nga studiuesit e përmendur 

më lart, edhe Saedi shprehet se ―sinonimet e vërteta ose ekzakte janë shumë të rralla‖. 

Duke iu referuar Palmerit, ai vë në dukje se sinonimet shpesh kanë distribucion të 

ndryshëm sipas një numri parametrash: 

 Sinonimet mund mund të jenë pjesë e varianteve të ndryshme gjuhësore dhe 

më pas janë bërë sinonime për folës të cilët janë të njohur me të dy variantet, 

si për shembull press në anglishten irlandeze dhe cupboard në anglishten 

britanike.  

 Sinonimet mund t‘i përkasin regjistrave të ndryshëm të stileve të gjuhës, si 

stilit bisedor, formal, letrar, etj. Kështu për shembull wife ose spouse është më 

formale se old lady ose missus.   

 Sinonimet mund të përçojnë një qëndrim pozitiv ose negativ nga ana e folësit. 

Për shembull naive ose gullible duken me natyrë më kritike se ingenious. 

 Sinonimet mund të kufizohen nga aftësia kombinative me fjalë të tjera.  

                                                           
42

 Palmer, Frank. Robert, Semantics, Cambridge University Press, 1981. 
43

 Po aty, fq. 89.  
44

 Saeed, John. Semantics. (2nd. ed). Oxford: Blackwell, 2003, fq. 66. 
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Folku
45

 duket se kërkon të pranojë vështirësinë e ekzistencës së sinonimeve 

absolute duke u shprehur se ―sa herë që dy fjalë kanë të njëjtin kuptim, ato kanë 

tendencën të ndahen, ku njëra përfton një tipar semantik shtesë që e dallon atë nga 

tjetri. Fjalët përshkruhen shpesh si sinonime kur ato i referohen të njëjtës gjë, si në 

rastin e child dhe kid, ose për disa variante, supper dhe dinner. Në këto raste, ekziston 

shpesh një dallim stilistik. Për shembull child dhe dinner janë përgjithësisht më 

formale se kid and supper. 

Çarls Mejeri 
46

 trajton shkurtimisht sinonimet duke u përqendruar tek dallimet 

e mundshme ndërmjet sinonimeve, për të arritur në fund se sinonimet relative janë më 

të zakonshme në gjuhët natyrore se sinonimet absolute. 
Nida

47
 vëren gjithashtu se një analizë e thellë e përdorimit të shprehjeve në një 

gjuhë natyrore zbulon gjithmonë një arsye për të mohuar sinoniminë e tyre absolute. 

Qasja e tij ndaj sinonimisë bazohet tek mbivendosja. Kështu, disa njësi leksikore kanë 

disa tipare semantike që janë të përbashkëta midis tyre. Në lidhje me këmbyeshmërinë 

ai mendon se njësitë leksikore janë të këmbyeshme në disa kontekste, por jo në të 

gjitha. Ai shprehet se ―termat, kuptimi i të cilave mbivendoset, janë zakonisht të 

këmbyeshme me njëra tjetrën në të paktën disa kontekste, por rrallë, për të mos thënë 

kurrë, dy terma janë të këmbyeshme me njëri tjetrin në të gjitha kuptimet. Në pjesën 

më të madhe të diskutimeve në lidhje me sinoniminë, sinonimet trajtohen sikur termat 

mbivendosen, ndërkohë që në realitet mbivendoset një pjesë e caktuar e kuptimit të 

këtyre termave‖. Për ta ilustruar pohimin e tij ai merr në shqyrtim fjalët peace dhe 

tranquility. Kur dikush shprehet se peace dhe tranquility janë sinonime, ajo ç‘ka 

nënkuptohet në të vërtetë është se një nga kuptimet e peace, duke përfshirë gjendjen 

fizike dhe/ose psikologjike të qetësisë, i mbivendoset kuptimit të tranquility, e cila 

gjithashtu përfshin qetësi fizike dhe/ose psikologjike.  

Aronofi
48

, pasi bën një klasifikim të marrëdhënies sinonimike, jep një 

përkufizim të sinonimeve (për ato që ai i quan sinonime të përafërta): ―fjalë të cilat 

kanë të përbashkët një pjesë qendrore të kuptimit por ndryshojnë në aspekte 

relativisht të vogla.‖ 

Sauthuërthi dhe Dasuani
49

 i përmbahen idesë se nuk ekzistojnë sinonime 

absolute në gjuhë pasi nëse dy forma janë të ndryshme nga ana fonemike, atëherë 

edhe kuptimet e tyre janë gjithashtu të ndryshme. Ata sjellin shembullin e fjalëve buy 

dhe purchase, të cilat ndonëse janë të ngjashme në kuptim ndryshojnë të paktën në 

nivelin e tyre të formalitetit dhe si rrjedhojë nuk janë plotësisht të këmbyeshme. 

Kështu për shembull, për të ilustruar qëndrimin e shprehur nga këta autorë, 

bashkëshortja do të përdorte rrallë fjalën purchase për t‘i kërkuar bashkëshortit të saj 

të blinte ushqimet. Gjithashtu departamenti i një institucioni i cili merret me blerjen e 

materialeve normalisht quhet Purchasing Department dhe jo Buying Department. 

Ndonëse në disa kontekste fjalët mund të shfaqen si sinonime të plota, ka të ngjarë të 

ketë dallime në kontekste të tjera.  

Këta dy autorë shprehen gjithashtu se kur flasim për një person me probleme 

mendore, termat idiot, imbecile dhe moron janë pak a shumë të këmbyeshëm, ndërsa 

                                                           
45

 Falk, S. Julia. Linguistics and Language, a survey of basic concepts and implications (2nd. Ed.), 

Cambridge University Press, 1978, fq. 252. 
46

 Meyer, F. Charles, Introducing English Linguistics, Cambridge University Press, 2009, fq. 170-172. 
47

 Nida, A. Eugene. Componential analysis of meaning: an introduction to semantic structures, 

Mouton, 1975. 
48

 Aronoff, Mark, Rees-Miller, Janie, The Handbook of Linguistics, Blackwell Publishing, Blackwell 

Reference Online, 2002, fq. 9. 
49

 Southworth, Franklin and Chander Daswani. Foundations of Linguistics, The Free Press, New York, 

1974, fq. 181. 



11 
 

në kuptimin profesional këto tre fjalë lidhen me tre nivele të dallueshme të paaftësisë 

mendore dhe nuk do të konsideroheshin sinonime nga një psikiatër që punon në një 

institucion të problemeve mendore. Pra, kur sinonimet analizohen me kujdes mund të 

gjejmë edhe dallime të këtij lloji.  

Storku
50

 vë në dukje se fjalët në disa raste janë të ngarkuara emocionalisht. Si 

shumë autorë të tjerë që përmenden në këtë kapitull, ai nuk bie dakort me ekzistencën 

e sinonimisë absolute. Sipas tij të gjitha fjalët kanë një impakt emocional si dhe një 

impakt pastërtisht referencial. Si rrjedhojë, është e pamundur të gjenden sinonime 

absolute në gjuhë. Për shembull kuptimi denotativ i fjalës night njihet dhe është i 

pandryshueshëm, por impakti i saj emotiv ndryshon nga një person tek tjetri.  
Katsi

51
 shprehet se ―sinonimia është rasti kufizues i ngjashmërisë semantike; 

ai është rasti kur dy komponentë janë aq të ngjashëm sa është e mundshme, ku nuk ka 

dallim midis kuptimit të njërës dhe kuptimit të tjetrës‖. Ai gjithashtu mendon se nëse 

dy elemente janë sinonime, atëherë ato janë semantikisht të përfshira tek njëra tjetra, 

por edhe kur njëra është e përfshirë semantikisht tek tjetra, kjo nuk do të thotë se ato 

janë sinonime. Katsi vë në dukje rëndësinë që ka konteksti. Për të bërë më të qartë 

rolin e kontekstit ai shqyrton fjalët peace dhe tranquility, ku ndonëse ato normalisht 

konsiderohen si sinonime, në një kontekst të tillë si peace conference, vetëm fjala 

peace është e pranueshme.  

Heçi and Brauni
52

  janë të mendimit se nëse të gjitha tiparet semantike janë të 

njëjta, fjalët duhet të jenë të këmbyeshme. Megjithatë, folësit vendës vazhdimisht do 

të përzgjedhin midis tyre. Këta autorë marrin në analizë sinonimet cease dhe stop. 

Këtyre dy fjalëve mund t‘i veshim tipare të njëjta por përsëri kuptojmë që fjala cease 

përzgjidhet më shpesh në ligjërimin juridik. Ndërkohë, një nënë nuk ka të ngjarë të 

thotë ―cease that!‖ kur i drejtohet fëmijës së saj të pabindur. Fjalë të tilla mund të jenë 

sinonime por ato mbijetojnë në gjuhë sepse ekzistojnë dallime në mënyrat dhe situatat 

në të cilat përdoren. Fakti që sinonimet nuk kanë zakonisht të njëjtat tipare na lejon t‘i 

përdorim ato si mjete për të bërë zgjedhjet tona leksikore më të përpikta.   

Odelli
53

 merr për bazë kontekstin kur bën dallimin midis dy llojeve të 

sinonimisë, (1) sinonimisë monotipike, e cila është ajo lloj sinonimie që ekziston kur 

e njëjta shprehje gjuhësore ka të njëjtin kuptim në kontekste të ndryshme gjuhësore, 

dhe (2) sinonimia multitipike, e cila është lloji i sinonimisë që ekziston kur një 

shprehje gjuhësore ka, në një kontekst gjuhësor të njëjtë ose të ndryshëm, të njëjtin 

kuptim si një shprehje tjetër gjuhësore. Për të ilustruar qëndrimin e tij jepen fjalitë e 

mëposhtme: 

A. Men over six feet tall are rare in Greece. 

B. Women who like macho men are rare these days. 

C. He was caught trying to cross the border. 

D. She was captured when she visited his grave. 

                                                           
50

 Stork, F. and J. Widdowson. Learning About Linguistics, Hutchinson, Londër, 1974, fq. 118. 
51

 Katz, Jerrold. Semantic Theory, Harper and Row, New York, 1972, fq. 48. 
52

 Hatch, Evelyn. and Cheryl. Brown. Vocabulary, Semantics, and Language Education, Cambridge 

University Press, 1995, fq. 19. 
53

 Odell, S., Periphrastic Criteria for Synonymy and Ambiguity. Theoretical Linguistics. Vol.11, No. ½, 

1984, fq. 115-125. 
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Fjala rare e fjalisë A është sinonimike monotipike me fjalën rare në fjalinë B, 

ndërsa fjala caught në fjalinë C është sinonime multitipike me captured në fjalinë D. 

Pra, siç duket edhe nga këta shembuj, sinonimia monotipike vendoset midis dy 

njësive të të njëjtit lloj, ndërsa sinonimia multitipike vendoset midis dy njësive të 

llojeve të ndryshme. Duhet vënë dukje fakti se ―sinonimia monotipike‖ hap debat të 

gjerë në lidhje me konceptin e sinonimisë, pasi një pjesë e konsiderueshme e atyre që 

janë marrë me sinoniminë e shohin atë si një marrëdhënie leksikore midis dy ose më 

shumë njësive të ndryshme gjuhësore. Por nga ana tjetër, ekziston edhe një debat nëse 

variantet morfologjike-fonetike të një fjale duhen konsideruar thjesht variante 

fonetike-morfologjike apo si sinonime të veçanta. Sigurisht që ky debat do të jetë 

pjesë e trajtimit më specifik që do t‘i bëhet sinonimisë në kapitujt në vazhdim të këtij 

punimi.  

Qasja e Kuperit
54

 ndaj çështjes së sinonimisë bazohet tek faktori i 

këmbyeshmërisë. Ai shpreh qëndrimin se sinonimia është një funksion i fjalëve që 

janë të këmbyeshme në fjali pa ndryshuar vërtetësinë e këtyre fjalive. Sipas tij ―dy 

shprehje janë sinonimike në një gjuhë nëse dhe vetëm nëse ato mund të këmbehen në 

çdo fjali të asaj gjuhe pa ndryshuar vërtetësinë e asaj fjalie‖. Për shembull fjalët 

bachelor dhe unmarried man janë sinonime nëse çdo fjali që përmban bachelor 

mbetet e tillë kur unmarried man zëvendëson bachelor.  
Nëse ka dy autorë që bien në kundërshti të drejtpërdrejtë edhe për sa i përket 

shembujve të dhënë, ky është rasti i Foderit
55

 dhe Kuperit. Foderi vë në dukje se 

sinonimia duhet analizuar vetëm në kuadrin e njësive leksikore. Sipas tij ―nuk mund 

të kishte kurrë sinonimi midis një fjale dhe një shprehjeje‖. Për shembull, sinonimia 

nuk mund të ekzistojë midis bachelor dhe unmarried man pasi këto shprehje nuk janë 

paralele në strukturë, d.m.th. njëra është e thjeshtë dhe tjetra është e përbërë.  

Moreali
56

 ka shprehur mendimin e tij lidhur me kuptimin e fjalive të 

mëposhtme: 

 

(1) John killed Mary. 

(2) John caused Mary to die. 

Sipas tij kill është një fjalë ndërsa cause to die është një shprehje dhe ai vë në 

dukje se ―edhe kur një shprehje dhe një fjalë janë sinonime, e para zakonisht shfaq një 

nivel lirie sintaksore që nuk e ka e dyta‖. Moreali shprehet gjithashtu se kill dhe cause 

to die nuk janë të dyja veprime. Causing nuk është veprim.  

Redfordi
57

 përqendrohet më shumë tek ajo që ai, ashtu si Kruzi, e quan 

―sinonimia konjitive‖ dhe për ta trajtuar atë ai bazohet tek përfshirja. Kështu, horse 

dhe steed janë sinonime konjitive sepse nëse analizojmë një kontekst të tillë si, Sir 

Lancelot rode a white..., përftojmë dy fjalitë e mëposhtme që përfshijnë njëra tjetrën: 

a) Sir Lancelot rode a white horse përfshin Sir Lancelot rode a white steed 

b) Sir Lancelot rode a white steed përfshin Sir Lancelot rode a white horse 
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 Cooper, David. Philosophy and the Nature of Language, Longman, 1979, fq. 167. 
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Redfordi shprehet gjithashtu se nuk mund të heqim përcaktorin ―konjitiv‖ dhe 

të themi që këto dy leksema janë sinonime sepse ka kontekste fjalish ku shfaqja e tyre, 

ndonëse nuk cënon vërtetësinë e fjalisë, sigurisht që cënon pranueshmërinë e saj. 

Shembujt e mësipërm shfrytëzohen nga Alani 
58

, e cila niset nga rëndësia që 

kanë konotacionet që rrjedhin nga përdorimi i disa sinonimeve konjitive në tekste 

letrare. Ajo përdor fjalët steed dhe horse si sinonime konjitive që ndryshojnë në 

kuptimin konotativ. Kështu, steed krijon konotacionin e një kafshe fisnike që përdoret 

në raste festive apo gjatë luftërave në kohët e kaluara, ndërsa horse nuk krijon ndonjë 

konotacion të veçantë sepse ajo është formë asnjanëse, pa ngarkesë konotative. 

Studime të bazuara tek sinonimet janë shkruar edhe nga autorë të tillë si Kerën 

Spark Xhounsi
59

 me ―Synonymy and Semantic Classification‖ apo Filip Edmondsi
60

 

me ―Semantic Representation of Near-synonyms for Automatic Lexical Choice‖. 

Këto dy studime tregojnë rëndësinë e veçantë që kanë sinonimet jo vetëm në fushën e 

gjuhësisë apo mësimdhënies por edhe në gjuhësinë kompjuterike.   

 

 

 

1.3. Studimi i sinonimeve në gjuhën shqipe 

Gjuha shqipe, ashtu si çdo gjuhë tjetër, i nënshtrohet proceseve të pandërprera 

të ndryshimit dhe pasurimit si rrjedhojë e një shumëllojshmërie mjetesh dhe faktorësh, 

si brendagjuhësorë, ashtu edhe jashtëgjuhësorë. Një nga treguesit e nivelit të leksikut 

të një gjuhe është edhe pasurimi i gjuhës me sinonime, si një nga mjetet më të 

fuqishme të shprehjes gjuhësore, pasi ―sinonimia është shprehje e thellimit të njohjes 

njerëzore, që synon të zbulojë gjithnjë anë të reja të sendeve, të dukurive etj‖
61

. Si 

rrjedhojë, përdorimi i saktë i sinonimeve do të kishte vlera të mëdha për të shprehurin 

e saktë, komunikimin efektiv dhe stilin e përshtatshëm.    

Sot kemi një numër të konsiderueshëm punimesh, si fjalorë sinonimikë, 

punime teorike të veçanta apo edhe artikuj studimorë në një numër të madh veprash 

gjuhësore.  

Duhet theksuar fakti se përpjekjet e studiuesve të gjuhës shqipe për t‘a lëvruar 

atë nuk kanë munguar edhe para se leksikologjia shqipe të formohej si shkencë në 

gjysmën e dytë të shekullit të XX. Një sërë studiuesish të përkushtuar si Aleksandër 

Xhuvani, Rilindasit, por edhe Albanologët e huaj kanë dhënë një kontribut të vyer për 

çështje që kanë të bëjnë kryesisht me formimin e gjuhës letrare shqipe, 

terminologjinë, etimologjinë apo historinë e fjalëve, frazeologjinë dhe leksikografinë. 

Është me rëndësi të sjellim në vëmendje sfidën që i bënë Rilindasit ―fjalëve të huaja të 

panevojshme në leksikun e përgjithshëm, sidomos turqizmave, që kishin hyrë me 

shumicë gjatë pesë shekujve të pushtimit osman‖.
62

 Edhe nëse përpjekja fisnike e 

Rilindasve tanë nuk do të arrinte t‘i zëvendësonte të gjitha këto fjalë me fjalët e 

burimit popullor apo me fjalë të reja të krijuara, përpjekja e tyre prodhoi një rezultat 
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me vlera të jashtëzkonshme, atë të pasurimit të fjalorit të gjuhës si rrjedhojë e 

diferencimit kuptimor të fjalëve ndërmjet këtyre dy grupeve, përftimin e nuancave të 

ndryshme kuptimore, konotacioneve apo fushave të përdorimit. Si rrjedhojë ne kemi 

sot fjalë të cilat ndonëse bashkekzistojnë në një çift apo grup sinonimik përdoren për 

të shprehur funksione të ndryshme stilistike. Kështu ne sot kemi vetëdijen e Naimit 

bashkë me ndërgjegjen e Kristoforidhit.       

Gjithsesi, sot ndjehet nevoja e një trajtimi më të plotë i shumë çështjeve që 

lidhen me sinonimet. ―Ndriçimi i plotë e shkencor i kësaj kategorie leksiko-semantike 

është krejt i domosdoshëm dhe i ngutshëm. Si kategori leksiko-semantike e 

ndërlikuar, së bashku me lëndën shumë të gjerë, gjithnjë të lëvizshme në hapësirën 

dhe në kufijtë e saj, sinonimia, aq e rëndësishme dhe e bukur për t‘u studiuar, për 

shkak të këtyre vështirësive i ka mbajtuar gjithsesi larg gjuhëtarët shqiptarë‖.
63

  

Sipas studiueses Islamaj
64

, në librin ―Fillime të stilistikës e të letërsisë së 

përgjithshme‖ nga Aleksandër Xhuvani dhe Kostaq Cipo (Tiranë, 1930), flitet edhe 

për sinonimet, ku ato përkufizohen si ―fjalë që kanë një domethënie të afërme me 

shoqja-shoqen, por jo identike‖. Ndërkohë, në vitin 1934, në librin e botuar nga Justin 

Rrota ―Letratyra Shqipe‖, ―thirren synonyme dy a më shumë fjalë, të cilat dëftojnë një 

ide gati të njinjishme. Synonyme të vërteta ka fare pak, mbasi gjuha s‘ka krijuem fjalë 

krejt të papuna e paqëllim‖. 

Është interesant fakti se ndonëse sinonimet janë trajtuar në mënyrë 

sipërfaqësore nga këta autorë, këto vepra shprehin deri diku thelbin e marrëdhënies 

sinonimike, duke i vënë theksin afrisë së kuptimit dhe duke mbështetur qëndrimin se 

―gjuhët natyrore urrejnë sinonimet absolute ashtu sikundër natyra urren zbrazëtinë‖.
65

  

Në vitin 1961, vjen për lexuesin shqiptar ―Leksikologjia e Gjuhës Shqipe‖
66

, 

një pjesë e së cilës përqendrohet tek sinonimet, të cilat përkufizohen si ―fjalë të 

ndryshme me kuptim të njëjtë a të afërt‖. Në këtë vepër jepet një tablo e gjerë për 

sinonimet, ku përfshihen shkaqet e lindjes së tyre në gjuhë, dallimet që mund të 

ekzistojnë ndërmjet sinonimeve, përdorimi i sinonimeve në fusha të tilla si letërsia, 

mësimdhënia apo leksikografia.  

Jani Thomai
67

 i ka kushtuar vëmendje të veçantë dallimeve që mund të 

gjenden midis sinonimeve. Sipas tij, sinonimet mund të dallohen ndërmjet tyre nga 

disa aspekte:  

1. Nga nuanca kuptimore; p.sh. shikoj – vërej – vështroj. 

2. Nga ngjyrimi stilistik – emocionues; p.sh. mësues – dhaskal shënojnë të 

njëjtën veti, por, ndërsa sot fjala mësues ka një kuptim asnjanës, dhaskal ka kuptim 

përbuzës, keqësues; po kështu fytyrë - surrat, fëmijë - kalama, tregti – pazarllëk. 

3. Nga aftësia për të krijuar fjalë të reja dhe për t‘u lidhur me fjalë të tjera në 

togfjalësha ose në njësi frazeologjike; të tjera fjalë formon fjala kokë dhe me të tjera 

fjalë lidhet ajo (kokëderr, kokëmish, kokëtul, kokëmadh, kokë drejtuese, kokë me 

rëndësi) dhe të tjera fjalë formon fjala krye e me të tjera lidhet ajo (kryeqytet, 

                                                           
63

 Thomai, Jani, Samara, Miço, Shehu, Hajri, Feka, Thanas, Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe, 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2005, fq. 8. 
64

 Islamaj, Shefkije, Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 

Prishtinë, 1985, fq. 15-16. 
65

 Cruse, Alan, Lexical Semantics, Cambridge University Press, 1986, fq. 270. 
66

 Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Universiteti i Prishtinës, 1961. 
67

 Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, Dudaj, 2005. 



15 
 

kryeministër, kryetar, krye e librit, në krye të javës). Pra, kokë dhe krye janë sinonime, 

por nuk e mbulojnë njëri tjetrin plotësisht në përdorim.  

4. Sinonimet dallohen se nuk kanë të njëjtën gjerësi e denduri në rrethin e 

folësve, në shtresat shoqërore, në ligjërimet e stilet e ndryshme; p.sh. konshiencë - 

ndërgjegje – vetëdije janë sinonime, por konshiencë është e huazuar, përdoret vetëm 

në stilin shkencor ose në ligjërimin libror dhe sot ka dalë nga përdorimi i 

përgjithshëm; ndërgjegje është fjalë e përhapur dhe më e përdorshme, kurse vetëdije 

është më e kufizuar.  

 

Thomai ka dhënë edhe rrugët e lindjes së sinonimeve në gjuhën shqipe: 

1. Nga nevoja për pasurimin e fjalorit me fjalë që shprehin një nuancë të 

veçantë të kuptimit, që s‘ka qenë vënë re më parë; p.sh. trim – guximtar – i patrembur 

– patundur etj. 

2. Nga fjalë të dialekteve e të folmeve të ndryshme; p.sh. vajzë - çupë - cucë - 

gocë - çikë. 

3. Ndërmjet fjalëve shqipe dhe të huazuara, p.sh. ndikim – influencë, dritare – 

penxhere etj. 

4. Krijohen sinonime në gjuhën shqipe edhe me fjalë të vjetruara, me fjalë të 

ligjërimit të thjeshtë ose me eufemizma; p.sh. fletore – defter, vdiq – mbaroi, djalli – 

qoftëlargu, etj. 

 

Thomai analizon edhe fjalët e ndryshme që përdoren si sinonime vetëm në 

kontekste të caktuara, pra mund të përputhen në një nga kuptimet e prejardhura; 

kështu për shembull qafë e shpinë në kontekstin frazeologjik ―i ka hipur në qafë (në 

shpinë)‖ janë sinonime.  

Thomai, ashtu si Lajënsi, Kruzi, Mërfi, pranon që sinonimet përgjithësisht janë 

fjalë të afërta nga kuptimi, por kanë edhe njëfarë dallimi ndërmjet tyre, njëra fjalë 

mund të shprehë një nuancë, kurse fjala tjetër një nuancë tjetër kuptimore. Sipas tij, 

kur studiohen sinonimet, duhet parë jo vetëm çka i afron fjalët, por edhe çka i dallon 

ato. Sinonimet pa asnjë farë dallimi do t‘a ngarkonin gjuhën me fjalë të tepërta.    

Gjatë trajtimit të veçorive leksiko-semantike të ndajfoljeve me prapashtesa në 

gjuhën shqipe, Thomai
68

 prek edhe çështje të rëndësishme që lidhen me vendosjen e 

marrëdhënieve sinonimike. Sipas tij, rrjedhim i ―zgjerimit‖ të vëllimit leksiko-

semantik te ndajfolja janë raportet e gjera sinonimike leksikore e leksiko-sintaksore 

në rrafshin e gjuhës: p.sh. kastile – enkas – apostafat; karshi – përballë; ndofta – 

mbase – kushedi; pikërisht – tamam – bash – shi – mu; qartë - haptas – troç etj.  

Thomai shprehet se klasa e ndajfoljeve ka një sinonimi të zhvillur, kryesisht 

në çifte, gjë që shpjegohet me diferencimet dialektore dhe thuajse fare pak me 

huazimet leksikore. Në lidhje me krijimin e marrëdhënieve sinonimike ndërmjet 

ndajfoljeve, ai dallon dy mënyra kryesore:  

1. Me anë të fjalëve tematikisht të ndryshme, si: açik – qartë - hapur, 

hollësisht – imtësisht etj. 
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2. Me anë të fjalëve tematikisht të njëjta: burras – burrërisht; hapur – haptazi 

etj.   

 

Me shumë interes duket studimi nga këndvështrimi sintaksor që Seit 

Mansaku
69

 i bën sinonimeve. Fillimisht ai shprehet se sinonimia, ashtu sikurse 

homonimia dhe antonimia, nga ana etimologjike lidhet me nivelin leksikor të gjuhës. 

Sinonimia sintaksore shihet si shprehje e pavarësisë së strukturave gjuhësore nga 

strukturat logjike mendimore. Në këtë mënyrë sinonimia sintaksore lidhet me një 

shkallë të përparuar të gjuhës, kur sistemi i saj vjen e bëhet gjithnjë e më i pavarur nga 

ligjet e mendimit dhe kur ligjet e shoqërisë, marrëdhëniet e ndryshme shoqërore 

pasqyrohen në gjuhë jo drejtpërdrejt, por me ndërmjetësinë e ligjeve të veçanta të 

gjuhës.  

Sipas Mansakut dy a më shumë ndërtime janë sinonime kur, megjithëse 

paraqesin strukturë sintaksore të ndryshme, shprehin të njëjtën përmbajtje kuptimore 

me ngjyrime të veçanta që lidhen me stilin, me nivelin e ligjërimit, me rrethanat 

ligjërimore, etj. Kështu, përftojmë ndërtime sinonimike si: Ata më janë zemëruar- Ata 

janë zemëruar me mua; Ajo erdhi që të plotësonte…- Ajo erdhi për të plotësuar….  

Sipas tij, sinonimia sintaksore në fjali lidhet me pranimin e një modeli bazë 

ose tipik të fjalisë, i cili formon sinonimi me fjali të tjera të zgjeruara me mjete 

ndihmëse ose të modifikuara stilistikisht e gramatikisht mbi bazën e këtij modeli. 

Modeli bazë dallohet përgjithësisht nga variantet sinonimike me të për një përdorim 

më ekonomik të mjeteve të shprehjes dhe për karakterin asnjanës stilistik. Për të 

ilustruar mendimin e tij, Mansaku jep tre fjalitë e mëposhtme, ku e para shihet si 

modeli bazë:  

1.Gjuha e shkrimtarëve të mëdhenj është e thjeshtë dhe e pasur. 

2.Gjuha e shkrimtarëve të mëdhenj karakterizohet nga thjeshtësia dhe pasuria. 

3.Karakteristika të gjuhës së shkrimtarëve të mëdhenj janë thjeshtësia dhe   

   pasuria.  

Xhevat Lloshi
70

 i trajton sinonimet e gjuhës shqipe nga këndvështrimi stilistik. 

Sipas tij një gjuhë letrare e lëvruar ka edhe një sistem të ndërlikuar sinonimesh e 

mënyrash sinonimike, që përdoren sipas rastit për të dhënë mendimin me hijezim 

tjetër kuptimor, për të dalluar anë më të holla ose për ta saktësuar përshkrimin.   

Ai i kushton një rëndësi të veçantë çifteve sinonimike që përdoren për të 

prodhuar funksione të ndryshme stilistike, si shkoi e vate, fuqi e kuvet, digjem e 

përvëlohem, etj. Sipas tij, disa nga funksionet e grupimit të sinonimeve janë 

përforcimi (Është diçka në kundërshtim me synimin, qëllimin e vërtetë), shkallëzimi i 

tiparit (Psherëtiu, rënkoj, qau, vajtoj dhe logoriti aq sa triumfoj më shpejt se ç‘i 

shkonte nga mendja), etj. 

Sipas studiuesit Lloshi zgjedhja e fjalës së përshtatshme do të thotë se 

ligjëruesi ndodhet përpara vargut sinonimik. Ligjëruesi ka ndërtuar një kontekst me 

një ngjyrim stilistik të caktuar dhe zgjedhja do të bëhet për të gjetur fjalën që 

përshtatet stilistikisht me tekstin tashmë të pranishëm. Megjithatë, ai shpreh 

mendimin se autori me qëllim mund të zgjedhë një sinonim, i cili të dalë në kontrast 
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me tekstin për të dalë përkatësia profesionale, shoqërore, kulturore, etj. e atij që 

shqipton fjalinë, ose për ta banalizuar gjithë thënien.  

Ai i jep një rëndësi të veçantë edhe sinonimisë kontekstuale, e cila përftohet 

duke e përgatitur thënien që të rroket lidhja sinonimike e mjeteve, të cilat nuk e kanë 

atë në sistemin leksikor. Autori mund të ndërtojë një varg të tërë sinonimie 

kontekstuale, të kapshëm në kodin e tekstit. Kjo duket më së miri në fjalitë e 

mëposhtme:  

Miqtë ishin shtruar këmbëkryq sipas moshës, radhës e zakonit. Në qoshen e 

krahut të djathtë rrinte rëndë-rëndë me një shark hedhur krahëve Pasho 

Ferhati me mustaqe deri te veshi. Pastaj në qoshen tjetër qe stivosur Musta.  

 

Miço Samara
71

 shprehet se sinonimia stilistike e rrit shprehësinë kur në vend 

të një fjale përdoren një a dy fjalë të tjera sinonimike, jo vetëm për të shmangur 

përsëritjet e mërzitshme, por edhe për ta bërë ligjërimin më të zhdërvjellët e më 

tërheqës, për ta bërë propagandën më ndikuese e më të frytshme. Sipas këtij studiuesi, 

sinonimet stilistike me ngjyrim shprehës – emocionues sillen në tekste a në kontekste 

politiko – shoqërore si stilema për të ngjallur ose për të përforcuar edhe ndjenja 

keqësuese (urrejtje, përbuzëse, mospërfillëse, tallëse, ironizuese etj.); kështu ka raste 

kur në vend të foljes iku ose u largua përdoren sinonimet u arratis, mori bishtin ndër 

shalë ose ia mbathi; në vend të fjalës sulm përdoret sinonimi yrysh, ndërsa në vend të 

fjalës dinak përdoret dhelparak, ujdi e pazarllëk përdoren për marrëveshje, hyzmeqar 

për shërbëtor, etj.  

Samara i kushton një vëmendje të veçantë edhe vargut të fjalëve sinonimike, i 

cili përdoret për të rritur intensitetin e shprehjes. Me rëndësi është edhe analiza që ai i 

bën normës leksikore në fushën e leksikut politik e shoqëror, duke trajtuar çështje që 

kanë të bëjnë me dysorët leksikorë (sinonime krejtësisht të barazvlerëshme), 

diferencimin semantik të fjalëve, pastrimin e fjalorit nga fjalët e huaja të 

panevojshme, etj.  

Në veprën ―Çështje të antonimisë në gjuhën shqipe‖
72

 Samara shfrytëzon 

marrëdhënien sinonimike për të ilustruar ato që ai i quan antonime stilistike (mësues – 

dhaskal; e vrau – e palosi).   

Mehmet Çeliku
73

, gjatë trajtimit të një sërë çështjesh gjuhësore në veprat e tij, 

ka prekur edhe kategorinë leksiko-semantike të sinonimisë. Gjatë analizës që i bën 

formave të pashtjelluara të foljeve në gjuhën shqipe, ai ka sjellë në vëmendjen e 

lexuesit një numër jo të vogël trajtash gramatikore sinonimike. Është me interes vënia 

në dukje e dallimeve midis disa prej këtyre ndërtimeve si dhe qëndrimi që mban në 

lidhje me disa struktura në të mirë të një norme gjuhësore, si për shembull pohimi i tij 

se ―nuk ka arsye të përdoren tri lokucione sinonimike, siç janë: parë nga, shikuar nga, 

vështruar nga; këto mund të seleksionohen në të mirë të njërës. E njëjta gjë mund të 

thuhet për bazuar në, mbështetur në‖.  

I njëjti studiues, tek vepra ―Çështje të shqipes standarde‖
74

 i kushton rëndësi të 

veçantë sinonimeve si një burim për pasurinë e shprehjes, por njëkohësisht mban 

qëndrimin kundër sinonimisë absolute pasi ―variantet që nuk i japin ndonjë gjë gjuhës 
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letrare, por që çojnë në shfaqjen e sinonimisë absolute të varianteve të normës, duhen 

mënjanuar‖.
75

 

Androkli Kostallari
76

, i cili ka përcaktuar parimet themelore për hartimin e 

fjalorit të gjuhës shqipe, i ka kushtuar vëmendje të veçantë edhe sinonimeve, si pjesë 

e rëndësishme për organizimin e fjalorit. Gjatë trajtimit të aspektit të normës letrare, 

Kostallari shprehet se zbatimi i parimit normativ në fjalor nuk parakupton patjetër e 

gjithnjë përjashtimin e çdo elementi që nuk është normë. Përkundrazi, vetë norma, do 

të dallohet në mjaft raste në kundërvënie me jo-normën, neutralja në kundërvënje me 

jo-neutralen, e reja në kundërvënie me të vjetrën. Kështu për shembull, ekzistenca e 

fjalës neutrale litar nuk mund të përjashtojë futjen e sinonimeve dialektore tërkuzë, 

konop. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për fjalët shpresë, atdhe, të cilat nuk mund të 

përjashtojnë futjen e fjalëve jo-neutrale uzdajë, mëmëdhe.  

Për shpjegimin e fjalëve në fjalor, Kostallari i ndan fjalët në dy grupe të mëdha: 

 

1.fjalë stilistikisht neutrale 

2.fjalë stilistikisht jo-neutrale. 

Fjalët e leksikut të përgjithshëm, ato neutrale, do të shpjegojen duke dhënë 

kuptimin a kuptimet e tyre, por përveç shpjegimit mund të përdoren edhe sinonime. Si 

sinonime do të vihen vetëm ato fjalë që kanë një përdorim të përgjithshëm, një 

përhapje të gjerë dhe që janë stilistikisht neutrale, njësoj si fjala që shpjegohet. 

Sinonime dialektore dhe, në përgjithësi, stilistikisht jo-neutrale nuk duhet të vihen. Ai 

shprehet se në rast nevoje mund të vihen sinonime nga gjuha bisedore dhe nga ajo 

librore që nuk kanë ngarkesa stilistikore të theksuara dhe që përdoren gjerësisht, por 

në asnjë mënyrë nuk lejohen sinonimet që i takojnë thjeshtligjërimit ose stilit të lartë 

(poetik). Ai sjell si shembull fjalën fal (dhuroj), për të cilën nuk mund të jepet 

sinonimi mblatoj që i takon stilit të lartë.  

Lidhur me fjalët stilistikisht jo-neutrale, Kostallari shprehet se sinonimet mund 

të përdoren si mjet kryesor shpjegimi. Megjithatë, rastet kur sinonimet do të përdoren 

si përkufizim i mëvetësishëm janë: 

1. kur fjala që shpjegohet ka një ngjyrim të qartë, të theksuar stilistikor dhe 

është një dublet ose sinonim i afërt i një fjale të leksikut të përgjithshëm, psh.: dhaskal 

(keq.) – mësues; zabit (keq.) – oficer.  

2. kur fjala që shpjegohet ose ndonjë nga kuptimet e saj është vjetëruar dhe 

është një dublet i një fjale tjetër që përdoret në gjuhën e sotme letrare: p.sh.: heqim 

(vjet.) – mjek; sallhane (vjet.) – thertore etj.  

3. kur fjala që shpjegohet është një fjalë e huaj që përdoret vetëm në gjuhën 

librore dhe që ka një dublet ose një sinonim në leksikun e përgjithshën neutral, p.sh.: 

linguistikë - gjuhësi, medicinë - mjekësi etj. 

4. kur fjala në tërësi ose njëri nga kuptimet e saj është një krahinorizëm, p.sh.: 

pjepër – 1.(kuptimi i përgjithshëm); 2.krah.trangull, kastravec. 

Në lidhje me diferencimin stilistikor të fjalëve, Kostallari dallon fjalët e gjuhës 

bisedore, fjalët e thjeshtligjërimit, fjalët librore (këtu përfshihen edhe fjalët e huaja që 
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janë sinonime të fjalëve asnjanëse të përdorimit të përgjithshëm, si p.sh. adaptoj – 

përshtat, apologji – mbrojtje etj.), fjalët e stilit të lartë, fjalët e vjetëruara, 

krahinorizmat, historizmat, etj. 

Një tjetër rast i shfrytëzimit të marrëdhënies sinonimike gjatë hartimit të 

fjalorit është edhe ajo midis eufemizmave dhe sinonimeve të tyre (punëherë - 

epilepsi).    

 

Zeqir Sadiku
77

 trajton sinoniminë e kohëve të shkuara të shqipes. Ai analizon 

raste të ndryshme të përdorimit sinonimik të kohëve të ndryshme të së shkuarës, ku 

mund të përmendim zëvendësimin e të kryerës me të tashmen, zëvendësimin e të 

tashmes historike me të kryerën e thjeshtë a të pakryerën etj. Megjithatë, ai vë në 

dukje se sinonime gramatikore nuk kemi në raste kur dy trajta gramatikore nuk mund 

të zëvendësojnë njëra-tjetrën në kryerjen e një funksioni të caktuar semantik.  

Sipas Sadikut, në çdo rast konkret të përcaktimit të marrëdhënieve sinonimike 

duhet të kihet parasysh se cilat veçori semantike shpreh një trajtë gramatikore 

zëvendësuese në kryerjen e një funksioni të caktuar semantik dhe cilat do t‘i shprehte 

trajta gramatikore e zëvendësuar. Nëse trajta zëvendësuese aktualizon të njëjtën 

shumë të veçorive semantike, atëherë një sinonimi të tillë duhet ta trajtojmë si të 

plotë. Në raste të tjera sinonimia gramatikore është e pjeshme.     

Gjuhëtarë të tjerë si Fatmir Agalliu dhe Rami Memushaj
78

 kanë trajtuar çështje 

që lidhen me kriteret e vendosjes së marrëdhënies sinonimike, duke theksuar rolin e 

zëvendësimit të ndërsjellë. Megjithatë, ata vënë në dukje faktin se ―kur flasim për 

sinoniminë, kemi parasysh zëvendësimin jo në çfarëdo konteksti, por vetëm në 

kontekste të caktuara‖. 

Memushaj tek ―Hyrje në Gjuhësi‖
79

 shprehet se sinonimia është një dukuri që 

haset në njësitë me kuptim të të gjitha rrafsheve të gjuhës, por një shtrirje më të 

madhe ajo ka në fushën e leksikut. Pasi i përkufizon sinonimet si ―fjalë me kuptime të 

afërta ose të njëjta, por të ndryshme nga ana tingullore‖, ai analizon elementet 

dalluese midis sinonimeve, duke dhënë edhe klasifikimin e mëposhtëm të sinonimeve 

në:  

 

a) Variante semantike, të cilat janë sinonime që dallohen nga shkalla e 

ndryshme e shfaqjes së një tipari kuptimor të tyre; p.sh. frikë - tmerr; varfëri – mjerim 

etj.  

b) Variante afektive, ku përfshihen fjalë sinonimike që dallojnë në ngjyrimet 

emocionore, si: fytyrë  - surrat, tregtar – bakall etj. 

c) Variante stilistike, që dallohen nga përkatësia në një zhanër të caktuar të 

ligjërimit; kështu ndonëse shqiptar dhe arbëror janë sinonime, e dyta përdoret 

kryesisht në stilin e poezisë. 

d) Variante sintagmatike, që dallohen nga aftësia për të hyrë në lidhje me fjalë 

të tjera. Kështu, thuhet përbuz një njeri ose përçmoj një njeri, por me fjalën frikë 

vetëm folja përbuz përdoret: themi përbuz frikën, por jo përçmoj frikën.   
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I njëjti autor trajton edhe lidhjen e ngushtë që ekziston midis sinonimisë dhe 

polisemisë; kështu dy fjalë sinonimike të shumëkuptimshme nuk përputhen në të 

gjitha kuptimet e tyre. Le të shohim nga shembujt e mëposhtëm se si në kuptime të 

caktuara fjala i lehtë merr sinonime të ndryshme:   

veshje e lehtë - veshje e hollë 

njeri i lehtë - njeri mendjelehtë 

është i lehtë - është i shkathët 

e përpjetë e lehtë - e përpjetë e butë 

Agim Hidi
80

 i ka bërë një trajtim interesant sinonimeve dialektore dhe 

pasurimit të leksikut të gjuhës letrare shqipe. Ai i jep vlera të veçanta rolit që luajnë 

fjalët që vijnë nga dialektet dhe marrëdhënieve sinonimike që vendosen, ku interes të 

veçantë paraqesin ato fjalë dialektore a krahinore të cilat e pasurojnë gjuhën letrare 

sidomos në planin kuptimor a të ngarkesave stilistike. Ai jep mendimin e tij se duke e 

shprehur nocionin mbi sendin a dukurinë në mënyra të ndryshme, këto lloj 

sinonimesh jo vetëm nuk e përjashtojnë njëri tjetrin, por mund të bashkëjetojnë në 

gjuhën letrare, duke i sjellë asaj një pasurim të mëtejshëm.  

Sipas tij, ajo që i dallon disa fjalë dialektore nga sinonimet e tyre të gjuhës 

letrare është ngjyrimi i veçantë shprehës – emocional ose stilistik i tyre; kështu 

bërdokull dallohet nga sinonimi i saj gungë pikërisht prej këtij ngjyrimi të veçantë. 

Vihet gjithashtu në dukje fakti se mundësia e marrjes së fjalëve me ngjyrime 

plotësuese stilistike e shprehëse – emocionale nga dialektet është një nga rrugët 

kryesore të pasurimit të leksikut të gjuhës letrare kombëtare.   

Ardian Vehbiu
81

 nuk është futur thellë në aspektin teorik të studimit të 

sinonimeve por është marrë kryesisht me raste konkrete të vendosjes së 

marrëdhënieve sinonimike si rrjedhojë e mjeteve të ndryshme të fjalëformimit. Na 

ofrohen dysorë të tillë si: çlirimtar - çlirues, fitimtar - fitues, sundimtar - sundues. 

Këtu gjendemi përballë një tematike që ka tërhequr vëmendjen e një numri autorësh, 

si Herrisi apo Longreni (Longreni shprehet se mbaresa en tek oxen mund të 

konsiderohet sinonimike me mbaresën standarde s tek fjala cows), të cilët i kanë 

kushtuar një rëndësi të veçantë sinonimisë në njësi më të vogla se fjala, siç mund të 

jenë edhe prapashtesat.   

Autorë të tjerë që kanë prekur tema të veçanta në lidhje me sinonimet janë 

Emine Sadiku
82

, Ilirian Martiri
83

, Flutura Çitaku
84

, Eda Derhemi
85

 etj.  

Një pasqyrë më e plotë e sinonimeve ofrohet nga monografia e gjuhëtares nga 

Kosova, Shefkije Islamaj: ―Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe‖. Ajo trajton 

çështje që kanë të bëjnë me: përcaktimin e nocionit të sinonimisë, klasifikimin e 

sinonimeve, funksionet dhe fushat e përdorimit të sinonimeve, ekzistencën apo jo të 

sinonimisë absolute, etj. Punimi trajton kryesisht sinonimet në gjuhën shqipe.  
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Ajo i kushton një rëndësi të veçantë sinonimeve stilistikore, të cilat në gjuhën 

shqipe dallohen nga:  

 

a) stili,  ngjyrimi emocional 

b) shkalla e intensitetit 

 

Sipas saj, çdo fjalë mund të përdoret në funksion stilistikor dhe si rrjedhojë 

sinonimia stilistikore e gjuhës shqipe është shumë e pasur dhe e larmishme.  

Islamaj trajton edhe çiftin sinonimik, si një mjet i fuqishëm i pasurimit të 

gjuhës. Pasuri e jashtëzakonshme e çifteve sinonimike gjendet në poezinë popullore, 

përgjithësisht në krijmtarinë e gjerë popullore, të cilat shërbejnë si mjete poetike 

stilistikore, si p.sh. vajti e shkoi, droja e frika.  

Trajtimi i mirëfilltë teorik i një dukurie gjuhësore do të kërkonte një pasqyrim 

praktik, ku në rastin tonë do të ishte një fjalor sinonimik vlerat e të cilit ― i njohin mirë 

veçanërisht filologët, shkrimtarët, publicistët, përkthyesit, mësuesit, nxënësit e 

studentët, të huajt që mësojnë shqipen, të gjithë ata që lëvrojnë gjuhën shqipe, që 

synojnë për një ligjërim të pasur, të përpiktë, të fuqishëm e të bukur, si edhe të gjithë 

ata që merren me studimin e leksikut të shqipes e me leksikografi‖.
86

   

Kështu, ndonëse pas shumë kohësh, ne tashmë kemi fjalorë sinonimikë të cilët 

janë një përpjekje për të organizuar leksikun e gjuhës shqipe në bazë të marrëdhënies 

sinonimike. Përmendim këtu ―Fjalori Sinonimik i Gjuhës Shqipe‖ (2005) nga Thomai, 

Samara, Shehu Feka dhe ―Fjalori Sinonimik i Gjuhës Shqipe‖ nga Dhrimo, Ymeri, 

Tupe (2002).  

Duke qenë se gjuha shqipe e ka jo pak të zhvilluar sinoniminë ―falë një sistemi 

të larmishëm të folmesh, falë veçantisë historike të huazimeve dhe sidomos falë 

neologjisë së zhvilluar‖
87

 bëhet i nevojshëm studimi sistematik dhe i plotë i kësaj 

dukurie gjuhësore. Ndonëse autorë të ndryshëm shqiptarë kanë studiuar një ose disa 

çështje që janë pjesë e problematikës së përgjithshme të sinonimeve, është e 

nevojshme që studime të thelluara apo edhe fjalorë sinonimikë të llojeve të tjera të 

ishin në dorën e atyre që ―kanë nevojë për të komunikuar në mënyrë sa më të 

përpiktë‖.
88
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KREU II 

Elementet e kuptimit dhe nocioni i sinonimisë 

 

He attached no definite meaning to the word that I am aware of, but used it, like his 

own pretended Christian name, to affront mankind, and convey an idea of something 

savagely damaging. (Çarls Dikens, ―Pritshmëritë e mëdha‖) 

 

    

Duke qenë se thuajse të gjitha përkufizimet për konceptin e sinonimisë 

përfshijnë në një mënyrë apo një tjetër kuptimin, si bazën e një marrëdhënieje 

sinonimike, një pjesë e këtij kreu përqendrohet tek aspektet më të rëndësishme të 

kuptimit, të cilat do të na vijnë në ndihmë gjatë trajtimit të çështjeve të ndryshme të 

sinonimisë në vazhdim të këtij punimi.  

Studimet e shumta kanë treguar se ―kuptimi është një nga termat më të paqartë 

dhe më të diskutueshëm në teorinë e gjuhës‖.
89

 Në fakt, problemet e kuptimit kanë 

shqetësuar filozofët e Greqisë dhe Romës së lashtë, të cilët ishin të interesuar për 

marrëdhëniet midis emrit dhe sendit të emërtuar dhe rolit që luan kuptimi në këto 

marrëdhënie. Megjithatë, ndonëse gjuhëtarët dhe filozofët e gjuhës janë tërhequr nga 

kuptimi, dallimi kryesor në trajtimin e kuptimit është se ―gjuhëtari ka tendencën të 

përqendrohet tek mënyra me të cilën kuptimi funksionon në gjuhë, ndërsa filozofi 

është më shumë i interesuar për natyrën e vetë kuptimit – veçanërisht në 

marrëdhënien midis gjuhësores dhe jogjuhësores‖.
90

 Përveç filozofisë dhe gjuhësisë, 

një disiplinë e tretë e studimit të kuptimit është ajo e psikologjisë. ―Psikologëve u 

intereson mënyra se si nxënë individët, mënyra se si ata mbajnë, rikujtojnë ose 

humbasin informacionin; mënyra se si ata klasifikojnë, bëjnë gjykime dhe zgjidhin 

probleme – me fjalë të tjera, mënyra se si mendja njerëzore kërkon kuptime dhe 

punon me to‖.
91

  

Semantika, si studimi sistematik i kuptimit, ka dhënë një kontribut të 

rëndësishëm për qartësimin e shumë çështjeve që kanë për bazë kuptimin. Megjithatë, 

edhe pse i bashkon qëllimi i përbashkët, ai i studimit të kuptimit, autorë të ndryshëm 

shpesh kanë pasur këndvështrime të ndryshme apo kanë zgjedhur metoda të ndryshme 

analize gjatë trajtimit të kuptimit në tërësi apo përbërësve të veçantë të tij. Edhe 

teoritë e ndryshme të kuptimit, nëse merren të izoluara, mund të mos përmbushin 

pritshmëritë tona në lidhje me qartësimin e termit kuptim. Sipas Edmondsit
92

, disa nga 

teoritë që kanë analizuar kuptimin nga këndvështrime të ndryshme janë:  

 

Teoria e shpërbërjes: Kuptimi i një fjale shpërbëhet në një grup përbërësish 

thelbësorë.  

 

Teoria strukturore: Kuptimi i një fjale varet nga marrëdhëniet me fjalë të tjera. 
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Teoria kontekstuale: Kuptimi përcaktohet nga përdorimi i fjalës në gjuhën reale. 

 

Teoria e prototipit: Kuptimi i një fjale përfaqësohet nga një shembull (shembulli më i 

mirë).  

 

Ndonëse disa autorë për lehtësi studimi janë përqendruar tek kuptimi i fjalës, 

pjesa më e madhe e atyre që janë marrë me kuptimin pranojnë tre njësi me kuptim: 

morfemat, leksemat (fjalët dhe idiomat), togfjalëshat dhe fjalinë.
93

 Të tjerë e kanë 

ndarë kuptimin në kuptim leksikor dhe kuptim gramatikor,
94

 ndërsa disa autorë e 

shohin atë si ―tërësinë e informacionit që mbart, a mund të mbartë, një mesazh 

gjuhësor‖.
95

 Nëse i referohemi fjalorëve njëgjuhësh, edhe pse ata do të ishin një 

ndihmë praktike,
96

 përsëri nuk do të krijonim një ide plotësisht të qartë dhe 

gjithëpërfshirëse mbi ―kuptimin e kuptimit‖, dimensionet e vërteta të tij, apo edhe 

lidhjen ndërmjet këtyre të fundit.   

Megjithatë, cilado që të jetë mënyra e qasjes ndaj kuptimit, ai mbetet një nga 

aspektet më të rëndësishme të gjuhës, pasi ai është pjesë e një prej funksioneve 

kryesore të saj, komunikimit.  

Më poshtë do të trajtojmë veçmas qasjet e ndryshme për përkufizimin e 

kuptimit dhe dimensionet e tij, si dhe do të përpiqemi të gjejmë kuptimin e kuptimit i 

cili ―është kudo - në mendimet tona, në fjalët tona, në veprimet tona, në botë. Kudo që 

ne drejtohemi ai është atje‖.
97

 Do të shohim në vazhdim se thuajse të gjitha teoritë e 

kuptimit marrin për bazë gjatë analizës së tyre ―marrëdhëniet e ndryshme midis botës, 

gjuhës dhe folësve‖.
98

  

 

 

2.1 Qasja referenciale 

Konceptimi më i thjeshtë i kuptimit është kur lidhim fjalë të ndryshme me 

―objekte, ngjarje dhe përshkrime të gjërave‖
99

 në botën që na rrethon. Kjo 
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marrëdhënie midis fjalës dhe referentit të saj, pra ajo me të cilin lidhet fjala, është 

paraqitur me anë të trekëndëshit të Ogdenit dhe Riçardsit (1923):     

 

                                                            koncepti (referenca) 

 

 

 

  -----------------------------  

  simboli referenti 

Siç mund të shihet, trekëndëshi paraqit lidhjen midis formës, mendimit dhe 

referentit, të cilat nga Ullmani shihen si ―tre përbërësit e kuptimit‖. Vija e ndërprerë 

që bashkon simbolin me referentin tregon se lidhja e tyre nuk është e drejtpërdrejtë, 

ndërsa ajo që bashkon simbolin me konceptin është e drejtpërdrejtë. Pra në mënyrë të 

përmbledhur, simboli tregon një koncept ose referencë dhe ky i fundit i referohet një 

objekti, cilësie, dukurie, veprimi apo nocioni abstrakt.   

Autorë të tjerë si Ginzburg
100

 e japin këtë trekëndësh në mënyrë të ilustruar: 

 

 

Ullmani
101

 përpiqet të bëjë një thjeshtim të marrëdhënies që shfaqet në 

trekëndësh duke sugjeruar termat: emër (name): forma fonetike e fjalës, tingujt që e 

përbëjnë atë dhe tiparet e tjera akustike, siç është theksi; kuptim (sense): informacioni 

që transmeton emri tek dëgjuesi; send (thing): tipari ose ngjarja jogjuhësore për të 

cilën po bisedojmë. Ai e krijon përsëri marrëdhënien e shprehur me anë të 

trekëndëshit të Ogdenit dhe Riçardsit duke formuluar kuptimin si ―marrëdhënia 

reciproke dhe e kthyeshme midis tingullit dhe kuptimit‖ ku nëse dikush dëgjon një 

fjalë, ai do të mendojë për një objekt ose dukuri, dhe nëse dikush mendon një objekt 

ose dukuri, ai do thotë një fjalë.   
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Menjëherë sapo shikon fjalën ―tingull‖ si përbërës i trekëndshit, lind 

menjëherë ideja për të kundërshtuar këtë term pasi fjalët, për t‘ju referuar diçkaje, jo 

gjithmonë duhet të dëgjohen për të krijuar një mendim tek tjetri. E njëjta fjalë mund të 

shkruhet dhe pasi është parë nga personi tjetër mund të përçojë tek ai të njëjtin 

koncept. Një shembull i rëndomtë do të ishte rasti i personave të cilëve i mungon 

aftësia e të dëgjuarit, por jo aftësia e konceptimit të gjërave pasi ata i kanë lexuar 

fjalët.  

Megjithatë, nuk mund të mendohet se Ullmani nuk ishte i ndërgjegjshëm për 

problemin e terminologjisë pasi ai vetë shprehet se për të ―zgjedhja e termave është 

sigurisht e një rëndësie dytësore për sa kohë që pranohet analiza‖, duke iu referuar 

madje Blumfildit për këtë arsyetim:  

―Përvoja tregon se nuk është me interes të fillohet studimi i një çështjeje duke u 

përpjekur të përkufizojmë termat e njohur apo teknikë që lidhen me të. Është shumë 

më mirë thjesht të shqyrtojmë objektin e kuriozitetit dhe më pas, kur dikush has një 

tipar që duket se meriton një emër, t‘i vendosë këtij tipari një term të njohur që duket 

se i përshtatet rastit. Mund të duam gjithashtu të krijojmë një fjalë të re për të 

emërtuar tiparin që kemi parë‖.
102

 

Lidhja që Ullmani bën midis tingullit dhe kuptimit nuk është në fakt diçka që 

nuk ka gjetur mbështetje edhe tek autorë të tjerë që kanë trajtuar çështje që përfshijnë 

kuptimin, pasi vetë Sosyri, një nga emrat e mëdhenj të gjuhësisë botërore, pohon se 

―një shenjë gjuhësore nuk bashkon një send me një emër, por një koncept me një 

mbresë tingullore‖.
103

 Kjo mbështetet edhe nga studiues të tjerë, sipas të cilëve ―për 

pjesën më të madhe të fjalëve, do të ishte më e saktë të flisnim për kuptimin si 

marrëdhënia midis një fjale dhe konceptit të saj, sesa referentit të saj.‖
104

 Kjo 

shpjegohet me faktin se ndonëse në disa raste është më e lehtë të vendosësh lidhjen e 

drejtpërdrejtë midis referentit dhe fjalës, për shembull në rastin e emrave të përveçm 

(Ismail Qemali, Tiranë, etj), kjo lidhje do të ishte më e ndërlikuar në rastin e fjalëve të 

tilla, si për shembull, uniformë, pasi gjenden shumë lloje uniformash dhe vetëm fjala 

uniformë nuk mund të përshkruajë secilën prej tyre. Pra, kjo fjalë paraqit konceptin 

tonë se ç‘farë është një uniformë në përgjithësi. Këto lloj fjalësh shërbejnë më shumë 

si ―etiketa‖ për konceptet.   

Reimeri rindërton trekëndëshin semiotik duke na dhënë tre përbërësit e 

mëposhtëm:  

 psikologjia e folësve, e cila krijon dhe interpreton gjuhën. 

 referenti i shprehjes gjuhësore ashtu siç projektohet nga psikologjia e 

përdoruesit të gjuhës. 

 shprehja gjuhësore  

Ka gjithashtu  autorë që trekëndëshin tradicional e kanë shndërruar në trapez, 

duke i shtuar kuptimit përbërës të tjerë.
105

 

Sido që të emërtohen ―aktorët‖ e kuptimit, mund të thuhet se ndonëse kuptimi 

lidhet si me referentin apo ―sendin‖ ashtu edhe me konceptin apo mendimin, ai nuk 

është identik me asnjërin prej tyre. Kuptimi nuk është identik me referentin pasi ky i 
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fundit i përket realitetit jashtëgjuhësor, ndërsa kuptimi është një kategori gjuhësore. I 

njëjti objekt mund të emërtohet me fjalë të ndryshme, duke pasur kuptime të 

ndryshme. Një ―burrë‖ mund të quhet ―baba, bashkëshort, zotëri, profesor, etj.‖, ashtu 

si një grua mund të quhet ―nënë, zonjë, mësuese, etj.‖. 

Gjithashtu, kuptimi nuk është identik me konceptin, pasi ky i fundit është një 

dukuri mendore dhe jo gjuhësore. Konceptet pasqyrojnë tipare të përgjithshme të 

objekteve dhe dukurive, ndërsa kuptimet tregojnë kryesisht tipare të veçanta. 

Kështu, sinonimet shpesh pasqyrojnë të njëjtin koncept por ndryshojnë në 

përbërësit e kuptimit. Koncepti i të parit me anë të syve mund të shprehet në gjuhën 

angleze me anë të disa fjalëve, si për shembull see, look, glance, stare, gaze, ku secila 

nga ato nuk përmban të njëjtët përbërës kuptimorë, ndonëse shprehin aspekte të 

ndryshme të të njëjtit koncept.  

Qasja referenciale është konsideruar shpesh si një mënyrë jo e plotë për 

përcaktimin e kuptimit të gjitha fjalëve pasi, ndonëse është më lehtë për emra të tillë 

konkretë, si libër, lugë, pemë, etj, kur bëhet fjalë për fjalë abstrakte si dëshirë, bukuri, 

mendoj etj., puna vështirësohet shumë. Megjithatë, nëse shfrytëzohet i ndërthurur me 

qasje të tjera ndaj kuptimit, ai mund të jetë i rëndësishëm për analizën e këtij të fundit.  

 

 

 

2.1.1 Referenca dhe denotacioni 

Referenca është marrëdhënia midis një shprehjeje gjuhësore si ―kjo derë‖, ―të 

dyja dyert‖, ―qeni‖, ―një qen tjetër‖ me çfarëdo dukuri me të cilën lidhet shprehja në 

një situatë të caktuar të përdorimit të gjuhës, duke përfshirë edhe atë ç‘ka mund të 

imagjinojë një folës.
106

 Pra, me anë të referencës folësi tregon se për cilat ―gjëra në 

botë, përfshirë njerëzit, ai po flet‖.
107

  

Për të qartësuar më tej, si dhe për të ilustruar fushën e gjerë të referentëve, po 

sjellim mendimin e Grifithsit
108

 për referencën: ―ajo ç‘ka njerëzit ose shkrimtarët 

bëjnë kur përdorin shprehje për të dalluar njerëz të veçantë në audiencë (motra ime), 

kohë (2007), vende (ai cepi), ngjarje (ditëlindja e saj) apo ide (plani që na u tha). Siç 

shihet, shprehjet referuese janë dhënë në kllapa, ndërsa njësitë përkatëse jashtë gjuhës 

quhen referentë të shprehjeve referuese.  

Duhet theksuar se dallimi kryesor midis denotacionit dhe referencës është se 

―denotacioni i një shprehjeje është i pandryshueshëm: ai është pjesë e kuptimit që ka 

shprehja në sistemin gjuhësor, pavarësisht përdorimit të saj në raste të veçanta të 

shprehjes. Referenca, nga ana tjetër, është e ndryshueshme dhe e varur nga 

shprehja‖.
109

 Nëse marrim shembullin e fjalës qen, ajo tregon të njëjtën klasë 

kafshësh, ndërsa shprehje si ―qeni im‖ apo ―qeni që kafshoi djalin‖, i referohen 

përbërësve të ndryshëm të klasës sipas rasteve të ndryshme të shprehjes.      
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Denotacioni është potenciali i një fjale si ―derë‖ ose ―qen‖ për të hyrë në 

shprehje të tilla gjuhësore. Me fjalë të tjera, denotacioni është ―marrëdhënia objektive 

ndërmjet një lekseme dhe realitetit të cilit ajo i referohet. Ai identifikon aspektin 

qendror të kuptimit leksikor me të cilin do të binin dakort të gjithë.‖
110

 Kështu për 

shembull, e verdha është një ngjyrë me disa tipare të përkufizueshme fizike. 

Referenca është mënyra se si folësit dhe dëgjuesit përdorin një shprehje në mënyrë të 

suksesshme, ndërsa denotacioni është njohuria që ata kanë, e cila e bën përdorimin e 

tyre të suksesshëm. Në njëfarë mënyre, kuptimi denotativ është ai përbërës i kuptimit 

leksikor që mundëson kuptimin. Sigurisht që një mjek ka normalisht më shumë 

njohuri rreth arterieve, hemoglobinës, etj. sesa një artist, apo një astronaut kupton më 

mirë çështjet e galaksive sesa një piktor, por të gjithë ata i përdorin fjalët arterie, 

hemoglobinë, galaksi.      

Problemi me teorinë mentaliste të kuptimit është se jo të gjitha fjalët mund të 

lidhen me imazhe mendore dhe disa fjalë kanë një fushë të gjerë kuptimi, e cila është 

më shumë se një lidhje e vetme. Problemi tjetër me teorinë mentaliste është se ne nuk 

kemi mundësi për të hyrë në mendjet e njerëzve dhe nuk mund të dimë se ne kemi të 

gjithë të njëjtat imazhe mendore.  

Për më tepër, fjalët nuk janë të vetmet njësi semantike. Kuptime mund të 

shprehen nga njësi që mund të jenë më të vogla se fjalët (morfemat) dhe nga njësi më 

të mëdha se fjalët (fjalitë). Kështu, për shembull, ndonëse dy fjalitë e mëposhtme në 

anglisht përmbajnë të njëjtat fjalë, ato nuk kanë të njëjtat kuptime:  

(a) The dog bit a man (Qeni kafshoi një njeri) 

(b) The man bit a dog (Njeriu kafshoi një qen) 

Pra, kuptimi është më shumë se denotacioni. Njerëzit jo vetëm që flasin dhe 

shkruajnë për të përshkruar gjëra, ngjarje dhe tipare, por ata shprehin gjithashtu 

mendimet apo qëndrimet e tyre, qofshin këto pozitive apo negative.  

 

2.2. Konotacioni 

Shpesh na ndodh që fjalë të ndryshme shkaktojnë tek ne ndjenja apo qëndrime 

të cilat vijnë si pasojë e lidhjes që ne krijojmë midis fjalës dhe një ngjarjeje, përvoje, 

etj., të caktuar. Fjalë të caktuara si p.sh. lopë, deve, qen, etj kanë një kuptim denotativ 

dhe kanë mundësinë të përdoren në shprehje të ndryshme gjuhësore. Kështu, për 

shembull, ne mund të themi:  

(a) Ai ka hipur mbi deve 

(b) Ne pamë disa deve 

(c) Aty nuk kishte asnjë deve 

Ajo që mund të diskutohet këtu është lloji i ndjenjave, mendimeve apo 

qëndrimeve që shkakton e njëjta fjalë në njerëz të ndryshëm. A shkakton fjala deve të 

njëjtat ndjenja tek një arab, i cili e shikon atë si një kafshë shumë të dobishme dhe tek 

një shqiptar, për të cilin është ndoshta pak e njohur dhe e dobishme? E njëjta pyetje 
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mund të bëhet për fjalën lopë nëse pyesim një shqiptar dhe një banor të Indisë, apo 

për fjalën qen nëse pyesim një shqiptar dhe një banor të Alaskës. Përgjigjja do të ishte 

se fjalët e sipërpërmendura do të shkaktonin qëndrime të ndryshme tek njerëz të 

ndryshëm,
111

 pra konotacione të ndryshme. Madje, edhe data të caktuara do të 

shkaktonin ndjenja të ndryshme tek njerëz (apo kombësi) të caktuar, si 1997-ta për 

shqiptarët, 11-shtatori për amerikanët, etj.  

Pra, përveç kuptimit denotativ, kuptimi përfshin edhe konotacionin, 

asocacionet afektive dhe emocionale që përçohen, të cilat nuk është e thënë të jenë të 

njëjta për të gjithë ata që e dinë dhe e përdorin një fjalë. Me fjalë të tjera, konotacioni 

i referohet ―aspektit personal të kuptimit leksikor – shpesh asosacioneve emocionale 

që një leksemë na sjell në mendje në mënyrë rastësore. Ato ndryshojnë në varësi të 

përvojës së individëve dhe janë deri diku të paparashikueshme.‖
112

 Për shembull, fjala 

avion për dikë mund të ketë konotacionin e të qënit ―i rehatshëm‖, i shpejtë― etj., 

ndërsa për të tjerë mund të ketë kontacionin e të qënit ―i rrezikshëm‖ apo ―i 

bezdisshëm‖.     

Dallimin e mësipërm ndërmjet kuptimit denotativ dhe konotativ, autorë të tjerë 

e kanë shprehur me anë të termave ―kuptim konceptor‖ dhe ―kuptim asociativ‖,
113

 

―informacion përkufizimor‖ dhe ―informacion kontekstual‖,
114

 ―fusha bazë‖ dhe 

―fusha abstrakte‖,
115

 apo ―kuptim thelbësor‖ dhe ―kuptim enciklopedik‖.
116

  

Duhet thënë se ―konotacioni tregon ato aspekte të kuptimit të cilat nuk cënojnë 

referencën apo denotacionin e fjalës, por ka të bëjë me faktorë dytësorë, si forca 

emocionale, niveli i formalitetit, karakteri eufemistik etj.‖
117

 

Duhet vënë në dukje se studimi dhe njohja e konotacionit është me rëndësi për 

studimin e sinonimeve, pasi shumë autorë, kur analizojnë kriteret e vendosjes së 

marrëdhënieve sinonimike, bazohen tek përkufizimi sipas të cilit sinonimet janë të 

njëjta në kuptimin denotativ por mund të ndryshojnë në konotacionet e tyre. Ata japin 

këtë përkufizim të përgjithshëm si një mënyrë për t‘ju shmangur kufizimeve që 

ofrojnë metodat e tjera të përkufizimit, si ajo konceptuale, referenciale, 

komponenciale, përkufizimore, apo ajo e këmbyeshmërisë etj. Një tjetër arsye për 

përdorimin prej tyre të termit ―konotacion‖ është shmangia e paqartësisë apo 

dykuptimësisë së termave të tillë si ―nuanca kuptimore‖.  

Megjithatë, nëse marrim konotacionin si tipar dallues, atëherë lind nevoja e 

një klasifikimi sa më të qartë të konotacioneve duke marrë për bazë çiftin apo grupin 

sinonimik. Antrushina
118

 bën një ndarje të tillë të konotacioneve: 

 

a) Konotacioni i shkallës apo intensitetit, i cili mund të gjendet në grupe të tilla 

sinonimike si to like, to admire, to love, to adore, to worship, apo to surprise, to 

astonish, to amaze, to astound.     
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Në këto grupe sinonimesh, por edhe në grupet e llojeve të tjera të konotacioneve që do 

të japim më poshtë, sinonimet mund të dallohen ndërmjet tyre në më shumë se një lloj 

konotacioni.  

b) Konotacioni i kohëzgjatjes, i cili vihet re tek grupe të tilla sinonimesh si, to stare, 

to glare, to gaze, to glance, to peep, to peer. Në këtë grup, folja glance përshkruan një 

veprim të shkurtër në kohë, ndërsa foljet e tjera përshkruajnë përgjithësisht një veprim 

që zgjat në kohë. 

c) konotacione emotive: to tremble, to shiver, to shudder. Në këtë grup, fjala to 

shudder lidhet shpesh me emocionin e frikës, tmerrit, apo diçkaje të pështirë, si në 

shembullin që ofrohet në fjalorin e gjuhës angleze: ―Alone in the car, she shuddered 

with fear‖.
 119

   

d) Konotacioni vlerësues, i cili shpreh kryesisht një qëndrim pozitiv ose negativ që 

përçohet nga folësi tek referenti. Kështu, kemi statesman dhe politician, ku e para 

transmeton një ndjenjë më pozitive nga ana e folësit për ―një drejtues politik të 

mençur, me përvojë dhe të respektuar‖.
120

   

e) Konotacioni shkakësor mund të gjendet midis përbërësve të çiftit sinonimik to 

blush (skuqem) dhe to redden (kuqem nga inati etj.) Kështu, kur përdorim foljen blush 

themi se kjo zakonisht vjen si pasojë e turpit apo sikletit, si p.sh. She blushed to a 

crisp when she found her mistake.
121

 Po kështu, përdorimin e foljes blush me këtë lloj 

konotacioni e gjejme edhe tek ―Sense and Sensibility‖ nga Xhejn Ostin:  

 

That her sister‘s affections WERE calm, she dared not deny, though she blushed to 

acknowledge it. 

 

f) Konotacioni i mënyrës mund të gjendet tek grupi sinonimik to stroll, to stride, to 

trot, to pace, to swagger, to stagger, to stumble. Tek këto folje gjejmë lloje të 

ndryshme të të ecurit.  

 

g) Konotacioni i rrethanave shoqëruese. Ashtu siç u shprehem edhe më sipër, i njëjti 

grup sinonimik mund të përfshihet në dy ose më shumë lloje konotacionesh, siç është 

rasti i foljeve to peep dhe to peer, të cilat përveç konotacioneve të kohëzgjatjes dhe 

mënyrës, ndryshojnë edhe nga një sërë rrethanash të përdorimit të njërës apo tjetrës. 

Kështu, veprimi që shprehet nga folja to peep mund të kryhet përmes një vrime, të 

çare, nga një derë gjysmë e mbyllur, një gazete, një perde, etj. Duket sikur të gjitha 

këto rrethana janë tashmë pjesë e kuptimit të fjalës. Nga ana tjetër, folja to peer ka si 

rrethana tipike të saj shikimin në errësirë, përmes mjegullës, xhamave të errët, nga një 

largësi e madhe apo edhe shikimi nga ana e një personi të cilit i mungon aftësia për të 

parë qartë nga distanca të largëta. Përdorimi i foljes to peer me këtë konotacion 

shfaqet në veprën letrare ―Heart of Darkness‖ të Xhozef Konradit: 

 

His was an impenetrable darkness. I looked at him as you peer down at a man who is 

lying at the bottom of a precipice where the sun never shines.  
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Tek e njëjta vepër gjejmë përdorimin e foljes to peep, madje në të njëjtën fjali ku 

është përdorur një element tjetër i grupit sinonimik:  

 

This is the reason why I affirm that Kurtz was a remarkable man. He had 

something to say. He said it. Since I had peeped over the edge myself, I 

understand better the meaning of his stare, that could not see the flame of the 

candle, but was wide enough to embrace the whole universe, piercing enough 

to penetrate all the hearts that beat in the darkness. 

 

h) Konotacioni i tipareve shoqëruese mund të gjendet tek grupi sinonimik i përbërë 

nga pretty, handsome dhe beautiful, ku secila prej tyre përshkruan një lloj të veçantë 

bukurie njerëzore: beautiful lidhet kryesisht me perfeksionin, handsome me diçka 

thjesht fizike (raportet, simetrinë, elegancën), ndërsa pretty lidhet kryesisht me diçka 

delikate apo tërheqëse.  

i) Konotacionet stilistike. Këto lloj konotacionesh janë të debatueshme pasi disa 

autorë nuk i përfshijnë tiparet stilistike tek konotacionet, por i shohin ato të ndara. Për 

më tepër, konotacionet stilistike mund të  klasifikohen më tej në ato bisedore, 

ligjërimore, dialektore, librore, poetike, terminologjike, arkaike. Megjithatë, ne po i 

përfshijmë ato brenda kuadrit të konotacioneve për t‘iu përmbajtur përkufizimit të 

sinonimeve me dallime konotative. Aspektet stilistike do të trajtohen më me hollësi në 

vazhdim të këtij punimi. 

Duhet theksuar se ndonëse klasifikimi i mësipërm bën një zgjerim të konceptit 

për konotacionet, ai shpesh mbivendoset me dimensione të tjera të kuptimit.   

 

*** 

           Konotacioni ka tërhequr vëmendjen e shumë autorëve, duke bërë që të 

studiohet nga këndvështrime të ndryshme. Ai shpesh i referohet kuptimit emotiv ose 

vlerësues, i cili nuk dallohet lehtë nga kuptimi konjitiv. Përdoret gjithashtu pët t‘iu 

referuar dallimeve stilistike apo edhe atyre dialektore. Por ka edhe një përdorim tjetër 

interesant. Disa herë thuhet se fjalët lidhen me disa karakteristika të caktuara. Kështu, 

woman ka konotacionin ―e dobët‖ dhe pig konotacionin ―i pisët‖. Megjithatë, në 

thelb, kjo nuk është një çështje e kuptimit të fjalëve apo kuptimit në përgjithësi. Ajo 

më shumë tregon se njerëzit besojnë se femrat janë të dobëta dhe derrat të pisët. Është 

e vërtetë që njerëzit ndryshojnë emrat për të shmangur konotacionet e papëlqyeshme. 

Sot një i ri ndoshta nuk do të ndihej mirë nëse do kishte një emër që i përket një kohe 

të kaluar. Për shkak se fjala lidhet me një subjekt të pakëndshëm nga ana sociale, ajo 

bëhet vetë e pakëndshme dhe zëvendësohet nga një fjalë tjetër eufemistike. Por 

procesi është sigurisht i pafund, pasi në thelb e pakëndshme është objekti dhe jo fjala. 

Fjalët bëhen tabu edhe kur objekti i pakëndshëm referohet nga fjala në një kuptim 

tjetër. Kështu, ne nuk kemi dëshirë të përdorim intercourse për të nënkuptuar 

marrëdhënie sociale ose tregtare.    

Mis Uejtli, autore e librit ―A Selection of Synonyms‖, i ka kushtuar vëmendje 

të veçantë konotacioneve të ndryshme që mund të kenë fjalët. Swine‘s flesh, thotë ajo, 

ndalohet nga Ligji Mesianik sepse është e qartë se ai sjell në mendje një ide vulgare, 

të cilën nuk e ka pork
122

. Disa fjalë mund të tregojnë të njëjtën gjë, por origjina e tyre 

e ndryshme apo asosacionet jo të njëjta historike i japin atyre një karakter të veçantë 

që përshtatet më shumë me njërën sesa me tjetrën për përdorim në kontekste të 
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caktuara. Në shprehje politeske si ―May I take the liberty?‖ fjala e huazuar nga 

latinishtja liberty është më e përshtatshme se sa ajo saksone freedom. Një ateist mund 

të quhet just por jo righteous
123

 sepse përdorimi biblik i kësaj të fundit ka ngushtuar 

përdorimin e saj.  

Lousi i kushtoi gjithashtu vëmëndje të madhe dallimit të ngjyrimit apo 

konotacioneve – punë veçanërisht e vështirë sepse kërkon jo vetëm njohuri të gjera 

por edhe perceptime të holla, imagjinatë dhe shije. Janë shumë pak autorët që janë 

marrë me dallimin e konotacioneve, por Lousi, ndjenja e të cilit për këto dallime nuk 

krahasohet me atë të ndonjë sinonimisti, është shumë i suksesshëm në trajtimin e tyre. 

Shumë nga këto nuk mund të përfshihen në një përkufizim fjalori, por ato duhet të 

ndjehen nëse fjala duhet përdorur me fuqinë e akumuluar që është përfshirë në të. Një 

diferencim veçanërisht i dobishëm i këtij lloji gjendet tek grupi sinonimik: 

idiot, imbecile, fool, simpleton 

 idiot (një fjalë popullore) nënkupton mungesë, kryesisht të lindur, të aftësisë 

intelektuale apo të arsyetimit; shpesh përdoret për të përshkruar dikë që 

mendohet se ka vepruar me injorancë të plotë;  

 imbecile (më pak e përdorur si një term popullor) nënkupton dobësi të lartë 

mendore ose në kuptimin e saj më përçmues marrëzi e plotë;  

 fool, fjalë me ngarkesë të fortë semantike, është shumë popullore, dhe shpesh 

nënkupton mungesën e arsyes apo mençurisë sesa intelektit; nga përdorimi i 

saj Biblik, ajo ende shpreh konotacionin e dënimit të madh, të ashpër; në 

përdorim bisedor, si një term që shpreh përbuzje, ajo është shumë ofenduese;  

 simpleton (edhe kjo shumë popullore) nënkupton të qënit budalla ose 

ndonjëherë mungesë përvoje; shpesh përdoret si një term që shpreh përbuzje të 

lehtë.
124

 

 

Sipas Mërfit
125

, konotacioni përfshin asosacionet që nuk ndikojnë drejtpërdrejt 

referentin, por që shprehin një qëndrim ndaj përshkrimit. Ajo sjell shembullin e fjalës 

discipline, e cila mund të shprehë konotacionion e përpikmërisë ushtarake për disa 

folës apo ndëshkimin trupor të fëmijëve për të njëjtit folës apo për të tjerë. Shpesh 

këto konotacione lindin nga përdorimi i fjalëve në kontekste të caktuara: njerëzit janë 

mësuar të dëgjojnë fjalën discipline në kontekste ushtarake dhe ato të rritjes së 

fëmijëve, por ato nuk e ndalojnë fjalën të përdoret në kontekste të tjera, si p.sh. një 

anëtar qeverie që disiplinohet nga një komision. Kështu, discipline ndryshon nga 

punish në konotacion, por mund të përdoret si sinonim i saj. Rëndësia e sinonimeve 

që dallohen në aspektin konotativ në gjuhën angleze vërtetohet nga ekzistenca e një 

loje fjalësh në të cilën një person duhet të shprehë të njëjtat gjëra në tre mënyra, duke 

bërë që konotacionet të ndryshojnë nga pozitive në negative, siç ndodh në rastin e 

mëposhtëm:  

(a) I‘m a renaissance man. 

(b) You‘re eclectic. 

(c) He‘s unfocused. 
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Interpretimi i konotacioneve është shumë subjektiv, pasi duke analizuar sinonimet 

little dhe small vërejmë që ato nuk janë plotësisht sinonime në kontekstin e 

mëposhtëm:  

(1) The employees received a little Christmas bonus. 

(2) The employees received a small  Christmas bonus. 

 

Nëse little tingëllon më shumë se small, kjo mund të jetë për shkak se ajo ka një 

cilësi më emotive, pozitive, të lidhur me përdorimin e saj si term përkëdhelës, gjë që 

mund ta shohim edhe në fjalorin e gjuhës angleze:  

little – përdoret për të shprehur ndjenjat e folësit si afeksion, kënaqësi, etj.: A nice 

little room. 
126

 

The little bonus është diçka e veçantë, ndërsa the small bonus është thjesht një sasi. 

Këtu ndarja midis denotacionit dhe konotacionit bëhet e paqartë. Nëse small tingëllon 

―më e vogël‖ se little në këtë rast, atëherë a kanë këto dy fjalë të njëjtin kuptim dhe 

tregojnë të njëjtat gjendje? Ky është një rast që na tregon se sa e vështirë është ndarja 

e dallimit denotativ nga ai konotativ.  

Në librin ―Lexical Semantics‖, Kruzi trajton atë që ai e quan kuptimi ekspresiv. 

Sipas tij, disa njësi leksikore zotërojnë një aftësi ekspresive  e cila nuk është e 

dukshme në të gjitha kontekstet e përdorimit. Kështu për shembull, ka njësi të cilat 

mund të jenë edhe asnjanëse, edhe kanë aftësinë të shprehin kuptim ekspresiv. Për 

shembull, baby në (a) dhe (b) është asnjanëse nga ana emocionale:  

 

(a) Mother and baby are progressing satisfastorily. 

(b) The baby was born prematurely.  

 

Megjithatë baby mund të marrë vlerë të madhe emocionale në kontekstin e 

mëposhtëm:  

(c) Oh, look – a baby! Isn‘t he adorable?  

 

Përkundrazi, infant dhe neonate nuk përdoren në mënyrë ekspresive, ndonëse 

përmbajtja e tyre është thuajse e njëjtë me atë të baby. 
127

 

DiMarko
128

 pohon se kufiri midis denotacionit dhe konotacionit nuk është 

shumë i qartë. Le të shohim fillimisht fjalinë e mëposhtme: 

 

 He (arranged/organized) the books on the shelves.  

Autori nënvizon se të dyja fjalët kanë kuptimin: ―të vendosësh gjërat në vendin e 

tyre‖, por arrange thekson përpikmërinë ose kënaqësinë e skemës, ndërsa organize 

thekson plotësimin ose funksionimin e saj.  

Përsëri sipas DiMarkos, nëse dy fjalë dallojnë (vetëm) në tiparet e tyre 

stilistike (p.sh, frugal – stingy), atëherë gjatë zëvendësimit ndryshon vetëm efekti 
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stilistik dhe ndërpersonal i fjalisë. Ai bën edhe një ndarje të dimensioneve konotative 

në:  

 

Formale/Joformale 

He was (inebriated/drunk). 

Abstrakte/Konkrete 

The (error/blunder) cost him dearly. 

Negative/Pozitive 

That suit makes you look (skinny/slim). 

Me ngarkesë të lartë semantike/me ngarkesë të ulët semantike 

The building was completely (annihilated/ruined) by the bomb. 

Edhe fjalori i gjuhës angleze ―Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, 2000‖ nxjerr 

në pah këto dallime. Kështu për ilustrim po marrim shembullin e fjalëve skinny dhe 

slim, ashtu siç jepen në fjalor: 

Skinny – shumë i dobët, veçanërisht në një mënyrë që duket e pakëndshme apo e 

shëmtuar.
129

 

Slim – i dobët, në një mënyrë tërheqëse.
130

  

Po kështu, fjalori sinonimik Webster na jep dallimin ndërmjet drunk dhe inebriated:  

Drunk - është termi i drejtpërdrejtë dhe përfshirës.
131

 

Inebriated – nënkupton një gjendje të tillë dehjeje që sjell gaz ose gëzim të tepruar.
132

   

Xhon Lajënsi shprehet se në dallim nga përdorimi i fjalëve në gjuhën 

shkencore dhe teknike, fjalët e gjuhës së përditshme, përveç kuptimit parësor, thjesht 

―intelektual‖, shoqërohen edhe me asosacione ose konotacione.
133

 Ai flet për kuptim 

ekspresiv (ose socio-ekspresiv). Sipas tij, është e qartë se fjalët huge, enormous, 

gigantic dhe colossal janë më shprehëse të ndjenjave të folësve se very big ose very 

large, me të cilat ato mund të jenë sinonime deskriptive. Është më e vështirë të 

krahasohen huge, enormous, gigantic dhe colossal ndëmjet tyre në lidhje me shkallën 

e shprehësisë. Ndonëse folësit mund të kenë perceptime të qarta për dy ose më shumë 

nga ato, çështja mund të zgjidhet në parim nga teste psikologjike relativisht objektive.  

Ai jep mendimin e tij për sa i përket shprehjeve të cilat ndryshojnë në natyrën 

e kuptimit të tyre ekspresiv, ku dallimi më i qartë është ndërmjet atyre që nënkuptojnë 

miratim dhe mosmiratim dhe atyre që janë asnjanëse për sa i përket shprehësisë. Ai 

ofron shembujt e mëposhtëm: 134
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 statesman – politician 

 thrifty – mean 

 economical – stingy 

 fragrance – smell 

 crafty - cunning 

Përsëri na vjen në ndihmë fjalori sinonimik, ku mund të gjejmë të shprehur 

shumë qartë elementet që bëjnë dallimin ndërmjet disa fjalëve të çifteve sinonimike të 

dhëna më sipër:
135

 

 Statesman – nënkupton të qënit mbi konfliktin partiak dhe një mendje që është 

e aftë të shikojë në mënyrë objektive nevojat dhe problemet e shtetit dhe 

qytetarëve të tij. Ky term, shpesh në dallim nga politician, përgjithësisht 

thekson si nivel të lartë, ashtu edhe aftësi (They were statesmen, not 

politicians.); thuhet se një person që emërtohet nga fjala statesman jeton në 

bazë të parimeve të tij, ndërsa dikush me fjalën politician udhëhiqet nga 

interesat e tij.   

 

 Stingy - nënkupton kryesisht mungesë bujarie. Termi përdoret atëherë kur 

nënkuptohet një shpirt i ngushtë. (economical nuk e ka këtë ngjyrim negativ.) 

 

 Fragrance – zakonisht nënkupton aromën që përhapet nga lulet (pra përçon 

një ndjenjë pozitive.)  

 

 Smell – është termi i përgjithshëm dhe pa shumë ngjyrim. Është fjala e 

përshtatshme për të shprehur thjesht ndjesinë pa treguar domosdoshmërisht 

burimin, cilësinë apo tiparet.   

    

Xheksoni
 136

 na ofron gjithashtu çifte sinonimike për të parë se si konotacioni 

mund të shërbejë si një element dallues midis sinonimeve të ndryshme, ku 

komponenti i dytë dallohet nga i pari vetëm nga konotacioni që transmeton:  

 

 ambiguous   equivocal (deliberately) 

 famous   notorious (disreputably) 

 hate    loathe (with repugnance or disgust) 

 misuse    abuse (of privilege or power) 

 new     novel (strikingly) 

 obtain    procure (with effort) 

 persuade    inveigle (with ingenuity or deceit) 

 proud `   haughty (with disdain) 

 recollection    reminiscence (with pleasure) 
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 simulate    feign (with craftiness) 

 

 

2.3. Qasja funksionale 

Duke qenë se qasja referenciale ndaj kuptimit nuk mund të sjellë gjithmonë 

rezultate të kënaqshme për studimin e tij, një qasje tjetër mund të japë ndihmesën e 

vet për përcaktimin e kuptimit të fjalës. Ajo që tashmë njihet si ―qasja funksionale e 

kuptimit‖
137

 apo ―teoria e kuptimit si përdorim‖
138

 ka zënë një vend të rëndësishëm në 

teorinë e gjuhës, duke u parë shpesh si plotësuese me qasjen referenciale. Teoritë më 

të njohura të përdorimit janë ato të Witgenstajnit (1953), psikologut Skiner (1957) dhe 

gjuhëtarit Blumfild (1933).  

Duke mos dashur të përqendrohemi me hollësi në tiparet e veçanta të këtyre 

teorive si dhe dallimeve që mund të ekzistojnë ndërmjet tyre, po japim vetëm parimet 

e përgjithshme të teorisë së kuptimit në përdorim apo qasjes funksionale.  

Kështu, sipas qasjes funksionale, kuptimi i fjalës është funksioni i saj në 

ligjërim. Kjo nënkupton se kuptimi i një njësie gjuhësore duhet të studiohet në 

ligjërimin real, në marrëdhënie me njësi të tjera gjuhësore dhe jo në marrëdhënien e 

saj me konceptin ose referentin. Pra, qasja funksionale na ndihmon të përcaktojmë 

kuptimet e fjalëve në kontekste të ndryshme.  

Një kundërshtim i zakonshëm që i bëhet teorive funksionale të kuptimit është 

se situatat në të cilat mund të përdoren format gjuhësore janë të shumta, apo siç do të 

shprehej Blumfildi ―numri i situatave të ndryshme në të cilat përdoret gjuha është i 

pafund‖.  

Ullmani shpreh më së miri mënyrën ―konsensuale‖ për të kombinuar të dyja 

qasjet duke e krahasuar marrëdhënien midis tyre të ngjashme me atë midis gjuhës dhe 

ligjërimit: teoria funksionale merret me kuptimin në ligjërim, ndërsa ajo referenciale 

me kuptimin në gjuhë dhe ―anjëra nuk është e plotë pa tjetrën‖.  

    

 

2.4 Nivelet e kuptimit 

Gjatë analizës së kuptimit, ai shpesh ndahet në tre nivele: kuptimi i fjalës, 

kuptimi i fjalisë dhe kuptimi i shprehjes. Këtu nuk do të ndalemi tek kuptimi i fjalës 

pasi ai ka qenë pjesë e dikutimit të deritanishëm dhe do të na shoqërojë në vazhdim të 

këtij punimi.  

Ajo që krijon paqartësi dhe që shpesh ka nevojë për saktësim është dallimi që 

duhet bërë midis dy niveleve të tjera të kuptimit, atij të fjalisë dhe shprehjes.  

Kuptimi i fjalisë shihet si kuptimi i përbërë i fjalisë i ndërtuar nga kuptimet e 

leksemave të veçanta që e përbëjnë atë. Megjithatë, duhet pasur parasysh fakti se 

kuptimi i një fjalie që del nga pjesët përbërëse të saj është shpesh shumë i ndryshëm 

nga kuptimi që ai ka realisht në një kontekst të caktuar. Kështu, gjatë përdormit të 
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përditshëm të gjuhës ne përdorim fjalë dhe shprehje në mënyrë ironike, metaforike 

apo në mënyrë të pasinqertë, etj.  

Për të bërë më të qartë faktin se si fjalët shpesh marrin kuptime të ndryshme 

nga ato që kanë normalisht,
139

 le të shikojmë shembullin e mëposhtëm:  

 

Personi A: You are so punctual! 

Personi B: I am really sorry, but there were no buses.
140

 

Fjalia e parë, nëse nuk do të përmbante ironinë, do të merrej si një kompliment për 

dikë që është shumë i përpiktë, por folësi B kthen përgjigjen e mësipërme pasi 

kuptimi i shprehjes së personit A ka kuptimin e kundërt. Ky është një rast kur kuptimi 

i fjalisë ndryshon nga kuptimi i shprehjes.   

Kreidleri përkufizon shprehjen dhe fjalinë si më poshtë: 

―Një shprehje është një akt të foluri ose të shkruari; ajo është një ngjarje e veçantë në 

një kohë dhe vend të caktuar, që përfshin të paktën një person, atë që krijon shprehjen, 

por zakonisht përfshin më shumë se një person; një shprehje ndodh vetëm njëherë; një 

shprehje e folur thuhet dhe pastaj, nëse nuk ruhet në mënyrë elektronike ajo pushon së 

ekzistuari; një shprehje e shkruar synohet të zgjasë - për një kohë të shkurtër në rastin 

e një liste për të bërë pazarin, për shembull, ose më shumë në rastin e një libri.‖
 141

  

Një fjali, nga ana tjetër, nuk është një ngjarje; ajo është një ndërtim fjalësh në 

një sekuencë të caktuar që ka kuptim. Në fjali, kuptimi rrjedh nga fjalët e veçanta dhe 

nga ndërtimi sintaksor në të cilin ato përdoren.  

Kuptimi i një shprehjeje është kuptimi i fjalisë plus kuptimet e rrethanave: 

koha dhe vendi, njerëzit e përfshirë, e shkuara e tyre, marrëdhënia me njëri tjetrin dhe 

ajo ç‘ka ata dinë për njëri tjetrin. 

Autorë të tjerë kanë trajtuar këto dy nivele kuptimi por i kanë dhënë atyre 

terma të tjerë. Kështu për shembull, Grifithsi
142

 bën dallimin midis ―kuptimit të 

dërguesit të mesazhit‖ dhe ―kuptimit të fjalisë‖, duke e barazuar këtë të fundit me 

―kuptimin literal‖. 

Dallimi midis kuptimit të fjalisë dhe kuptimit të shprehjes lidhet gjithashtu me 

dallimin midis semantikës dhe pragmatikës, ku e para, ndonëse jo gjithmonë ka një 

dallim të prerë, studion kuptimin e fjalisë, ndërsa e dyta kuptimin e shprehjes. 

 

 

 

2.5 Kuptimi leksikor dhe gramatikor 

Duke qenë se fjala përdoret kryesisht në bashkëveprim me fjalë të tjera, është 

me rëndësi të vihet në dukje dallimi ndërmjet kuptimit leksikor dhe kuptimit 

gramatikor. E para lidhet më shumë me informacionin e referentit apo konceptit, 
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ndërsa e dyta me informacionin  për përdorimin  e fjalës në ligjërim. Kështu për 

shembull, fjala boys në fjalinë:  There are two boys in the classroom, përveç kuptimit 

leksikor që tregon ―një mashkull në moshë të re‖, shpreh edhe një kuptim gramatikor, 

atë të shumësit.  

Pra, kuptimi leksikor shihet si përbërësi i kuptimit të fjalës si një njësi 

gjuhësore, i cili del në të gjitha format e kësaj fjale. Ky kuptim shërben për të dalluar 

leksemat nga njëra tjetra dhe nuk ndryshon gjatë gjithë paradigmës së fjalës (p.sh. 

boy, boy‘s, boys, boys‘).  

Jani Thomai jep mendimin e tij lidhur me kuptimin leksikor:  

―Kuptimi leksikor është njësi themelore e semantikës leksikore, anë dhe veçori 

e përgjithshme e fjalës, aftësia që ka ajo për të shënuar diçka, aftësi që e ka fituar 

historikisht, mbështetur në realitetin dhe abstraktimin mendor. Kuptimi leksikor 

realizohet në njësi leksikore konkrete.‖
143

  

 

Kuptimi gramatikor është kuptimi që ka të bëjë me klasat apo kategoritë 

gramatikore të fjalëve. Lidhur me kuptimin gramatikor, Lajënsi
144

 shprehet se 

―ndonëse fjalë si child dhe children kanë të njëjtin kuptim leksikor, ato ndryshojnë në 

kuptimin gramatikor, pasi njëra është në numrin njëjës dhe tjetra në numrin shumës‖. 

Në të njëjtën mënyrë mund të shprehemi edhe për kuptimin gramatikor të kohës: 

broke, worked, bought, etj.    

Në përgjithësi, kuptimi leksikor konsiderohet si më konkret dhe individual dhe 

shpesh quhet edhe ―kuptimi material‖ i fjalës. Për sa i përket kuptimit gramatikor, ai 

është më abstrakt dhe përgjithësues.  

Megjithatë, nuk mund të themi se kuptimi leksikor është vetëm konkret dhe 

individual, pasi përmes kuptimit leksikor fjala realizon shpesh edhe një funksion 

përgjithësues, pasi në ligjërim ajo nuk emërton vetëm një referent të caktuar por një 

klasë referentësh. Kështu për shembull, fjala house (shtëpi), përveç kuptimit leksikor 

―një banesë për banim nga njerëzit...‖ bën edhe një përgjithësim për çdo ndërtesë ku 

jetojnë njerëz.  

Sigurisht që në kuadrin e krahasimit ndërmjet të dyjave, kuptimit leksikor dhe 

atij gramatikor, aftësia përgjithësuese e kuptimit leksikor është shumë më e vogël se e 

kuptimit gramatikor. Megjithatë, si kuptimi leksikor ashtu edhe ai gramatikor janë 

pjesë përbërëse e kuptimit të fjalës dhe bashkekzistojnë brenda sferës së përgjithshme 

të kuptimit, pasi siç do të shprehej Lajënsi, ―gramatika dhe leksiku plotësojnë njëra 

tjetrën‖.
145

      

 

 

 

2.6. Metoda e analizës komponenciale, metoda e analizës distribucionale dhe 

metoda e analizës semike 

Marrëdhënia sinonimike, siç do të shihet në vijim të këtij kreu, përveç 

ngjashmërisë karakterizohet edhe nga dallimi që mund të ekzistojë midis elementëve 

përbërës të çiftit apo grupit sinonimik. Një nga mënyrat për të zbuluar aspektet e 
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kuptimit, të cilat janë shumë të rëndësishme jo vetëm për sinoniminë por edhe për 

marrëdhënie të tjera semantike, është analiza komponenciale. Jani Thomai, në veprën 

―Leksikologjia e gjuhës shqipe, 2005‖ i ka kushtuar vëmendje të veçantë analizës 

komponenciale. Sipas Thomait, kjo metodë mbështetet në analizat krahasuese. 

Nëpërmjet krahasimit ndërmjet kuptimeve të së njëjtës fjalë (kuptimi i dytë me të 

parin etj.) nxirren përkimet e dallimet ndërmjet tyre dhe më pas të dhënat hidhen në 

diagramë. Kjo analizë synon të gjejë komponentët e kuptimit, që janë edhe njësi 

semantike minimale dhe që ndërtojnë njësitë semantike themelore, d.m.th. kuptimin si 

strukturë. Sipas Thomait, këto njësi semantike themelore quhen përbërës semantik.  

 Metoda e analizës distribucionale mbështetet tek mundësia distribucionale (e 

shpërndarjes, e pranëvënies) e fjalës me njësi të tjera leksikore. Për çdo kuptim 

zbulohet e jepet më parë korpusi i plotë i konteksteve në të cilat shfaqet fjala. Pastaj 

ballafaqohen kuptimet, nxirren elementet përbërëse, gjendet ç‘është e përbashkët e 

ç‘është e ndryshme dhe ndërtohen strukturat e kuptimeve.  

Sipas Thomait, metoda e analizës komponenciale dhe ajo e analizës 

distribucionale, me gjithë përhapjen kanë edhe pikat e tyre të dobëta. Kështu, metoda 

e analizës komponenciale është kritikuar se komponentët e kuptimit i nxjerr vetë 

studiuesi, prandaj kanë karakter subjektiv e psikologjik. Për më tepër, ajo nuk 

zbatohet dot për të gjitha fjalët, p.sh., për fjalët abstrakte apo për fjalët shërbyese. Nga 

ana tjetër, edhe metoda distribucionale ka kufizimet e veta sepse nuk merr parasysh 

dendurinë e përdorimit të fjalëve, shtrirjen në shtresa shoqërore, në kohë, në stile, etj. 

Një metodë e tretë e analizës semasiologjike është metoda e analizës semike. 

Kjo metodë hyn drejtpërdrejt në studimin e kuptimeve të një grupi fjalësh që bëjnë 

pjesë në të njëjtën fushë leksikore. Kjo metodë synon të zbulojë njësinë më të vogël të 

kuptimit. Ky element quhet semë, kurse tërësia e semave të një kuptimi quhet 

sememë. Analiza semike ballafaqon dy a më shumë fjalë sipas kuptimit të afërt që 

kanë. Semat e njëjta të këtyre kuptimeve shënohen me +, semat e ndryshme ose që 

mungojnë me – dhe semat indiferente (që mund të jenë ose të mos jenë) me ~. Pas 

nxjerrjes së semave, ato hidhen në diagram, si më poshtë:  

 

Semat 

 

Sememat 

ndenjëse e 

veshur 

me 

mbështetëse 

me 

krahë 

prej 

druri 

për një 

njeri 

shtëpiake 

karrige + - + - + + ~ 

kolltuk + + + + + ~ ~ 

kanape + + - ~ ~ - + 

 

Thomai jep mendimin e tij se edhe kjo metodë ka disa të meta: semat 

përcaktohen nga studiuesi dhe shpeshherë kanë karakter subjektiv; nuk mbahen mirë 

parasyh koha, lloji i realies, ndryshimet e saj etj. 

 

 

 

2.7. Nocioni i sinonimisë 

Sinonimia është një nga çështjet më të diskutueshme gjuhësore që ka tërhequr 

vëmendjen e një numri të madh gjuhëtarësh, filozofësh apo edhe studiues të fushave 

të ndryshme të cilat në një mënyrë ose tjetër përfshijnë marrëdhënien e ngjashmërisë 

apo identitetit të kuptimit. Ky term vjen nga greqishtja (synonumon ―me po atë emër; 
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syn-me, onuma -emër).
146

 Sot vihet re një përdorim i gjerë i fjalës sinonim jo vetëm në 

libra apo punime që trajtojnë tema gjuhësore por edhe nga autorë të fushave të 

ndryshme, të cilët përdorin termin sinonim për të treguar ngjashmërinë ndërmjet dy 

koncepteve, qëndrimeve, veprimeve etj.
147

  

Aq larg ka shkuar përdorimi i kësaj sinonimie ―jashtë-gjuhësore‖ sa sot kemi 

edhe një dramë të titulluar ―sinonimia‖.
148

 Megjithatë, pavarësisht se është trajtuar 

nga studiues të shumtë, ka ende çështje të pazgjidhura që kanë nevojë për analizë, pasi 

siç do të shprehej Kuajni ―sinonimia është detyra kryesore e teorisë së kuptimit‖.
149

 

Kjo vëmendje që i kushtohet kësaj dukurie gjuhësore është e natyrshme, pasi 

sinonimia është një mjet shumë i rëndësishëm për organizimin e leksikut, për 

komunikimin, për larminë dhe fuqinë shprehëse të gjuhës.  

Një nga temat më të diskutueshme që shfaqet sa herë flasim për sinoniminë 

është ajo e përkufizimit të kësaj dukurie gjuhësore, kriteret për përcaktimin e nocionit 

të saj, si dhe metodat e ndryshme me anë të të cilave ne mund të arrijmë tek një 

konceptim i qartë dhe i plotë për të.   

Për të arritur tek një përcaktim gjithëpërfshirës, po nisemi fillimisht nga një 

përkufizim që jo rrallë i është dhënë sinonimeve si fjalë me kuptim të njëjtë. Për të 

treguar se ky përkufizim nuk paraqit në mënyrë të saktë dhe të plotë marrëdhënien 

sinonimike, do të ndalemi fillimisht tek nocioni i kuptimit. Sipas Stefanllarit ―kuptimi 

leksikor i një fjale përbëhet nga komponenti denotativ dhe konotativ‖.
150

 Fjala nuk 

tregon vetëm referentin
151

 por ajo njëkohësisht përçon ngjyresa të ndryshme, vlera 

emocionale apo stilistike.   

Fjalët father dhe daddy i referohen ―prindit mashkull të një fëmije‖ por e dyta 

mbart njëkohësisht edhe një ndjenjë afektive më të lartë se e para dhe ―përdoret 

veçanërisht nga fëmijët e vegjël‖.
152

  

Argumentet që mund të shtrohen kundër ekzistencës së sinonimeve pa asnjë 

dallim ndërmjet tyre janë të shumta, pasi ajo ―është një luks për të cilin nuk kemi 

nevojë‖.
153

 Kështu, sinonimet ndryshojnë në shumë aspekte: 

 

1.Nga nuancat kuptimore  

2.Nga nuancat stilistikore  
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3.Nga dallimet sintaksore  

4.Nga dallimet emocionale 

Sinonime absolute mund të vërehen në termat, ku elmentet dytësore të 

kuptimit nuk janë të pranishëm, siç mund të jetë rasti i spirant dhe fricative apo 

substantive dhe noun apo caecitis dhe typhlitis. Edhe në këtë rast, mund të flitet për 

një ―sinonimi të përkohshme‖, pasi siç dihet gjuha është në zhvillim të pandërprerë 

dhe fjalët mund të pajisen me kuptime të reja apo të përftojnë konotacione të 

ndryshme në përdorim.  

Ekzistenca e fjalëve pa asnjë ndryshim kuptimor ndërmjet tyre bie në 

kundërshtim me parimin e ekonomisë në gjuhë sipas të cilit ―gjuha nuk toleron, 

përveçse për një kohë të shkurtër, ekzistencën e dy fjalëve me të njëjtin përdorim dhe 

sigurisht që nuk lejon shumimin e tyre‖.
154

 Ndërkohë, Mërfi sjell Parimin e Kontrastit 

sipas të cilit ―çdo dy forma dallohen në kuptim‖.
155

  

Një tjetër argument është se edhe nëse sinonimet strikte shfaqen në gjuhë, me 

anë të huazimit apo për ndonjë arsye tjetër, një nga dy dukuritë ka të ngjarë të ndodhë. 

Dukuria e parë është diferencimi semantik: një nga fjalët fillon të përdoret në 

kontekste nga të cilat fjala tjetër përjashtohet. Dukuria e dytë është diferencimi 

stilistik. Lidhur me huazimet e gjuhës angleze nga gjuha franceze, fjala e huazuar ka 

tendencën të  përdoret më shumë në stilin formal.
156

  

Një diferencim të ngjashëm mund të gjejmë ndërmjet fjalëve në gjuhën shqipe, 

ku një ose më shumë komponentë të çiftit apo grupit sinonimik kanë origjinë turke 

dhe kanë një konotacion të ndryshëm nga elementët e tjerë me etimologji tjetër. 

Një proces tjetër që vërehet në rastin e sinonimeve të plota është edhe dalja 

nga përdorimi e një komponenti të çiftit sinonimik apo vjetrimi i tij dhe si rrjedhojë 

komponenti tjetër sinonimik mbetet në përdorim duke përftuar frekuencë të lartë.  

Pjesa më e madhe e studiuesve janë të mendimit se testi më i kënaqshëm për 

sinoniminë është ngjashmëria e denotactionit. Nisur nga funksioni bazë i sinonimeve 

për saktësinë e shprehjes, mund të themi se sinonimet ―jo vetëm që duhet të 

manifestojnë një shkallë të lartë mbulimi semantik por ato duhet të shfaqin gjithashtu 

një shkallë të ulët kontrasti‖.
157

  

Dihet se fjalët e gjuhëve natyrore janë kryesisht polisemantike, rrjedhimisht 

sinonimia mund të vendoset në një apo më shumë kuptime të caktuara të fjalës.  

Kur flasim për marrëdhënie sinonimike, ne shpesh i referohemi fjalës si njësia 

ku vendosen këto marrëdhënie, madje edhe një pjesë e përkufizimeve për sinoniminë 

përmbjanë vetëm termin fjalë për të nënkuptuar sinonimet. Ka edhe autorë, të cilët të 

vetëdijshëm për këtë diskutim, kanë shprehur qëndrimin e tyre se marrëdhënia 

sinonimike mund të vendoset jo vetëm në rastin e fjalëve të veçanta por edhe nën dhe 

mbi nivelin e fjalëve. Madje, Herrisi
158

 në studimin e tij përdor termin ―shprehje‖ ku 

përfshin fjalët, morfemat, frazat, fjalitë e nënrenditura, fjalitë dhe sekuencat e  fjalive, 

të cilat mund të konsiderohen shprehje sinonimike.   
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Nëse pranojmë arsyetimin e Herrisit, mund të arrijmë në një përkufizim më të 

zgjeruar të sinonimeve si: dy ose më shumë shprehje të cilat janë identike ose 

pothuajse identike në tipare qendrore por që mund të ndryshojnë në tipare periferike.  

Duke marrë parasysh mendimin e Kristëllit
159

 në lidhje me dallimet 

sinonimike, mund të arrijmë në një përkufizim më të pranueshëm për sinonimet si 

fjalë apo shprehje të cilat janë të njëjta ose pothuajse të njëjta në një ose më shumë 

kuptime denotative, por që mund të ndryshojnë në nuancat kuptimore, përdorimin 

stilistik, vlerën emocionuese, apo aftësinë për t‘u lidhur me fjalë të tjera.  

Gjatë studimit të sinonimisë janë paraqitur mënyra të ndryshme për 

përkufizimin e marrëdhënies sinonimike, ku spikatin ajo konceptuale dhe ajo e 

përbërësve semantikë.  

Kështu, përcaktimi i sinonimeve si fjalë që tregojnë të njëjtin koncept e 

zhvendos trajtimin e marrëdhënies sinonimike në një kuadër jashtëgjuhësor në një 

kohë që sinonimia duhet trajtuar në kuadrin gjuhësor, pasi ajo vetë është një dukuri 

gjuhësore.   

Për sa i përket përcaktimit të marrëdhënies sinonimike në bazë të përbërësve 

semantikë (apo semave të shkollës franceze) të fjalës, mund të gjenden raste kur dy 

ose më shumë fjalë mund të kenë të përbashkëta pjesën më të madhe të përbërësve 

semantikë por ato përsëri mund të mos jenë sinonime. 

Thomai sjell rastin e fjalëve ―tas e pjatë, që kanë të përbashkët shumë sema, 

madje themelore, si ato që u referohen klasës së realieve (enë), lëndës (prej balte, prej 

porcelani, prej alumini…), formës (e rrumbullakët), funksionit (për gjellë) dhe që 

dallohen vetëm nga elementi semantik me referent thellësinë e realieve‖.
160

    

 enë prej porcelani e rrumbullakët për gjellë e thellë 

tas + + + + - 

pjatë + + + + + 

 

Kruzi
161

  e përforcon këtë konstatim kur paraqet dy kolona me fjalët e 

mëposhtme:  

creature           philosophy 

animal             tree 

dog                  cat 

alsatian           spaniel 

Duke zbritur nga lart poshtë, mbivendosja semantike midis çifteve horizontale 

rritet, por kjo nuk do të thotë se ato bëhen më shumë sinonimike se çiftet paraprirëse.  

Megjithatë, për të arritur në një kuptim dhe njohje sa më të qartë të fjalëve që 

mund të jenë në një marrëdhënie sinonimie me njëra tjetrën mund të na vijë në 

ndihmë ajo që shpesh njihet si analiza përkufizimore, pra analiza e fjalëve me anë të 

përkufizimeve të dhëna në fjalor. Kështu, komponentët e një çifti apo grupi sinonimik 

mund të analizohen duke vënë në dukje elementet e tyre denotative dhe konotative, të 
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mbledhura nga fjalorë të ndryshëm, dhe më pas ato analizohen në krahasim me njëra 

tjetrën duke iu nënshtruar analizës transformuese. Për t‘a bërë më të qartë 

funksionimin e kësaj qasjeje, le të shohim shembullin e sjellë nga autorë që kanë 

trajtuar sinoniminë në këtë kuadër:  

 

                                   Denotacioni                                               Konotacioni                              

 to stare  

 

to glare 

 

to gaze 

 

to glance 

 

to peer 

 

 

 

Pra, trajtimi i sinoniminë kërkon ndërthurjen e një sërë faktorëve mbi 

kuptimin, ndërthurjen e metodave të ndryshme të analizës së marrëdhënieve midis 

fjalëve ose shprehjeve sinonimike. Ndonëse sinonimet herë janë parë si fjalë me 

kuptim të njëjtë, herë me kuptim të ngjashëm, është e rëndësishme të kuptohet se ato 

duhen parë përtej këtij klasifikimi, duke depërtuar në nuancat më të holla të dallimeve 

midis sinonimeve.  

 

 

 

2.7.1 Sinonimia nën dhe mbi nivelin e fjalës 

Sa herë që flitet për sinoniminë del edhe çështja shumë e diskutueshme e 

njësive gjuhësore midis të cilave mund të vendosen marrëdhëniet sinonimike. 

Tradicionalisht, fjala është konsideruar si njësia ku vendosen marrëdhëniet e 

sinonimisë midis komponentëve të një çifti ose grupi sinonimesh. Për më tepër, 

sinonimet në kuptimin tradicional janë konsideruar si fjalë të së njëjtës pjesë të 

ligjëratës. Kështu, nuk është e vështirë të gjesh një numër të madh përkufizimesh nga 

 

to look 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

steadily, lastingly  

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

in surprise, 

curiosity, etc. 

   

 

to look 

steadily, lastingly in anger, rage, 

fury. 

   

to look 

 

steadily, lastingly in tenderness, 

admiration, 

wonder. 

   

 

to look 

briefly, in passing   

   

 

to look 

steadily, lastingly by stealth; 

through an 

opening or from a 

concealed 

location. 
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autorë të ndryshëm, të cilët konsiderojnë vetëm fjalën si njësinë e vendosjes së 

marrëdhënieve sinonimike:  

―sinonimet janë fjalë që kanë kuptim të njëjtë ose pothuajse të njëjtë.‖
162

  

―sinonimet janë fjalë të cilat kanë të përbashkët një pjesë qendrore të kuptimit por 

ndryshojnë në aspekte relativisht të vogla.‖
163

  

―sinonimet janë dy ose më shumë fjalë me kuptime shumë të afërta.‖
164

  

 Përkufizime të tilla duket se e kanë fillesën në vetë përkufizimin e dhënë nga 

―shpikësi‖ i sinonimisë, Aristoteli në ―Retorika‖ (synonumon ―me po atë emër; syn-

me, onuma –emër). Si rrjedhojë, fjalorët sinonimikë të hartuar gjatë viteve kanë ofruar 

vetëm fjalën si bazën e marrëdhënies sinonimike. Edhe në fjalorët e viteve të fundit, 

fjalët formojnë thelbin e çifteve apo grupeve sinonimike. Megjithatë, duhet theksuar 

fakti se kjo është e natyrshme dhe e pranueshme kur marrim parasysh aspektin 

praktik. Për më tepër, fjalorët reflektojnë kryesisht bazën teorike ekzistuese dhe e 

sjellin atë në nivelin praktik për përdorim më të gjerë. Pra, duke qenë se pjesa më e 

madhe e studimeve kanë trajtuar fjalën si bazë të sinonimisë, atëherë është e 

natyrshme që edhe hartuesit e fjalorëve sinonimikë, të cilët shpesh kanë qenë vetë 

autorët e këtyre studimeve, të përdorin fjalën si njësinë bazë të një fjalori sinonimik.  

Duhet theksuar se ka ekzistuar dhe ekziston një tendencë për të zgjeruar 

fushën e marrëdhënieve sinonimike mbi dhe nën nivelin e fjalës. Këtë tendencë e 

gjejmë të shprehur edhe në dy fjalorë njëgjuhësh në shqip dhe anglisht, ku përveç 

fjalës, përfshihen edhe njësi të tjera: 

―sinonim- një fjalë ose shprehje që ka kuptim të njëjtë ose pothuajse të njëjtë me një 

tjetër në të njëjtën gjuhë‖.
165

   

―sinonim- fjalë, shprehje ose ndërtim që ka kuptim të njëjtë ose shumë të afërt me 

kuptimin e një fjale, të një shprehjeje a të një ndërtimi tjetër‖.
166

  

Studiues si Herrisi, i cili është marrë gjerësisht me çështjen e sinonimisë, është 

shprehur që në hyrje të librit të tij ―Sinonimia dhe Analiza Gjuhësore‖ se përkufizimi 

tradicional i sinonimeve është tejkaluar nga një përdorim më i gjerë i sinonimisë jo 

vetëm në rastin e fjalëve të veçanta por edhe mbi dhe nën nivelin e fjalës. Sipas tij, 

shprehjet sinonimike
167

 përfshijnë fjalët, morfemat, frazat, fjalitë e nënrenditura, 

fjalitë dhe sekuencat e fjalive.  

Edhe studiues të tjerë kanë dalë nga kuptimi tradicional i sinonimeve duke 

përfshirë në marrëdhënien sinonimike edhe njësi nën nivelin e fjalës si morfemat dhe 

shenjat jofonemike. Për shembull mbaresa –en tek oxen mund të shihet si sinonim me 

mbaresën standarde –s në fjalën cows. Duhet vënë në dukje qëndrimi i disa studiuesve 

se raste të tilla nuk duhen quajtur sinonime por dysorë gramatikorë (paralelizma 

gramatikore). Disa autorë shkojnë edhe më tej duke gjetur raste ―sinonimie‖ edhe 
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përtej njësive semantike, duke u përqendruar tek njësitë sintaksore. Kështu, në gjuhën 

angleze, në fjalinë e mëposhtme, mund të flitet për një marrëdhënie sinonimike midis 

një lidhëze dhe kundërvënies. 

 He thinks (that) you are a good student. 

Kundërvënia në fjalinë e mësipërme formohet midis rastit me dhe pa praninë e 

lidhëzës.  

  Studiuesi Mansaku,
168

 duke sjellë një rast të sinonimisë sintaksore, vërteton 

diskutimin e deritanishëm mbi sinoniminë përtej fjalës. Ai i konsideron tre fjalitë e 

mëposhtme si sinonimike:  

a) Gjuha e shkrimtarëve të mëdhenj është e thjeshtë dhe e pasur. 

b) Gjuha e shkrimtarëve të mëdhenj karakterizohet nga thjeshtësia dhe 

pasuria. 

c) Karakteristika të gjuhës së shkrimtarëve të mëdhenj janë thjeshtësia dhe    

pasuria.  

Nëse do të pranonim se sinonimia vendoset vetëm midis fjalëve, atëherë ç‘farë 

mund të themi për sinoniminë që vendoset midis një fjale dhe një idiome, si pregnant- 

in the family way, vdiq-na la shëndenë, marrëdhënia sinonimike e të cilave pranohet 

gjerësisht. Pra, ndonëse fjala përbën bazën e një marrëdhënieje sinonimie, kjo e fundit 

mund të vendoset edhe midis strukturave më komplekse gjuhësore.  

 

2.7.2 Sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia 

Sinonimia studiohet më mirë kur ajo shihet edhe në lidhje me marrëdhënie të 

tjera kuptimore si antonimia, polisemia, homonimia apo edhe hiponimia. Kështu për 

shembull, njohja e strukturës polisemantike të fjalëve do të ishte me shumë rëndësi 

për studimin e marrëdhënieve të sinonimisë që vendosen midis njësive sinonimike. 

Fjalët polisemantike mund të vendosin marrëdhënie sinonimie në një ose disa prej 

kuptimeve të tyre por jo në të gjitha.  

  Antonimia dhe polisemia janë të rëndësishme për studimin e sinonimeve, pasi 

sipas Samarës
169

, në bazë të kuptimeve të kundërta të fjalëve polisemike dhe të 

afërsisë që ato kanë me fjalë të tjera të shqipes, krijohen disa tipa a modele lidhjesh 

ndërmjet vargjeve sinonimike e antonimike. Madhësia ose gjatësia e këtyre vargjeve 

në gjuhë të ndryshme është e ndryshme. P.sh.: i martuar – i pamartuar, beqar.    

Sinoniminë e gjejmë edhe tek antonimia stilistike, e cila është një tip i veçantë 

i antonimisë së gjuhës shqipe, që sipas Samarës mund të trajtohet e klasifikuar në 

katër lloje a variante:  

a) antonimia stilistike (e tipit mësues – dhaskal) që bazohet në kundërvënien 

midis fjalës stilistikisht asnjanëse dhe fjalës sinonim që është vjetruar dhe ka 

fituar ngarkesë emocionale; në anglisht: enemy – foe.  
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b) antonimia stilistike (e tipit litar-fortomë ose helmohet - farmakoset) që 

bazohet në kundëvënien midis fjalës së përgjithshme me përhapje të gjerë e 

stilistikisht asnjanëse dhe fjalës përgjegjëse krahinore ose të huaj, me përhapje 

të kufizuar, që ka marrë ngarkesë stilistike; në anglisht: brotherly – fraternal.  

c) antonimia stilistike me bazë funksionale (e tipit gazetë - lëpushkë, atdhe-

mëmëdhe, bëj – kryej, e vrau – e palosi), që bazohet në kundërvënien midis 

fjalëve sinonime të ligjërimeve të ndryshme ose të stileve të ndryshme 

funksionale të gjuhës letrare shqipe; në anglisht: die – pass away.   

ç) antonimia stilistike mbi bazën e kundërvënies së dy kuptimeve brenda 

strukturës semantike të së njëjtës fjalë: të kuptimit pozitiv ose asnjanës dhe 

kuptimit të kundërt keqësues të saj të vënë zakonisht në thonjëza ose të 

shoqëruar me përcaktorët ―gjoja‖, ―i ashtuquajtur‖, si p.sh. trim (i vërtetë) – 

―trim‖(i rremë). 

Fjalët antonime të përbëra e të përngjitura mund të hyjnë në marrëdhënie 

sinonimie me njëra tjetrën. P.sh., kompozita fjalëpakë mund të hyjë në marrëdhënie 

sinonimie me fjalëkursyer, kurse fjalëshumë mund të hyjë në marrëdhënie sinonimie 

me fjalëmadh ose me fjalëgjatë; shpirtmirë sinonimizon me shpirtbutë, zemërmirë e 

zemërbutë, kurse antonimi shpirtkeq sinonimizon me shpirtlig, shpirtegër e 

shpirtashpër, zemërkeq, zemërlig; fjala e përngjitur kurdoherë mund të sinonimizojë 

me fjalët gjithnjë e gjithmonë, kurse asnjëherë mund të sinonimizojë me kurrnjëherë. 

Në fjalorin e gjuhës shqipe (2002) ekziston një varg i gjatë fjalësh të përbëra 

sinonimike me gjymtyrë të parë fjalën zemër ose shpirt, që mund të hyjnë në 

marrëdhënie antonimike me një varg më të gjatë fjalësh të tilla përgjegjëse me kuptim 

të kundërt.   

Antonimet dhe sinonimet shpesh vendosen në një grup kur bëhet fjalë për 

―lidhje semantike ndërmjet fjalëve që nuk vijnë nga njëra tjetra as si formime as si 

kuptim, pra, ndërmjet fjalëve të ndryshme pa lidhje prejardhjeje, por që kanë një bosht 

kuptimor të përbashkët a mund të grupohen për këtë arsye në një klasë leksikore‖.
170

 

Këto lloj lidhjesh njihen si lidhje semantike të pakushtëzuara, në dallim nga nga 

lidhjet semantike të kushtëzuara, si ato ndërmjet fjalëve të parme dhe fjalëve të 

prejardhura.  

Lidhja e ngushtë midis sinonimisë dhe antonimisë trajtohet edhe nga Kruzi, 

sipas të cilit dallimi midis sinonimeve dhe antonimeve është që tek sinonimet tiparet e 

tyre të përbashkëta janë më të rëndësishme se dallimet midis tyre.  

Palmeri
171

 pranon rëndësinë që kanë antonimet gjatë diferencimit të 

sinonimeve. Ai e sheh antoniminë, përveç testit të zëvendësimit, si një mënyrë për 

testimin e sinonimisë. Kështu, superficial vendoset në marrëdhënie kontrasti me deep 

dhe profound, ndërsa shallow vendoset në këtë marrëdhënie vetëm me deep. Ndoshta 

fakti që dy fjalë duket se kanë të njëjtat antonime është një arsye për t‘i konsideruar 

ato sinonime, por shembujt e dhënë më sipër tregojnë se përsëri do të arrijmë tek fjalë 

që janë të këmbyeshme në disa kontekste, pasi është pikërisht në kontekstin në të cilin 

deep dhe profound janë të këmbyeshme që ato kanë antonimin superficial.  

Sinonimia mund të shfrytëzohet kur dallohen homonimet nga polisemia e 

fjalës. Një nga mënyrat për të bërë këtë dallim është kriteri i mëposhtëm: kemi 

homonime kur dy fjalëve mund t‘u përgjigjen dy sinonime të ndryshme; p.sh., çojI 
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―dërgoj‖ / çojII ―ngre lart‖; bieI ―rrëzohem‖ / bieII ―sjell‖/ bieIII ―godit‖ etj; kemi 

polisemi, kur dy kuptimeve mund t‘u përgjigjet një sinonim i përbashkët: p.sh., 

gjëmon (moti) dhe gjëmon (lufta) ―buçet, kërcet, uturin‖ etj.
172
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KREU III  

Lindja e sinonimeve dhe grupeve sinonimike  

 

 

3.1 Lindja e sinonimeve në gjuhë 

Gjuha, e cila i nënshtrohet një procesi të pandërprerë zhvillimi, shfaq një 

numër të madh marrëdhëniesh leksikore, të cilat kanë ndikim të konsiderueshëm në 

organizimin dhe funksionimin e saj. ―Veprimtaria gjuhësore shihet si formë specifike 

njerëzore, e cila i shërben njeriut të krijojë dhe të vendosë lidhje me botën e tij, e në 

rradhë të parë i mundëson atij të komunikojë me njerëzit e tjerë.‖
173

 Disa nga dukuritë 

e rëndësishme leksikore janë sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiponimia, 

etj. Këto marrëdhënie semantike reflektojnë më së miri forcën lëvizëse që gjendet tek 

një element shumë i rëndësishëm i gjuhës, fjalori, i cili sipas Kristëllit është ―Everesti 

i një gjuhe‖.
174

  

Sinonimia i nënshtrohet gjithashtu një procesi të pandërprerë zhvillimi, pasi 

sipas Thomait, njohja njerëzore në fillim është e thjeshtë. Një objekt të ri njeriu e njeh 

në ndeshjen e parë fare pak dhe krijon për të një nocion të ngushtë. Këtë nocion ai e 

vesh me një grup të caktuar fonetik, me fjalën. Duke u shtyrë më tej në procesin e 

njohjes, njeriu zbulon anë të reja, veti të tjera të sendit a të dukurive. Fakti që sendi ka 

shumë anë dhe këto nuk i shfaqen njeriut menjëherë, sjell që njeriu ta shikojë sendin a 

dukurinë herë nga njëra anë, herë nga ana tjetër. Shumësia e hollësive dhe nuancave 

që karakterizon fenomenet dhe sendet e ndryshme është pasqyruar së pari në gjuhë. 

Kjo ka sjellë lindjen e sinonimeve, të cilat i japin mundësi njeriut të shprehë më qartë, 

më thellësisht dhe më bukur mendimet, ndjenjat dhe botën që e rrethon.
175

  

Sinonimet lindin në rradhë të parë nga nevoja e pasurimit të gjuhës, nga 

nevoja për përcaktimin e anëve të ndryshme të objekteve a dukurive, gjatë 

fjalëformimit, huazimit gjuhësor, leksikut dialektor, neologjizmave, etj. Kur 

diskutohet për sinonimet dhe shkaqet e zhvillimit të tyre në gjuhë të ndryshme, është e 

rëndësishme që përveç analizës deskriptive të gjuhës, të trajtohet edhe aspekti 

diakronik. Sipas Mansakut, ―format dhe ritmet e zhvillimit të gjuhës ndryshojnë nga 

një etapë historike në tjetrën lidhur me kushtet historike e shoqërore të bartësve të saj 

si edhe me nivelin në të cilin ndodhet ajo në etapën e dhënë.‖
176
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3.1.1 Sinonimia dhe huazimi leksikor 

 

 

―Faktori më i rëndësishëm historik për pasurimin e fjalorit të gjuhës angleze ka qenë 

lehtësia me të cilën anglishtja ka huazuar fjalë nga gjuhë të tjera dhe i ka përshtatur 

ato për përdorimin e saj.‖
177

 

 

 

 

Fjalët e huazuara kanë formuar një numër të madh çiftesh dhe grupesh 

sinonimike në gjuhën angleze, si p.sh., end - finish ose heaven - sky, ku elementet e 

parë i përkasin gjuhës vendëse dhe të dytët përkatësisht asaj franceze dhe skandinave. 

Sipas Fernaldit, gjuha angleze është shumë e pasur me sinonime pasi që nga koha e 

Jul Çezarit, britanikët, romakët, saksonët dhe normanët, të cilët luftonin dhe ngrinin 

fortesa në tokën e Anglisë, ndërsa skocezët dhe irlandezët konkuronin për pushtet ose 

ekzistencë përgjatë kufirit malor dhe Kanalit, sigurisht që do të kishin ndikim në 

gjuhën e njërit tjetrit. Tregtarët, lundërtarët, ushtarët dhe udhëtarët anglezë, të cilët 

tregtonin, luftonin dhe eksploronin çdo cep, sollën terma të rinj që lidheshin me detin 

dhe bregdetin, tregtinë dhe fushën e betejës. Studiuesit anglezë kanë studiuar 

greqishten dhe latinishten për një mijë vjet. Klerikët anglezë kanë futur fjalë nga 

hebraishtja, greqishtja dhe latinishtja me anë të Biblës. Shpirti i kombit anglo-sakson, 

mjeshtër si në gjuhë ashtu edhe në tregti, i ka bashkuar këto elemente të ndryshme në 

një gjuhë të përbashkët, dhe tani gjuha angleze ka një larmi thuajse të pashembullt 

fjalësh, të ngjashme në kuptim por të ndryshme nga përdorimi.
178

 

Duket qartë se ―anglishtja ka qenë kaq e gatshme për të huazuar fjalë nga 

gjuhë të tjera sa pjesa më e madhe e fjalorit të anglishtes moderne ose është huazuar, 

ose është formuar nga elemente të huazuara.‖
179

 

Kristëlli
180

 jep pasqyrën e plotë të rrugës që kanë përshkuar huazimet,
181

 si 

burim pasurimi për gjuhën angleze dhe rrjedhimisht një burim i rëndësishëm për 

vendosjen e marrëdhënieve të shumta sinonimike brenda leksikut të saj. ―Mbi 120 

gjuhë janë regjistruar si burime të fjalorit të tanishëm të gjuhës angleze dhe vendet e 

kontaktit gjenden në të gjithë botën.‖
182

 Harta me vendet nga të cilat janë huazuar 

fjalët që sot janë pjesë  e gjuhës angleze është si më poshtë:  

 

 

                                                           
177

 Denning, Keith, Kessler, Brett, Lebben R. William, English vocabulary elements (second edition), 

Oxford, Oxford University Press, 2007, fq. 7. 
178

 Fernald, James C., English synonyms, antonyms and prepositions, 1907, fq. V. 
179

 Denning, Keith, Kessler, Brett, Lebben R. William, English vocabulary elements (second edition), 

Oxford, Oxford University Press, 2007, fq. 7-8. 
180

 Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University 

Press, 1995. 
181

 Kristëlli vetë nuk është dakort me termin ―huazim‖ pasi fjala nuk kthehet aty ku u mor. 
182

 Po aty, fq. 126. 
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Figura 3.1: Harta e huazimeve të gjuhës angleze 

 

 

Fjalët latine janë sot pjesë e anglishtes pasi rreth 140 u futën gjatë periudhës së 

Anglishtes së Vjetër. Disa nga këto fjalë janë altar, mass, priest, psalm, temple, 

kitchen, palm, dhe pear. Disa u futën nëpërmjet keltishtes; të tjera fjalë u sollën në 

Britani nga pushtuesit gjermanikë, të cilët kishin qenë të njohur më parë me kulturën 

romake. Megjithatë, pjesa më e madhe e fjalëve latine u futën si pasojë e përhapjes së 

Krishtërimit. Këto fjalë përfshinin jo vetëm terma fetarë, por edhe shumë terma të 

tjera më pak të specializuara. 

Një fazë tjetër e rëndësishme për pasurimin e fjalorit të gjuhës angleze ishin 

edhe pushtimet e Vikingëve, të cilët sollën rreth 2000 fjalë skandinave. Disa nga fjalët 

e sjella prej tyre në këtë periudhë janë: window, sky, dirt, egg, kid, leg, skin.  

Periudha që konsiderohet më e rëndësishmja është ajo pas pushtimit norman të 

vitit 1066. Në këtë periudhë leksiku u dyfishua në rreth njëqind mijë njësi. Pas 

mbërritjes në Angli, fisnikëria dhe klerikët normanë, ndonëse kishin mësuar gjuhën 

angleze, futën në përdorim fjalë franceze që kishin të bënin me qeverisjen, kishën, 

ushtrinë, artet, mjekësinë, shkencën, etj. Pushtimi norman i shtoi fjalorit të gjuhës 

angleze shumë terma juridikë si: sign, agreeing, policy, subject, rules, form, contract, 

etj. 

Nga fundi i periudhës së Rilindjes, leksiku i gjuhës angleze ishte dyfishuar 

përsëri, kryesisht nën ndikimin e gjuhës latine, por edhe asaj greke.  
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Përdorimi i gjuhës angleze si ―lingua franca‖ ka bërë që ajo të ndërveprojë me 

gjuhë dhe kultura të ndryshme në mbarë botën, duke rritur kështu numrin e 

huazimeve. Sot gjejmë në fjalorin e gjuhës angleze fjalë të huazuara nga vende në të 

katër anët e globit.  

Për të pasur një ide të qartë lidhur me fjalët me etimologji të ndryshme, të cilat 

janë bërë pjesë e fjalorit të gjuhës angleze si rrjedhojë e faktorëve të ndryshëm 

historikë, le të shohim tabelën e mëposhtme:  

 

Tabela 3.1: Fjalë në gjuhën angleze të huazuara nga vende të ndryshme të botës.  

Fjala e huazuar Gjuha nga e cila është 

huazuar fjala 

Periudha e huazimit 

kayak nga Inuit, qayaq Mesi i shekullit të 18-të 

meze nga turqishtja, më parë e 

ardhur nga persishtja, maza 

 

koala Nga Dharuk (një gjuhë 

aborigjene e zonës përreth 

Sidnejit që tashmë është 

zhdukur si gjuhë) 

Fillimi i shekullit të 19-të 

banana Nga portugalishtja ose 

spanjishtja, nga Mande 

(një gjuhë në Afrikë) 

Fundi i shekullit të 16-të 

tango Nga spanjishtja e 

Amerikës Jugore, ndoshta 

me origjinë afrikane 

Fundi i shekullit të 19-të 

zombie Nga Afrika Perëndimore Fillimi i shekullit të 19-të 

adobe Nga spanishtja adobar, nga 

arabishtja, aṭ -ṭ ūb 

Mesi i shekullit të 18-të 

alcohol Nga frëngjishtja ose 

latinishtja mesjetare, nga 

arabishtja, al-kuḥ l 

Mesi i shekullit të 16-të 

soy Nga japonishtja shō-yu, 

nga kinezishtja, shi-yu 

Shekulli i 17-të 

tea Nga kinezishtja, te Mesi i shekullit të 17-të 

chai nga India  

pistol Nga frëngjishtja, pistole, 

nga gjermanishtja Pistole, 

nga çekishtja, pišt'ala 

Mesi i shekullit të 16-të 

robot Nga çekishtja, robota 1920 

pal Nga gjuha rome, nga 

sanskritishtja, bhrātṛ  

Fundi i shekullit të 17-të 

sauna Nga finlandishtja  Fundi i shekullit të 19-të 

nudge Ndoshta nga një dialekt 

norvegjez, nugga 

Fundi i shekullit të 17-të 

dam Ndoshta nga gjermanishtja 

ose hollandishtja  

Anglishtja mesjetare 

hoist Ndoshta nga hollandishtja, 

hijsen ose gjermanishtja, 

hiesen 

Fundi i shekullit të 15-të 
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wiki Nga Hawai wiki wiki 

―shumë i shpejtë‖ 

Vitet 1990 

Lei Nga Hawai Mesi i shekullit të 19-të 

coach Nga frëngjishtja coche, nga 

hungarishtja, kocsi  

Mesi i shekullit të 16-të 

goulash Nga hungarishtja, gulyás-

hús 

1920 

ogonek Nga gjuha polake  

commissar Nga rusishtja, komissar Fillimi i shekullit të 20-të 

gley Nga gjuha ukrahinase Vitet 1920 

pariah Nga gjuha tamil, paṛ aiyar Fillimi i shekullit të 17-të 

fartlek Nga suedishtja Vitet 1940 

paprika Nga hungarishtja Fundi i shekullit të 19-të 

slivovitz Nga kroatishtja, šljivovica Fundi i shekullit të 19-të 

baklava Nga turqishtja Shekulli i 17-të 

Imam Bayildi Nga turqishtja  

pastrami Nga jidishtja 1940 

kiwi Nga gjuha maore Mesi i shekullit të 19-të 

cobra Nga portugalishtja, cobra 

de capello 

Mesi i shekullit të 17-të 

chaebol Nga koreanishtja  Vitet 1980 

sabra Nga hebraishtja, ṣ abbār 1945 

cheetah Nga gjuha hindi, cītā Fundi i shekullit të 18-të 

fjord Nga norvegjishtja Fundi i shekullit të 17-të 

veranda Nga gjuha hindi,varaṇ ḍ ā Fillimi i shekullit të 18-të 

babirusa Nga Malai Fundi i shekullit të 17-të 

  

Sipas Kristëllit, një numër shumë i madh fjalësh të reja janë krijuar si rrjedhojë 

e zhvillimeve në fusha si: produktet industriale, arritjet shkencore, grupet dhe 

institucionet politike, zbulimet në florën dhe faunën, zhvillimi i industrisë ushqimore, 

etj. Një faktor tjetër për krijimin e fjalëve të reja ka qenë rritja e nacionalizimit lokal; 

njerëzit kërkojnë mënyra të reja leksikore për të shfaqur identitetin e tyre brenda 

sferës së anglishtes. Megjithatë, jo të gjitha njësitë e reja leksikore kuptohen në të 

njëjtën shkallë. Për shembull, ndonëse pjesa më e madhe njohin disa fjalë të viteve 80, 

si intifada, perestrokia dhe glasnost, ka gjithashtu fjalë jo shumë të njohura, si krai 

(rusisht: ―ndarje administrative në Rusi‖), visagiste (frëngjisht: ―beautician‖), apo 

zaitech
183

 (japonisht: ―spekullim në shkallë të lartë nga një shoqëri financiare‖). Të 

gjitha këto fjalë gjenden në gazetat angleze të kohës.
184

      

Duke qenë se anglishtja konsiderohet gjuhë gjermanike nga pikëpamja 

historike, me variantin anglo-sakson si fazë të hershme të zhvillimit të saj, fjalët 

anglo-saksone shpesh konsiderohen vendëse, ndërsa ato franceze, latine ose greke 

janë të huaja. Megjithatë, termat vendëse dhe të huaja janë shpesh problematike. 

Pavarësisht origjinës së tyre, shumica e fjalëve janë pjesë thelbësore dhe e natyrshme 

                                                           
183

 Fjala zaitech është formuar nga fjala japoneze për asete dhe fjala angleze ―technology‖. Përdorimin 

e saj e gjejmë tek The Washington Post, 3 gusht 1991, fq. A 18 apo Business Week, 8 prill 1991, fq. 48. 
184

 Fjalë të huazuara nga gjuha japoneze janë edhe zazen
184

 (meditimi Zen), zaikai
184

 (komuniteti i 

biznesit), zaibatsu
184

 (një perandori biznesi para luftës së dytë botërore) etj. 
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e gjuhës angleze; madje, edhe disa prej fjalëve vendëse mund të jenë huazuar nga 

ndonjë gjuhë tjetër në ndonjë periudhë të caktuar të së shkuarës së largët.  

Në anglisht vërehet kontrasti ndërmjet fjalëve vendëse stilistikisht asnjanëse 

dhe shpesh më të shkurtra, fjalëve letrare të huazuara nga frëngjishtja dhe fjalëve 

shkencore me origjinë greko-latine: 

Tabela 3.2: Sinonime angleze-franceze-latine 

Fjalë angleze Fjalë të huazuara nga 

frëngjishtja 

Fjalë të huazuara nga 

latinishtja 

 

to gather to assemble to collect 

empty devoid vacuous 

to ask to question to interrogate 

belly stomach abdomen 

to end to finish to complete 

to rise to mount to ascend 

teaching guidance instruction 

kingly royal regal 

holy sacred consecrated 

sweat perspire  

clothes attire  

happiness  felicity 

guts courage  

wish desire  

weariness  lassitude 

buy purchase  

spin  rotate 

din  commotion 

drop  globule 

slake satisfy  

need require  

drive back  repulse 

 

Sipas Stefanllarit,
185

 anglishtja përdor sot shumë çifte sinonimike, ku njëri 

komponent është me origjinë greke dhe tjetri me origjinë latine, si p.sh.: sympathy  -  

compassion, periphery  - circumference, hypothesis -  supposition. 

Xheksëni shprehet se ―fjalët e huazuara drejtpërdrejt nga latinishtja mund të 

jenë disa herë më formale ose profesionale se një sinonim që është futur në gjuhën 

angleze si rrjedhojë e pushtimit norman.‖
186

 Në tabelën më poshtë, kolona në të majtë 

përmban fjalë me origjinë franceze dhe kolona në të djathtë fjalë me origjinë latine:  

 

Tabela 3.3: Sinonime franceze - latine 

 

Nga frëngjishtja Nga latinishtja 

                                                           
185

 Stefanllari, Ilo, A course in English lexicology, GEER, 2011, fq. 116. 
186

 Jackson, Howard, Zé Amvela, Etienne, Words, meaning and vocabulary : an introduction to 

modern English lexicology, Continuum International Publishing Group, 2000, fq. 97. 
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commencement inception 

devise excogitate 

generous munificent 

imprison incarcerate 

mount ascend 

pardon amnesty 

urgency exigency 

 

Sipas të njëjtit autor, mund të ketë raste kur fjalë me origjinë latine janë bërë 

pjesë e stilit bisedor të gjuhës, por ato nuk shprehin tendencën e përgjithshme të 

përdorimit stilistik të fjalëve.  

Gjuha shqipe, ashtu si gjuha angleze, e ndikuar nga gjuhë të tjera përgjatë 

shekujve, ka sinonime që kanë lindur si rrjedhojë e huazimeve të shumta nga gjuhë të 

ndryshme, kryesisht nga turqishtja, latinishtja, greqishtja,
187

 gjuhët sllave 

ballkanike,
188

 gjuhët neolatine (italisht dhe frëngjisht) dhe kohët e fundit nga 

anglishtja. Mund të sjellim si shembull çiftet e mëposhtme sinonimike, ku elementet e 

këtyre çifteve kanë etimologji të ndryshme: gjuhësi – linguistikë; ndikim – influencë ; 

dritare – penxhere ; kohë – vakt ; zotohem – angazhohem ; përvojë – eksperiencë
189

; 

ka edhe shembuj si orë (latine) – sahat (turke), ku të dyja fjalët janë të huazuara.  

Huazimet nga gjuhët e sipërpërmendura janë të shumta dhe ngërthejnë një sërë 

faktorësh. Huazimet turke ishin pasojë e drejtpërdrejtë e kontrollit shekullor osman, i 

cili pati ndikim në fusha të ndryshme të jetës, si ushtri, shkollë, besim fetar, 

administratë, por edhe në aspekte të jetës së përditshme. Shpallja e pavarësisë shënoi 

fillimin e huazimeve nga frëngjishtja dhe italishtja, si rrjedhojë e kontakteve të 

ndryshme politike, kulturore, arsimore, etj. me Italinë dhe Francën.     

Vitet e fundit, pas hapjes së vendit tonë me botën perëndimore, ka pësuar një 

rritje shumë të madhe numri i fjalëve të huaja që kanë hyrë në përdorim në Shqipëri, 

sidomos ato me origjinë angleze. Lëvizjet e shumta të njerëzve në vendet ku fliten 

këto gjuhë, ndikimi i medias së shkruar por kryesisht asaj elektronike, si dhe shkalla e 

lartë e mësimit të këtyre gjuhëve në vendin tonë, janë disa nga faktorët që kanë rritur 

përdorimin e fjalëve të huaja. Megjithatë, përdorimi i tyre është më i theksuar në disa 

sfera veprimtarie, si politikë, publicistikë, etj. Në disa raste vërehet një teprim i 

panevojshëm dhe kjo sjell paqartësi në rradhët e bashkëbiseduesve, lexuesve, apo 

shikuesve. Sipas Thomait: ―sinonimet e huazuara, në qoftë se nuk janë të nevojshme 

për gjuhën, nuk përdoren dhe qëndrojnë jashtë kufijve të gjuhës letrare.‖
190

  

Mund të përmendim këtu disa nga fjalët e huaja që gjejnë sot përdorim në 

vendin tonë: 

zgjedhësit – elektorati; bashkësi – komunitet; keqtrajtoj – maltretoj; njoftoj – 

anunçoj; dado – bebisiter; truprojë – bodigard; vrasës – killer; pamje – luk; 

mbikëqyrës – supervizor; mirë – okej; projekt – draft; zbatoj (vë në jetë) – 

implementoj; uikend – fundjavë; shou – shfaqje; agravohet – rëndohet; trapola 

– kurth; inkarnim – mishërim, si edhe shumë të paasimiluara: llajv, partajm, 

fulltajm, non – stop, derbi, pop – korn, etj.  

                                                           
187

 Huazime greke që përdoren kryesisht në të folmet e toskërishtes: imonik (shalqi), mollois (flas), 

psonis (bëj pazarin), dhaskal (mësues), burazer (vëlla). 
188

 Memec, grusht, kockë, trup, prag, kyç, strehë, prag, lopatë, kovë, patë, mace, gozhdë, çekiç, pushkë, 

fllad, plaçkë, dobi, krahinë, padit, porosit, prashit, grabit, gostit, mërzit. 
189

 Thomai, Jani, Leksikologjia e Gjuhës Shqipe, Tiranë, Dudaj, 2005, fq. 133. 
190

 Po aty, fq. 133. 
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Vlera e lidhjeve të tilla sinonimike gjykohet në përqasje të standardit me 

gjuhën shqipe në përgjithësi, si dhe funksioneve në ligjërime e në stile të ndryshme.  

Mund të përmendim këtu rastin kur formohen lidhje sinonimike ndërmjet 

fjalëve ekzistuese dhe fjalëve të krijuara rishats, si: vdekje – mosjetë; xhamllëk – 

qelqnajë; kioskë – tregtizë; arkivol – arkëmort; altoparlant – lartafolës.
 191

  

Pasurimin e gjuhës letrare shqipe, studiuesi Çeliku e gjen edhe tek një burim 

tjetër. Kemi të bëjmë me ―disa fjalë të rralla të gurrës popullore, që në Shqipëri njihen 

si dialektore (të trevave të Veriut), ose fjalë që nuk gjenden në Shqipëri, fjalë që në 

Shqipëri njihen, por përdoren mjaft rrallë ose përdoren me një kuptim tjetër, apo edhe 

fjalë të përftuara me rrugën e kalkimit sipas hullive fjalëformuese të gjuhës shqipe.‖
 

192
 Sipas këtij autori, ―duhen mbledhur, studiuar dhe ato që nuk formojnë sinonime 

leksikore absolute duhet të gjejnë vend në fondin leksikor të gjuhës letrare kombëtare 

shqipe dhe të përdoren më gjerë ashtu siç kanë filluar të përdoren disa prej tyre.‖ 

Kështu, gjenden fjalë të tilla si: shitore (dyqan), nënkresë (jastëk), rrokaqiell 

(grataçielë), përparësi (prioritet), tymtar (oxhak), drejtpeshim (ekuilibër), eptim 

(fleksion), mbulesë (kopertinë), etj.   

Duhet vënë në dukje një tendencë e përdorimit të dy ose më shumë 

sinonimeve njëri pas tjetrit ose brenda një fjalie. Kjo vërehet kryesisht në fushën e 

gazetarisë apo tek njerëz të fushave të caktuara si politikë, art, etj. Ky lloj përdorimi 

nuk është tabu, pasi shpesh sinonimet mund të përdoren njëri pas tjetrit, por kjo duhet 

bërë me një qëllim të caktuar stilistik ose kuptimor. Ky përdorim shpesh mund të ketë 

funksion përforcues, qartësues, apo në disa raste diferencues, siç ndodh shpesh në 

veprat e Shekspirit, i cili përdor dy apo edhe më shumë sinonime njëri pas tjetrit për të 

krijuar një efekt të caktuar tek lexuesi.  

Sipas Jani Thomait, ―rastet kur përdoren njëherazi dy – tri sinonime 

(kuvendi/parlamenti, fushata elektorale/fushata zgjedhore) nuk tregojnë një 

shfrytëzim të vlerave të sinonimisë, por lëkundje të normës ose pasiguri në formimin 

gjuhësor të autorëve‖.
193

 Edhe huazimet e reja, si rastet që u përmendën më lart, 

kryesisht përdoren si njësi që përjashtojnë nga përdorimi fjalët e mëparshme (shpesh 

të vetë gjuhës shqipe), pra nuk sjellin pasuri e larmi, por asgjesim të fjalëve shqipe 

dhe si rrjedhim çngjyrosje të vetë shqipes. 

Gjatë periudhave të ndryshme kohore bëhen përpjekje për të pastruar gjuhën 

nga fjalët e huaja. Francezët kanë nxjerrë atë që ata e quajnë ―Franglais‖ (fjalët 

angleze të cilat përdoren në frëngjishten bisedore), ndërsa Wellsianët punojnë për të 

gjetur zëvendësues për fjalët angleze, ndonëse mbajnë me kënaqësi fjalët latine të 

cilat janë futur në një fazë më të hershme në periudhën e Perandorisë Romake. Janë 

krijuar neologjizma zyrtare nga komisione për terminologjinë për të larguar termat e 

huaj që kanë depërtuar në gjuhën franceze, si në Francë ashtu edhe në vende të tjera 

frëngjisht-folëse. Kështu për shembull, ―komisioni terminologjik në Francë krijoi 

termin baladeur për walkman, ku të dy termat tregojnë të njëjtin objekt: kasetofon.‖
194

 

Përpjekje për të pastruar gjuhën nga fjalët e huaja të panevojshme që kanë 

hyrë gjatë periudhave të ndryshme historike gjejmë edhe në vendin tonë. Këtij 

veprimi i janë nënshtruar kryesisht fjalët me origjinë turke. Duke filluar me rilindësit, 

me në krye Kristoforidhin, e në vazhdim, herë pas here janë bërë përpjekje që këto 

fjalë të huaja të zëvendësoheshin me fjalë të tjera.  
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Përpjekjet për pastrimin e gjuhës shqipe nga huazimet e panevojshme nuk janë 

drejtuar vetëm kundër fjalëve turke por edhe kundër atyre me origjinë italiane ose 

franceze, kryesisht pas luftës së dytë botërore. Tani, detyra kryesore është veprimi 

―për të pastruar shqipen nga fjalët e panevojshme të huazuara kohët e fundit nga 

anglishtja, duke i zëvendësuar edhe këto me gjegjëset shqipe.‖
195

; kjo nuk duket se 

është e pamundur pasi ―shqipja, me aparatin e pasur gramatikor fjalëformues të saj, ka 

treguar se është e aftë të zëvendësojë fjalë të huaja, të huazuara në kohë dhe nga gjuhë 

të ndryshme.‖
196

  

Kështu, sot kemi asnjanës në vend të neutral, shtatore në vend të statujë, 

trysni në vend të presion, nen në vend të artikull, shkurajoj në vend të dekurajoj, 

kundërmësymje në vend të kundërofensivë, teleshikues në vend të telespektator, 

ultravjollcë në vend të ultraviolet. Për të krijuar një ide të qartë lidhur me fjalët e 

huazuara dhe ndërtimin e atyre shqipe, le të shohim tabelën e mëposhtme:
197

  

 

 

 

 

Tabela 3.4: Fjalë të formuara me prapashtesa të shqipes 

Fjala shqipe  Fjala e huazuar 

risi novacion 

birësim adoptim 

jetëshkrim biografi 

braktisje abandonim 

nxitje  stimul 

pemëtari frutikulturë 

gojëtari elokuencë 

mendësi mentalitet 

përparësi precedencë 

dështim  abort 

parimësi principialitet 

frytshmëri efektivitet 

përbindshmëri monstruozitet 

përpjestimëri proporcionalitet 

vrapore  pistë 

ëmbëltore pastiçeri 

ngrohtore kaldajë 

bimëtore herbarium 

gojëtar orator 

i përshtatshëm adapt 

i volitshëm oportun 

i mundshëm eventual 

i skajshëm ekstrem 

i frytshëm produktiv 
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 Çeliku, Mehmet, Çështje të Shqipes Standarde, Tiranë, 2006, fq. 354. 
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 Po aty, fq. 355. 
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mbrojtës difensiv 

nxitës eksitues 

zotërues dominues 

këshillues konsulent 

urdhërues imperativ 

miratues aprovues 

ballor frontal 

themelor fondamental 

qendror central 

baritor pastoral 

gaztor bufon 

jetëshkrimor biografik 

dëgjimor auditiv 

ngastëroj parcelizoj 

grumbulloj akumuloj 

trimëroj inkurajoj 

kushtrimoj alarmoj 

zotëroj posedoj 

shfuqizoj abrogoj 

bregëzoj akostoj 

vatërzoj fokusoj 

nyjëtoj artikuloj 

përpjestimisht proporcionalisht 

ngjashmërisht analogjikisht 

përafërsisht aproksimativisht 

tërësisht totalisht 

përfundimisht definitivisht 

 

Tabela 3.5: Fjalë të formuara me anë të parashtesave të shqipes (ose parashtesë + 

prapashtesë) 

Fjala shqipe  Fjala e huazuar 

 

përcaktoj determinoj 

përkap perceptoj 

përzgjedh seleksionoj 

përuroj inaguroj 

përimtoj detajoj 

përmasë dimension 

përkujtesë promemorie 

shformoj deformoj 

shpërnjoh injoroj 

shpërqendroj decentralizoj 

shpërbëj dekompozoj 

shpërdoroj abuzoj 

zhgënjej deziluzionoj 

shpërpjestim disproporcion 

kundërajror antiajror 



57 
 

kundërligjor antiligjor 

kundërgaz antigaz 

  

Tabela 3.6: Fjalë të formuara me anë të kompozimit 

Fjala shqipe  Fjala e huazuar 

 

mendjemadh megaloman 

shpirtvogël meskin 

tetëkëmbësh oktapod 

mesditës meridian 

shumëpalësh multilateral 

prapavështrim retrospektivë 

ujëvarë kaskadë, katarakt 

bashkëpëlqim, mirëkuptim konsensus 

bashkërendoj kordinoj 

bashkërendim kordinim 

letërkëmbim korrespondencë 

ligjvënës  legjislativ 

mjekoligjor medikolegal 

ujëmbledhës rezervuar 

vendmbërritje destinacion 

forcëmatës dinamometër 

drejtpeshim ekuilibër 

qendërikës centrifugal 

hijerëndë impozant 

baraspeshoj ekuilibroj 

këmbëngul insistoj 

 

Tabela 3.7: Fjalë të formuara me anë të fondit leksikor ekzistues të shqipes 

Fjala shqipe  Fjala e huazuar 

 

këshill bord 

skaj ekstrem 

lloj asortiment 

cilësi/veti atribut 

lesë branë 

gjyqtar arbitër 

të fikët alivani 

dështim abortim 

përshtatje adaptim 

epërsi supremaci 

gjasë probabilitet 

i tanishëm aktual 

i epërm suprem 

bimor vegjetal 

i ngjashëm analog 
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bujqësor agrar 

nxit stimuloj 

grumbulloj akumuloj 

mësohem ambientohem 

vë në jetë aplikoj 

përvetësoj asimiloj 

 

Tabela 3.8: Fjalë të formuara me anë të neologjizmave 

Fjala shqipe  Fjala e huazuar 

 

mbresoj impresionoj 

kujtesoj memorizoj 

ngastëroj parcelizoj 

njëjtësoj identifikoj 

shoqërizoj socializoj 

rremësi/gënjeshtërsi falsitet 

ndërsjellësi reciprocitet 

përparësi precedencë, prioritet 

risi novacion 

parësor primar 

vijor linear 

 

―Neologjizmat, të cilat kryesisht krijohen nga shkrimtarë, gazetarë apo 

gjuhëtarë, dhe fjalët e huaja gjegjëse bashkëpërdoren në gjuhë si sinonime për njëfarë 

kohe. Kjo mund të thuhet edhe për fjalët e huaja të zëvendësuara me fjalë jo të reja, 

por në këtë rast koha e bashkëpërdorimit të tyre është më e shkurtër.‖
198

  

Pra, kjo sinonimi e përkohshme është një fazë kalimtare e gjuhës, pasi njëri 

nga sinonimet do të mbizotërojë ndaj tjetrit, me shpresë ai nga brumi i shqipes. 

Megjithatë, edhe nëse kjo përpjekje për zëvendësimin e fjalëve të huaja me fjalë nga 

brumi i shqipes nuk do të jetë tërësisht e suksesshme, atëherë mund të përfitojmë një 

pasuri tjetër, ndoshta edhe më pozitive për një gjuhë, atë të ngjyrimit të saj me 

sinonime që kanë dallime të ndryshme midis tyre, qofshin këto nocionore, stilistike-

emocionuese, etj. 

Me fjalë të tjera, nëse të dyja fjalët sinonime, si ajo e huazuar ashtu edhe ajo 

nga brumi i shqipes, i rezistojnë kohës dhe përpjekjeve për eliminimin e njërës, 

atëherë fjalët sinonime mund t‘i nënshtrohen procesit të diferencimit, duke na dhënë 

kështu dy ose më shumë fjalë të cilat mund t‘i shtojnë gjuhës mundësitë e shprehjes.       

Duhet pranuar që jo gjithmonë fjala shqipe mund të ngadhënjejë, siç mund të 

jetë rasti i neologjizmave të J. Vretos ose Papa Kristo Negovanit. Sipas Xhevat 

Lloshit: ―me gjithë dëshirën e tyre për pastërtinë e shqipes, formimet ishin krejt 

artificiale‖.
199

 Kjo duket në shembuj si: shpirtshikonjë - psikologji, trupshikonjë - 

anatomi, gjallashkronjë - zoologji, dhenashkronjë - fizikë, gjithëçishte – univers, 

ndësykatërs – hipokrit, thëri – atom.   

Pra, mund të thuhet se ―burimet e ndryshme të huazimit dhe përpjekjet për 

pastërtinë e shqipes kanë krijuar shtresa të tëra sinonimesh. Në kohën e fitimit të 
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pavarësisë u ndërtua nxënës për të zëvendësuar student, mirëpo në ditët tona fjala e 

dytë mbeti për nxënësit e shkollave të larta.‖
200

 

Megjithatë, një pjesë e mirë e fjalëve shqipe kanë mbizotëruar vërtet ndaj 

atyre të huaja. Ky është një proces dhe kërkon një kohë të caktuar në mënyrë që 

shtrirja e tyre të jetë më e madhe tek përdoruesit e gjuhës. Më poshtë po japim një 

listë me fjalë shqipe dhe të huaja, ku të parat duket se kanë gjetur një pranim të 

përgjithshëm nga përdoruesit e gjuhës.   

 

Tabela 3.9: Fjalë shqipe që kanë mbizotëruar ndaj të huajave
201

 

Fjalë shqipe Fjalë e huaj 

 

braktisje abandonim 

pajtim abonim 

shpërdoroj abuzoj 

përshtat adaptoj 

afri afinitet 

mjedis ambient 

përforcues amplifikator 

zotohem angazhohem 

përparoj avancoj 

përditësoj azhurnoj 

baraspeshoj balancoj 

pengesë barrierë 

bashkatdhetar bashkëpatriot 

zeshkan brun 

i vrazhdë, i egër brutal 

dobësi debulesë 

i kushtoj dedikoj 

tatëpjetë dekadencë 

shpërbëj  dekompozoj 

përçapje  demarsh 

vendimtar determinant 

imtësi, hollësi detaj 

shmang devijoj 

përkushtim devocion 

vendos dislokoj  

kam, zotëroj disponoj 

mospajtim, mosmarrëveshje divergjencë 

popullarizues divulgativ 

dyluftim duel 

botim edicion 

 

Gjithsesi, duhet theksuar se disa nga fjalët e huaja të dhëna më sipër, por edhe 

të tjera që nuk janë përfshirë në këtë listë fjalësh, përdoren gjerësisht nga disa grupe të 

caktuara shoqërore. Duhet pranuar se media luan një rol shumë të madh në përhapjen 
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ose jo të kësaj apo asaj kategorie fjalësh. Teleshikuesi në rastin e medias elektronike 

dhe lexuesi në rastin e medias së shkruar, përballet çdo ditë me fjalë, të cilat, duam 

apo nuk duam, do të gjejnë vend në fjalorin aktiv të përdoruesve të gjuhës. Ka shumë 

njerëz, qofshin këta studiues, përkthyes, mësimdhënës, gazetarë etj., të cilët preferojnë 

fjalën shqipe, e cila mund të zëvendësojë një fjalë të huaj të panevojshme dhe pa asnjë 

funksion stilistik apo semantik në gjuhën tonë.  

 

 

 

 

3.1.2 Sinonimia, variantet dhe dialektet 

Variantet janë një burim shumë i rëndësishëm për lindjen e marrëdhënieve 

sinonimike në gjuhën angleze. Një numër i madh marrëdhëniesh sinonimike vendosen 

midis fjalëve që burojnë nga varianti britanik dhe ai amerikan, siç tregohet në tabelën 

më poshtë: 

 

Tabela 3.10: Sinonime me origjinë britanike dhe amerikane  

Varianti britanik Varianti amerikan 

 

action replay instant replay 

agony aunt advice columnist 

allen key allen wrench 

aniseed anise 

anticlockwise counterclockwise 

articulated lorry tractor-trailer 

asymmetric bars uneven bars 

aubergine eggplant 

baking tray cookie sheet 

bank holiday legal holiday 

beetroot beet(s) 

bill check 

biscuit cookie; cracker 

black economy underground economy 

blanket bath sponge bath 

blind (window) shade 

block of flats apartment building 

boiler suit coveralls 

bonnet (of a car) hood  

boob tube tube top 

boot (of a car) trunk  

bottom drawer hope chest 

bowls lawn bowling 

braces suspenders 

brawn (the food) headcheese 

breakdown van tow truck 
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breeze block cinder block 

bridging loan bridge loan 

bumbag fanny pack 

candyfloss cotton candy 

car park parking lot 

casualty emergency room 

catapult slingshot 

central reservation median strip 

chemist drugstore 

chips French fries 

cinema movie theater; the movies 

cling film plastic wrap 

common seal harbor seal 

consumer durables durable goods 

cornflour cornstarch 

cos (lettuce) romaine 

cot crib 

cot death crib death 

cotton bud cotton swab 

cotton wool absorbent cotton 

council estate (housing) project 

courgette zucchini 

court card face card 

crash barrier guardrail 

crisps chips; potato chips 

crocodile clip alligator clip 

cross-ply bias-ply 

crotchet (music) quarter note 

current account checking account 

danger money hazard pay 

demister (in a car) defroster  

diamante rhinestone 

double cream heavy cream 

draughts (game) checkers  

drawing pin thumbtack 

dressing gown robe; bathrobe 

drinks cupboard liquor cabinet 

drinks party cocktail party 

driving licence driver‘s license 

dual carriageway divided highway 

dummy (for a baby) pacifier 

dust sheet drop cloth 

dustbin garbage can 

earth (electrical) ground  

engaged (of a phone) busy  

estate agent real estate agent, realtor 

(trademark) 
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estate car station wagon 

ex-directory unlisted 

faith school parochial school 

financial year fiscal year 

fire brigade/service fire company/department 

first floor second floor 

fish finger fish stick 

fitted carpet wall-to-wall carpeting 

flannel washcloth 

flat apartment 

flick knife switchblade 

flyover overpass 

football soccer 

footway sidewalk 

fringe (hair) bangs  

full board (in hotels) american plan 

full stop (punctuation) period  

garden yard; lawn 

gearing (finance) leverage  

gear lever gearshift 

goods train freight train 

greaseproof paper wax paper/waxed paper 

green fingers green thumb 

grill (noun) broiler 

grill (verb) broil 

ground floor first floor 

groundsman groundskeeper 

hairslide barrette 

hatstand hatrack 

hen night bachelorette party 

hire purchase installment plan 

hoarding billboard 

hob stovetop 

holdall carryall 

holiday vacation 

holidaymaker vacationer 

hosepipe (garden) hose 

housing estate housing development 

hundreds and thousands  sprinkles (for ice cream) 

ice lolly popsicle (trademark) 

icing sugar confectioners‘ sugar 

indicator (on a car) turn signal  

inside leg inseam 

jelly babies jelly beans 

joe bloggs joe blow 

jumble sale rummage sale 

jump lead jumper cable 
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jumper sweater 

junior school elementary school 

kennel doghouse 

ladybird ladybug 

a lettuce a head of lettuce 

level crossing grade crossing 

lift elevator 

lolly popsicle (trademark) 

lollipop lady (or man) crossing guard 

loo (toilet) john 

loose cover slipcover 

lorry truck 

loudhailer bullhorn 

low loader flatbed truck 

lucky dip grab bag 

luggage van baggage car 

maize corn 

mangetout snow pea 

market garden truck farm 

marshalling yard railroad yard 

metalled road paved road 

milometer odometer 

minim  (music) half note 

mobile phone cell phone 

monkey tricks monkeyshines 

motorway expressway; highway 

nappy diaper 

needlecord pinwale 

newsreader newscaster 

noughts and crosses tic-tac-toe 

number plate license plate 

off-licence liquor store; package store 

opencast mining open-pit mining 

ordinary share common stock 

oven glove oven mitt 

paddling pool wading pool 

paracetamol acetaminophen 

patience solitaire 

pavement sidewalk 

pay packet pay envelope 

pedestrian crossing crosswalk 

peg clothespin 

pelmet valance 

petrol gas; gasoline 

physiotherapy physical therapy 

pinafore dress  jumper  

plain chocolate dark chocolate 



64 
 

plain flour all-purpose flour 

polo neck turtleneck 

positive discrimination reverse discrimination 

postal vote absentee ballot 

postbox mailbox 

postcode zip code 

potato crisp potato chip 

power point electrical outlet 

pram baby carriage; stroller 

press stud snap 

press-up pushup 

private soldier GI 

public school private school 

pushchair stroller 

pylon utility pole 

quantity surveyor estimator 

quaver (music) eighth note 

queue line 

railway railroad 

real tennis court tennis 

recorded delivery certified mail 

registration plate license plate 

remould (tyre) retread  

reverse the charges call collect 

reversing lights back-up lights 

ring road beltway 

room only european plan 

roundabout (at a fair) carousel 

roundabout (in road) traffic circle 

saloon (car) sedan 

sandpit sandbox 

sandwich cake layer cake 

sanitary towel sanitary napkin 

semibreve (music) whole note 

semitone (music) half step 

share option stock option 

shopping trolley shopping cart 

show house/home model home 

silencer (on a car) muffler  

silverside rump roast 

skeleton in the cupboard  skeleton in the closet 

skipping rope jump rope 

skirting board baseboard 

sledge sled 

sleeper railroad tie 

sleeping partner silent partner 

slowcoach slowpoke 
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snakes and ladders chutes and ladders 

solicitor lawyer 

splashback backsplash 

spring onion green onion 

stag night bachelor party 

stanley knife utility knife 

starter appetizer 

state school public school 

storm in a teacup tempest in a teapot 

surtitle supertitle 

swede rutabaga 

sweet(s) candy 

takeaway (food) takeout; to go  

taxi rank taxi stand 

tea towel dish towel 

terrace house row house 

tick check mark 

ticket tout scalper 

tights pantyhose 

timber lumber 

toffee apple candy apple 

touch wood knock on wood 

trade union labor union 

trading estate industrial park 

trainers sneakers 

tram streetcar; cable car 

transport cafe truck stop 

trolley shopping cart  

twelve-bore twelve-gauge 

underground subway 

vacuum flask thermos bottle 

verge (of a road) shoulder  

vest undershirt 

veterinary surgeon veterinarian 

wagon (on a train) car 

waistcoat vest 

walking frame walker 

wardrobe closet 

water ice  italian ice 

weatherboard clapboard 

white coffee coffee with cream 

white spirit mineral spirits 

wholemeal bread wholewheat bread 

windcheater windbreaker 

windscreen windshield 

wing (of a car) fender  

worktop countertop 
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yale lock cylinder lock 

zebra crossing crosswalk 

zed (letter z) zee  

zip zipper 

 

Në disa raste vërehet një ndryshim i fjalëve sinonimike në disa sfera të 

caktuara veprimtarie. Kjo është e dukshme në rastin e automobilëve, pjesët e të cilëve 

kanë sinonime që vijnë nga varianti britanik dhe ai amerikan, siç shihet edhe nga 

figura më poshtë: 

 

Figura 3.2: Sinonime për pjesët e automobilëve 

Autori i ―A course in English lexicology‖, Ilo Stefanllari, shprehet se si rregull 

amerikanizmat kanë frekuencë më të ulët se gjegjëset e tyre britanike. Kështu, tin ka 

frekuencë më të lartë se can. Megjithatë, ai sjell shembuj si: luggage – baggage, lorry 

– truck, të cilat ndonjëherë zëvendësojnë njëra tjetrën. Ka edhe raste kur sinonimi nga 

varianti amerikan ka frekuencë më të lartë se gjegjësi britanik, gjë që duket tek çifti 

sinonimik commuter (amer.) – a season ticket holder (brit.).
202

    

Gjuha angleze pasurohet nga sinonime të shumëllojshme që burojnë nga 

variante të tjera, si ai irlandez apo skocez:     
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 clover (brit.) – shamrock (irl.) 

 liquor (brit.) – whiskey (irl.) 

 small (brit.) – wee (skoc.) 

 girl (brit.) - lass , lassie (skoc.) 

 charm (brit.) – glamour (skoc.) 

 valley (brit.) – glen (skoc.) 

 splinter (brit.) – skelf (skoc.) 

 armpit (brit.) – oxter (skoc.) 

 

Sipas Kristëllit, marrëdhënia sinonimike nuk vendoset vetëm midis 

standardeve kombëtare, siç mund të jetë rasti i anglishtes amerikane dhe britanike, por 

ajo vendoset edhe midis dialekteve brenda një shteti ose zone, siç është rasti i 

marrëdhënieve sinonimike dialektore midis fjalëve të anglishtes standarde britanike 

dhe anglishtes britanike veriore:
203

  

Tabela 3.11 Sinonime britanike standarde – britanike veriore 

Anglishte britanike standarde Anglishte britanike veriore 

frightening fleysome 

passageway ginnel 

armpit oxter 

splinter skelf 

child bairn 

sandwich butty 

anyway any road 

 

Mund të gjenden sinonime edhe në fusha më të specializuara, si fjala vjen ajo 

juridike:  

Tabela 3.12: Sinonime të fushës juridike 

Skoci Angli 

probate confirmation 

injuction interdict 

fire-raising arson 

advocate barrister 

extortion blackmail 

manslaughter culpable homicide 

 

                                                           
203

 Duhet vënë në dukje fakti se ajo që njihet si ―anglishtja veriore‖ është shumë e ngjashme me 

―anglishten skoceze‖. 
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Gjuha shqipe është e pasur me sinonime dialektore dhe sipas Thomait ato janë 

―një burim i pashtershëm për pasurimin e leksikut të gjuhës letrare.‖
204

 Fjalë që i 

përkasin të folmeve të ndryshme krijojnë në gjuhën shqipe grupe apo çifte të shumta 

sinonimike:    

 fqinj – gjiton – komshi 

 derrkuc – bic – dirk – bërkoq – bicun - bim 

 vajzë – çupë, cucë, gocë, kece, vashë, kopile, çikë.  

 qinq – shqerë – manare  

 litar – konop, tërkuzë  

 qumësht – tamël  

 fshat – katund  

 gjel – këndes, kokosh, etj.  

 

Sipas të njëjtit autor, marrëdhëniet e sinonimisë midis fjalëve dialektore shqipe 

mund të grupohen si më poshtë:  

1.fjalë dialektore - fjalë dialektore 

Kumbullore (Jug) - Molla t‘arta (Veri), keçe (Jug) – cucë, çikë (Veri), gjiton (Jug) 

– komshi (Veri)  

2.fjalë dialektore - fjalë  e gjuhës letrare 

Kumbullore (Jug), Molla t‘arta (Veri) – domate 

keçe (Jug), cucë, çikë (Veri) – vajzë 

gjiton (Jug), komshi (Veri) – fqinj 

Sipas Thomait, variantet fonetike dialektore të një fjale nuk duhen të 

konsiderohen si sinonime:  

ylber – ylyvyer - liliver ; shpëtoj – shtëpoj – pështoj ; rrëzoj – xërroj ; zverk – 

xerk ; kafshatë – kafshitë ; bulmet – bylmet ; dhjamë – vjamë ; perce – cepe – 

cerpe ; piper – byber ; ujk – ulk ; vdes – des ; i ëmbël - i ambël ; krëhër – 

krahën , etj .
205

      

Ky mendim përforcohet nga Androkli Kostallari, sipas të cilit ―sinonimet janë 

fjalë të ndryshme, komplekse të ndryshme fonetiko-morfologjike dhe jo variante 

fonetike-dialektore të së njëjtës fjalë.‖
206

 

Duhet theksuar se gjuha standarde letrare ka hedhur tutje shumë fjalë 

dialektore të cilat janë një ngarkesë e tepërt për gjuhën. Xhevat Lloshi shprehet se 

―fjalët me prejardhje nga dialekte ose variante të ndryshme kalojnë një periudhë të 

gjatë, deri sa përcaktohet leksema asnjanëse dhe vendi në vargun sinonimik.‖
207

   

     

 

                                                           
204

 Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Dudaj, 2005, fq. 232. 
205

 Po aty, fq. 133. 
206

 Kostallari, Androkli, Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe II, Tiranë, 

1972, fq. 91. 
207

 Lloshi, Xhevat, Stilistika dhe Pragmatika, Toena, 1999, fq. 134. 
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3.1.3 Sinonimia dhe proceset fjalëformuese  

Proceset fjalëformuese në gjuhë bëjnë të mundur lindjen e sinonimeve të 

shumta. Le të shohim disa nga mënyrat e formimit të sinonimeve me anë të këtyre 

proceseve: 

Shprehjet fikse të përbëra nga një folje dhe një pjesëz e prapavendosur 

përdoren gjerësisht në anglishten e sotme dhe mund të konsiderohen si një prej 

tipareve të saj karakteristike. Ekzistojnë shumë grupe sinonimike foljore të cilat 

përmbajnë kombinime të këtij lloji:  

 to pick up - to lift   

 to put off - to postpone  

 to quarrel - to fall out 

 to enter - to come in 

 to choose - to pick out 

 to continue – to go on 

Sipas Rajevskës,
208

 këto lloj foljesh kanë kryesisht natyrë bisedore, por ato i 

shtojnë forcën idiomatike gjuhës dhe i japin asaj mundësinë të shprehë nuanca të 

ndryshme kuptimore. Le të shohim shembujt e mëposhtëm:  

 drive away - banish 

 come about - happen 

 come by - acquire 

 fall out - disagree 

 give in - yield 

 keep on - continue 

 pass out - faint 

 pull out - depart 

 put up - tolerate 

 take off - remove 

 take in - deceive 

 turn in - go to bed 

Këto shprehje sigurojnë material për fjalëformim të mëtejshëm. Ato në disa 

raste shndërrohen në emra të cilat shprehin nocione që jepen nga terma të huazuara. Si 

rrjedhojë, lindin çiftet e mëposhtme sinonimike:  

 reproduction - playback 

 resistance - fight - back 

 treachery - sell - out 

 arrangement - layout 

 conscription - call - up 

Një lloj tjetër formimesh të reja është ai në të cilin një emër me një rrënjë 

foljore kombinohet me një folje (have, give, take, get, make) në një shprehje fikse. 

Kjo e fundit ndryshon nga një folje e thjeshtë në aspektin e theksit: 

                                                           
208

 Rayevska N. M., Modern English Grammar, VYŠČA SKOLA PUBLISHERS KIEV, 1976. 
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 to walk – to take a walk 

 to smoke - to have a smoke 

 to laugh - to give a laugh 

 to sigh - to give a sigh 

 to approve - to give approval 

 

Ka raste kur shprehje të këtij lloji kanë pësuar ndryshim kuptimi dhe janë 

shndërruar në njësi frazeologjike shumë të ndryshme nga kuptimi dhe nuk janë 

sinonimike me foljet e së njëjtës rrënjë. Kështu ndodh me: to give a lift, to give 

somebody quite a turn, etj.   

            Le të përmendim rastin e ―Anglishtes Bazale‖, një formë e thjeshtuar e gjuhës, 

e krijuar nga psikologu anglez Çarls Kej Ogden. Ajo u përdor kryesisht për t‘i mësuar 

gjuhën angleze personave jo-anglishtfolës. Parimi kryesor i saj ishte se çdo ide, sado 

komplekse të jetë, mund të ndahet në njësi të vogla mendimi dhe të shprehet nga një 

numër i kufizuar fjalësh të thjeshta. Fjalori i shkurtuar u krijua pjesërisht duke 

mënjanuar sinonimet e shumta dhe duke rritur përdorimin e 18 foljeve ―bazë‖, si: 

make, get, do, have, be etj. Këto folje kombinoheshin përgjithësisht me parafjalë, si: 

up, among, under, in, forward; kështu për shembull, përdoret go up në vend të ascend.  

Në gjuhën shqipe marrëdhëniet sinonimike mund të vendosen ndërmjet fjalëve 

dhe njësive frazeologjike ose ndërmjet vetë njësive frazeologjike:  

marr vesh – kuptoj; dehem – bëhem tapë; me krahë hapur – krahëhapur; vë 

re- vërej; ha ana – anon; bëj durim – duroj; për pesë para spec – për bishtin e 

dhelprës – për të bardhat e laraskës, etj. 

Nuk ka sinonime midis një fjale dhe mohimit të antonimit të saj, si për 

shembull: white (i bardhë) – not black (jo i zi), sepse mohimi ka një përmbajtje më të 

gjerë: not black (jo i zi) mund të jetë green (i gjelbër), brown (kafe), etj. Kjo vlen edhe 

për antonimet. Nuk mund të konsiderojmë si antonim të një fjale, një fjalë tjetër e cila 

është e shoqëruar nga një pjesëz mohuese, për shembull white (i bardhë) - not white 

(jo i bardhë), good (i mirë) - not good (jo i mirë).   

 Ashtu siç u përmend më sipër, gjuha angleze ka huazuar një numër 

jashtëzakonisht të madh fjalësh nga gjuhë të ndryshme të botës. Një nga pasojat e 

huazimit ishte shfaqja e një numri të madh ndajshtesash fjalëformuese. Në disa raste 

ato u mbivendosën semantikisht si me njëra tjetrën, ashtu edhe me ndajshtesat 

vendëse. Për shembull, prapashtesa vendëse –er është sinonimike me prapashtesën me 

origjinë greke -ist, e cila hyri në gjuhën angleze nëpërmjet latinishtes në shekullin e 

gjashtëmbëdhjetë. Të dyja prapashtesat gjenden tek emra që tregojnë atë që kryen 

veprimin, si p.sh. teacher, driller; journalist, botanist, economist, etj. Këto 

prapashtesa ndryshojnë nga njëra tjetra në disa aspekte; ndryshe nga prapashtesa -er, 

prapashtesa -ist: 

1) ka mundësi më të shumta kombinative me tema fjalësh, si p.sh.: violinist, 

receptionist, etj. 

2) si rregull, i shtohet temave të fjalëve me origjinë jogjermanike dhe shumë 

rrallë temave me origjinë gjermanike, p.sh. walkist, rightist. 

 

Gjuha angleze ka edhe një numër të madh parashtesash sinonimike. Ekzistojnë 

disa rregulla lidhur me marrëdhënien ndërmjet fjalëve me parashtesa sinonimike me 
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origjinë vendëse dhe të huaj; në fjalët e prejardhura me parashtesë dhe prapashtesë, 

tendenca e përgjithshme është përdorimi i një parashtese me origjinë latine nëse 

prapashtesa është gjithashtu me origjinë latine dhe një parashtesë vendëse në rastet 

kur ka një prapashtesë vendëse. Le të krahasojmë çiftet e mëposhtme: unrecognised 

— irrecognisable; unlimited — illimitable; unformed — informal; undecided — 

indecisive, etj. Ndonëse është tregues i tendencës së përgjithshme, ky rregull ka 

shumë përjashtime. Përjashtimi kryesor është prapashtesa –able, e cila mund të 

përdoret shpesh me parashtesën vendëse un-, si p.sh., unbearable, unfavourable, 

unreasonable etj.  

 

 

 

3.1.4 Sinonimia dhe polisemia  

Zhvillimi i polisemisë konsiderohet si një burim i rëndësishëm për lindjen e 

marrëdhënieve sinonimike. Me kalimin e kohës, fjalë me etimologji të ndryshme 

takohen në disa nga kuptimet e tyre. Mund të sjellim si ilustrim fjalët courage dhe 

bravery. Pas përdorimit të fjalorit Webster, vërejmë se ka një dallim në etimologji, 

por këto dy fjalë tani përputhen në një prej kuptimeve të tyre:    

 

Bravery      -The quality of being brave; courage; valor.  

                   -Fine appearance, show, or dress; showiness.    

 

                 Etimologjia – Frëngjisht, braverie, glantry, splendor 

 

Courage    - The attitude of facing and dealing with anything recognized as 

dangerous,                                                                                                                         

                    difficult or painful, instead of withdrawing from it; Quality of being 

fearless 

                    or brave; valor.   

     - Mind; purpose; spirit.  

 

                   Etimologjia - ME & OFr, corage, heart, spirit 
 

Në gjuhën shqipe, fjalë polisemantike vendosin marrëdhënie sinonimie me 

njëra – tjetrën në një kuptim të caktuar të strukturës së tyre kuptimore. Sipas 

Thomait
209

, folja çoj është sinonim me foljen ngre në kuptimin ―lëviz diçka nga 

poshtë lart‖ (çoj dorën - ngre dorën), kurse në kuptimin ―ia nis dikujt diçka‖ folja çoj 

është sinonime me foljen dërgoj (i çoi një letër, i çoi fjalë dikujt - i dërgoi letër, i 

dërgoi fjalë dikujt). Rrjedhimisht, e njëjta fjalë në kuptime të ndryshme mund të ketë 

si sinonime fjalë të ndryshme. 
210

 

Vendosja e marrëdhënieve sinonimike ndërmjet kuptimeve të fjalëve vërehet 

edhe midis fjalëve që burojnë nga dialekte të ndryshme të gjuhë shqipe. Kështu për 

shembull, folja këndoj në dialektin jugor vendos në një kuptim të saj marrëdhënie 

sinonimie me foljen lexoj. 

                                                           
209

 Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, Dudaj, 2005, fq. 131. 
210

 Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, Dudaj, 2005, fq. 131. 



72 
 

Duke qenë se pjesa më e madhe e fjalëve janë polisemantike, e njëjta fjalë 

mund t‘i përkasë në kuptimet e saj të ndryshme disa grupeve sinonimike. Folja appear 

në …an old brown cat without a tail appeared from nowhere është sinonimike me 

come into sight, emerge. Nga ana tjetër, në kontekstin They appeared stationery, 

appear është sinonimike me look ose seem.   

Ja një shembull nga gjuha angleze me mbiemrin fresh:  

A fresh metaphor – fresh: original: novel: striking.  

To begin a fresh paragraph – fresh: another: different: new.  

Fresh air – fresh: pure: invigorating.  

A freshman – fresh: inexperienced: green: raw.  

To be fresh with somebody – fresh: impertinent: rude.  

 

Rodmani
211

 i ka kushtuar vëmendje kësaj dukurie gjuhësore. Sipas tij, një fjalë 

mund të ketë disa kuptime të afërta, por disi të ndryshme. Një fjalë e tillë thuhet se 

është polisemantike. Një fjalë polisemantike mund të ketë të përbashkët një nga 

kuptimet e saj me një fjalë tjetër, pra një lloj sinonimie e pjesshme. Për shembull, 

mature dhe ripe janë fjalë polisemantike, të cilat janë sinonime kur lidhen me frutat, 

por jo kur lidhen me kafshët. Deep dhe profound përbëjnë një çift tjetër sinonimik; të 

dyja mund të përdoren për mendimin, por vetëm deep mund të përdoret për ujin.  

―Vëllimi i grupit sinonimik të një fjale është zakonisht në përpjestim të drejtë 

me vëllimin e strukturës së saj kuptimore: Kështu, fjalët me strukturë semantike të 

gjerë formojnë edhe grupet më të mëdha sinonimike në gjuhën shqipe; p.sh folja zë, 

që në FGJSSH jepet me 30 kuptime, krijon një grup sinonimik me mbi 120 sinonime; 

po kështu, folja bëj jepet në fjalorin sinonimik me rreth 90 sinonime.‖
212

     

 

 

 

3.1.5 Sinonimia dhe eufemizmi 

Eufemizmi
213

 shërben si një burim i rëndësishëm për sinoniminë, ku një fjalë 

me konotacion të pëlqyeshëm ose të paktën  joofendues, zëvendëson një tjetër e cila 

mund të jetë:  

 e vrazhdë  

 turpëruese 

 e pahijshme apo e pakëndshme.  

 

Eufemizmi shërben që një fjalë ―tabu ose e papreferuar‖
214

 të shprehet në një 

mënyrë ―më të tërthortë .‖
215

 Fjalët coffin dhe casket tregojnë të njëjtin objekt
216

; 
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 Rodman, Robert, An Introduction to Language, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1993, fq. 

132. 
212

 Thomai, Jani, Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe, Tiranë, Dudaj, 2005, fq. 7. 
213

 Nga greqishtja euphēmismos, nga euphēmizein ―përdor fjalë të mira‖, nga eu ―mirë― + phēmē ―të 

folurit‖. 
214

 Edmonds, Philip, Semantic representations of near-synonyms for automatic lexical choice, 

Universiteti i Torontos, 1999, fq. 31. 
215

 Crystal, David, The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge University Press, 

1995, fq. 172. 
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shprehja eufemistike casket përputhet plotësisht në denotacion me fjalën coffin, por 

konotacionet e kësaj të fundit zbehen dhe kështu gjithë shprehja është më e butë, më 

pak frikësuese apo e dhimbshme. Zëvendësimi shpjegohet me tendencën e folësit për 

të qenë i kujdesshëm dhe për të mos lënduar ndjenjat e të tjerëve. Efekti arrihet pasi 

shprehja nuk është shumë e ashpër, ndonjëherë gazmore dhe zakonisht e motivuar nga 

disa tipare dytësore të nocionit.                                     

Në shumë raste, një term shkencor i cili duket më pak i njohur është edhe më 

pak ofendues; kjo duket tek komponentët e dytë të çifteve sinonimike: drunkenness – 

intoxication, sweat – perspiration. Kjo është shumë e përhapur në fushën e mjekësisë, 

ku termat zëvendësojnë fjalët që në jetën e përditshme kanë përftuar konotacione jo të 

pëlqyeshme.   

Eufemizmat mund të studiohen brenda nivelit sinkronik sepse që të dyja 

shprehjet, ajo eufemistike dhe ajo e drejtpërdrejtë, bashkekzistojnë në gjuhë dhe 

formojnë një opozicion leksikor. Gjuhët kanë një grup të përcaktuar nocionesh që 

krijojnë fjalë eufemistike. Këto janë nocione që lidhen me vdekjen, dehjen nga pija, 

një sërë procesesh fiziologjike, çmendurinë, aktivitetin seksual, politikën, krimet, e 

kështu me rradhë. 

 

Tabela 3.13: Shprehja e drejtpërdrejtë dhe eufemizmi
217

 

Shprehja e drejtpërdrejtë Eufemizmi 

 

ill under the weather 

the ultimate sacrifice be killed 

coffin casket 

cancer after a long illness 

die fall asleep 

be dead push up the daises 

mentally subnormal not all there 

toilet little girl‘s room 

sack let you go 

lie be economical with the truth 

urinate  spend a penny 

strike industrial action 

pregnant in the family way 

spit expectorate 

drunk tired and emotional 

naked in one‘s birthday suit 

Christ  crikey 

brothel massage parlour 

bribe consideration 

 

Shpesh, një fjalë apo koncept mund të ketë një numër të madh eufemizmash, 

siç mund të shihet nga tabela më poshtë:  

                                                                                                                                                                      
216

 Sipas Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, Oxford University Press, 2000, fq. 229: coffin  do të 

thotë ―një kuti  në të cilin varroset ose digjet një trup i vdekur‖. 
217

 Crystal, David, The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge University Press, 

1995, fq. 172. 
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Tabela 3.14: Shprehje me numër të madh eufemizmash 

Shprehja e drejtpërdrejtë Eufemizmat  

 

lavatory powder room, washroom, restroom, 

retiring room, (public) comfort station, 

ladies' (room), gentlemen's (room), water-

closet, w.c., public conveniences, 

Windsor castle 

 

pregnant in an interesting condition, in a delicate 

condition, in the family way, with a baby 

coming, (big) with child, expecting 

 

drunk intoxicated, under the influence, tipsy, 

mellow, fresh, high, merry, flustered, 

overcome, full, drunk as a lord, drunk as 

an owl, boiled, fried, tanked, tight, stiff, 

pickled, soaked, three sheets to the wind, 

high as a kite, half-seas-over. 

 

devil the Prince of Darkness, the black one, the 

evil one, dickens, deuce, (Old) Nick  

 

to die to pass away, to be taken, to breathe 

one‘s last, to depart this life, to close 

one‘s eyes, to yield (give) up the ghost, to 

go the way of all flesh, to go West, to 

kick off, to check out, to kick the bucket, 

to take a ride, to hop the twig, to join the 

majority, to go the way of all flesh. 

 

Aspekti diakronik është i rëndësishëm për trajtimin e eufemizmave në kuadrin 

e përdorimit dhe vlefshmërisë së tyre. Ashtu siç ndryshon gjuha, shoqëria, proceset 

historike, politike, fetare, ideologjike, etj., ashtu ndryshojnë edhe qëndrimet e 

njerëzve apo shoqërisë ndaj fjalëve apo koncepteve të caktuara. Ajo që mund të ketë 

qenë tabu, e vrazhdë, e turpshme apo ofenduese në një kohë të caktuar të së shkuarës, 

tani mund të jetë zhveshur nga këto tipare. Kështu për shembull, fjala trousers është 

për përdoruesit e gjuhës angleze një fjalë e cila nuk përmban konotacione jo të 

këndshme. Ajo do të thotë ―rrobë që mbulon trupin nga beli e poshtë dhe ndahet në dy 

pjesë për të mbuluar secilën këmbë në mënyrë të veçantë.‖
218

 Megjithatë, në të 

shkuarën fjala trousers ka pasur një numër relativisht të madh eufemizmash, kryesisht 

me nuanca të këndshme apo gazmore. Sipas Stefanllarit (2011), fjala trousers ka 

pasur këto eufemizma: unmentionables, inexpressibles, indescribables, 

unwhisperables, youmustn‘t- men-tion ‘ems, sit-upons.  

I njëjti mendim shprehet nga Androkli Kostallari lidhur me eufemizmat në 

gjuhën shqipe. Sipas tij ―fjalë si dhelpër, nuselalë etj. nuk duhet të karakterizohen si 
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 Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, Oxford University Press, 2000, fq. 1391. 
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eufemizma, megjithëse historikisht janë krijuar si të tillë, ndërsa punëherë (= 

epilepsi), lulja e mirë (= plasja) etj., duhet të konsiderohen si eufemizma.‖
219

  

Ndërkohë që fjalë të caktuara nuk kanë më nevojë për eufemizma, fjalë apo 

koncepte të tjera përftojnë eufemizma. Pra, eufemizmi është një dukuri universale në 

aspektin gjeografik dhe atë kohor.  

Një sërë eufemizmash kanë lindur si pasojë e zhvillimeve në fushat e politikës, 

biznesit apo luftës.  

 

Tabela 3.15: Eufemizma që lidhen me politikën, biznesin, luftën 

Shprehja e drejtpërdrejtë Eufemizmi 

redundancy downsizing, rationalization, restructuring, 

slimming down 

potential sale strategic alternatives 

 

mass expulsion or extermination of ethnic 

minorities 

ethnic cleansing 

accidental destruction of non-military 

areas 

collateral damage 

 

killing of soldiers on one‘s own side friendly fire 

 

handing over terrorist suspects for 

interrogation and possible torture 

extraordinary rendition 

a small quantity of a product handy version, fun size 

 

fire someone career change opportunity, repositioning, 

streamlining 

violent entertainment action entertainment 

 

Gjuha shqipe ka një numër të madh eufemizmash, siç shihet edhe nga tabela 

më poshtë: 

Tabela 3.16: Eufemizma në gjuhën shqipe  

Shprehja e drejtpërdrejtë Eufemizmi 

 

djalli qoftëlargu, i paudhi, i paqëni, i papjesë, 

paemër, mospastëpjesë, i padukur, i 

pagojë, plotgojë, hajujk, punëkeq, 

tartakut, brijanac, shqofto, largkëtej 

vdes mbaroj, ftohem, shuhem, iki, shqimem, 

fikem, e ndjen perëndia, lë shëndenë, ndej 

këmbën 

shtatzënë e zënë, e rëndë 

epilepsia ajo e tokës, ajo e fëmijëve, e mirë, e keqe, 

e ligë, punëherë, të rëndë, lodër, e leshtë, 
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botë, havale, ajo e hënës, lëngatë e hënës, 

punë e hënës, punë e herës, punë e 

truallit, bëtaj. 

 

          Duke qenë një dukuri gjuhësore universale, eufemizmat mund t‘i gjejmë shumë 

lehtë edhe në gjuhët e tjera, përveç asaj angleze dhe shqipe. Sipas Nonda Varfit,
220

 në 

frëngjisht ka eufemizma si: simple – naïf – bête. 

          Në anglishten e sotme, eufemizmi bazohet kryesisht në një standard shoqëror 

etik, në dëshirën për të mos lënduar ndjenjat e të tjerëve (lodger – paying guest), apo 

për të zbutur lajmet e dhimbshme (to die – to pass away). Një burim i rëndësishëm 

për sinoniminë janë pasthirrmat dhe betimet drejtuar Zotit. Përdorimi i emrit të Zotit 

konsiderohej mëkat nga kisha, por gjithsesi, kjo fjalë, duke qenë shprehëse, formoi 

bazën e shumë pasthirrmave. Më vonë, fjala God u zëvendësua nga fjala fonetikisht e 

ngjashme goodness – for goodness sake! Goodness gracious! Goodness knows! etj. 

Një ngjashmëri e caktuar mund të shihet tek fjalët për djallin: deuce, Old Nick, etj. 

Kujdesi ndaj ndjenjave të të tjerëve, shpesh grupimeve shoqërore apo etnike, 

shfaqet edhe tek fjalë si Afro-American, në vend të Negro apo Black. 

Eufemizmat janë burim formimesh të reja sepse pas një periudhe të shkurtër 

përdorimi, termi i ri bëhet aq shumë i lidhur me nocionin, sa shndërrohet në një fjalë e 

cila është po aq e pakëndshme sa sinonimi i mëparshëm. 

Duhet theksuar fakti se sinonimet eufemistike përdoren për të krijuar efekte të 

ndryshme stilistike në veprat letrare. Kjo ndodh për shkak të kontrastit që krijohet 

ndërmjet eufemizmit dhe shprehjes së drejtpërdrejtë.                                            

  

 

 

3.2 Grupi dhe çifti sinonimik 

Gjuha angleze dhe ajo shqipe kanë krijuar një numër të madh marrëdhëniesh 

sinonimike si rrjedhojë e huazimit leksikor, varianteve të ndryshme gjuhësore, 

proceseve fjalëformuese, neologjizmave, nismave për pastrimin e gjuhës nga termat e 

huazuar të panevojshëm, eufemizmat, etj. Për shembull, nga trembëdhjetë fjalët që 

përbëjnë grupin sinonimik see, behold, descry, espy, view, survey, contemplate, 

observe, notice, remark, note, discern, perceive, vetëm see dhe behold burojnë nga 

Anglishtja e Vjetër, ndërsa të tjerat janë ose franceze ose latine. Po kështu, fjalët e 

grupit sinonimik calm, placid, tranquil, peaceful, serene, janë të gjitha me origjinë të 

huaj. Çiftet dhe grupet sinonimike në gjuhën angleze mund të grupohen si më poshtë:  

 

1. Fjalë vendëse - fjalë e huaj 

 vendëse përballë latine: bodily — corporal, brotherly — fraternal 

 vendëse përballë greke ose franceze: answer — reply, fiddle — violin 

2. Fjalë e huaj – fjalë e huaj 

 greke përballë latine: hypothesis – supposition 
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 greke – franceze – latine: begin, start - commence – initiate 

3. Fjalë e gjuhës standarde - fjalë dialektore: child – bairn (ang.ver.) 

4. Fjalë dialektore – fjalë dialektore: tot (ang.ver.) – bairn (ang.ver.) 

5. Fjalë nga varianti britanik – Fjalë nga varianti amerikan: autumn – fall 

6. Fjalë anjanëse – fjalë letrare: enemy – foe 

7. Fjalë asnjanëse – eufemizëm: pregnant – in the family way 

8. Fjalë formale - fjalë joformale: infant – kid 

 

Në pjesën më të madhe të rasteve ekzistojnë dallime stilistike midis 

komponentëve të çiftit apo grupit sinonimik. Kështu për shembull, fjala vendëse 

përdoret më shumë në ligjërimin bisedor, ndërsa fjala e huazuar konsiderohet shpesh 

si më librore apo letrare. Në rastin e grupeve me tre sinonime, fjala vendëse përdoret 

kryesisht në ligjërimin bisedor, fjala greke ose latine është kryesisht librore, ndërsa 

fjala franceze qëndron midis dy skajeve.  

Fushat me të cilat komuniteti është shumë i lidhur krijojnë zakonisht një 

numër të konsiderueshëm sinonimesh. Për shembull, tek vepra e njohur  e letërsisë 

angleze ―Beowulf‖ ka 37 sinonime për hero, më shumë se 10 për battle dhe fight, 17 

shprehje për sea, etj. Në anglishten e sotme amerikane ekzistojnë me dhjetëra fjalë për 

paratë: dough, bean, gelt, diner, dosh, spondulicks, lolly, moolah, mazuma, loot, kale, 

jack, gravy, boodle, etj. Kjo dukuri gjuhësore njihet si ligji i tërheqjes sinonimike. 

Gjuha shqipe, ashtu si gjuha angleze, është e pasur me çifte dhe grupe 

sinonimike, të cilat përmbajnë fjalë me prejardhje apo tipare të ndryshme: 

1. Fjalë vendëse - fjalë e huaj: gjuhësi – linguistikë, ujëvarë - katarakt 

2. Fjalë e huaj – fjalë e huaj: orë (lat.) – sahat (turq.),katarkt (fr.) –  

kaskadë(fr.) 

3. Fjalë e gjuhës standarde - fjalë dialektore: domate – mollatarta 

4. Fjalë dialektore – fjalë dialektore: gocë - çikë 

5. Fjalë asnjanëse – fjalë me ngarkesë stilistike – emocionuese: fytyrrë - 

surrat 

6. Fjalë asnjanëse – eufemizëm: djalli – qoftëlargu 

7. Fjalë formale - fjalë joformale: e vrau- e palosi 

 

 

3.2.1 Dominanti sinonimik 

Grupet sinonimike kanë një fjalë qendrore, denotacioni i së cilës është thuajse 

i njëjtë me komponentët e tjerë të grupit sinonimik. Kjo fjalë quhet dominanti 
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sinonimik apo ―fjala asnjanëse.‖
 221

 Dominanti sinonimik është termi më i 

përgjithshëm që mund të përmbajë tiparet specifike të mbartura nga të gjithë 

komponentët e tjerë të grupit, ku këta të fundit janë një ―zgjerim semantik‖
 222

 i 

dominantit. Duhet vënë në dukje se ―në fjalorët sinonimikë, fjalët janë përgjithësisht 

të organizuara në grupe sinonimike dhe dominanti sinonimik shërben si fjala kryesore  

e artikullit.‖
223

 Në grupet e mëposhtme sinonimike, fjala e parë e grupit është 

dominanti sinonimik: 

 

 kill - murder, execute, assassinate 

 laugh - chuckle, giggle, guffaw, snigger, titter 

 walk - stroll, saunter, stride, amble 

 calm – placid, tranquil, peaceful, serene 

 tremble - to shiver, to shudder, to shake 

 surprise - to astonish, to amaze , to astound 

 shout - to yell , to bellow , to roar 

 shine - to flash,  to blaze, to gleam, to glisten, to sparkle, to glitter, to 

shimmer, to     

            glimmer 

 make - to produce,  to create, to fabricate, to manufacture 

 angry - furious, enraged 

 

Në grupin leave, depart, quit, retire, clear out, folja leave, duke qenë e 

përgjithshme dhe asnjanëse si nga ana stilistike ashtu edhe nga ajo emocionale, mund 

të përfaqësojë secilin nga katër termat e tjerë. Katër të tjerët mund të zëvendësojnë 

leave vetëm kur ndonjë komponent semantik specifik duhet të mbizotërojë ndaj 

nocionit të përgjithshëm. Kur duam të theksojmë idenë e lënies së punës preferohet 

fjala quit, pasi në këtë fjalë ky nocion i veçantë mbizotëron ndaj idesë më të 

përgjithshme.         

Gjuha shqipe ka dominantë sinonimikë, të cilët janë pjesë e grupeve 

sinonimike të përbëra nga dy ose më shumë fjalë: lajmëroj-njoftoj, ngre-çoj, tregoj-

dëftoj-rrëfej-kallëzoj, fytyrë-surrat, flamur-bajrak, jetojnë-rrojnë-gjëllijnë etj. Për të 

pasur një grup sinonimik, duhet të ekzistojë një kuptim denotativ i përbashkët për të 

gjithë komponentët e grupit. Kur dy fjalë janë sinonime me një të tretë pa qenë 

sinonime ndërmjet tyre, ato nuk formojnë një grup sinonimik por dy. Kështu për 

shembull, nxit, shtyj formojnë një grup sinonimik. Nga ana tjetër, vetëm fjala e parë 

është sinonime me fjalën ngacmoj, prandaj këto tre fjalë nuk mund të formojnë një 

grup të vetëm sinonimik.  

Në fjalorin sinonimik të gjuhës shqipe, autori Jani Thomai i bën një trajtim të 

veçantë kësaj çështjeje. Sipas tij, nëse duhet të ndërtojmë një skicë të raporteve 

sinonimike ―të afërta‖, në mënyrën më të saktë mund të na e japin dy (ose më shumë) 

rrathë që ndërpresin njëri tjetrin, duke pasur të përbashkët pjesën qendrore ose pjesën 

më të madhe të hapësirës së tyre. Dominanti sinonimik dhe komponentët e tjerë të një 

grupi sinonimik mund të shprehen grafikisht si më poshtë, ku rrethi qendror është 

dominanti sinonimik, dhe rrathët e tjerë janë sinonimet e tjera të grupit sinonimik, të 

cilët, përveç mbivendosjes me rrethin dominant, mbivendosen edhe me njëri tjetrin. 
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Si rrjedhojë,  termi ―varg‖ sinonimik që përdoret në disa raste është një 

emërtim formal por nuk shpreh drejt ose plotësisht thelbin e raportit sinonimik. Vargu 

sinonimik formohet në fjalor, kur sinonimet vihen njëri pas tjetrit sipas shkallës së 

përdorimit ose të pajtimit me normën gjuhësore të standardit.  

Sipas Thomait, në fjalor sinonimet mblidhen në grupe sinonimike nën njësinë 

(a njësitë) kryesore (dominante). Në fund të fundit, është fjala për paradigmën 

sinonimike si kategori leksiko-semantike. Kjo nënkupton, nga ana tjetër, që çdo njësi 

leksikore e lidhur me paradigmën sinonimike gëzon të drejtën që të ketë po atë rreth 

sinonimik që kanë edhe gjymtyrët e tjera të paradigmës; pra, A ka si sinonime B, C, 

D…, sikundër B ka si sinonime A, C, D…, C po ashtu A, B, D  … Një lidhje në varg 

e sinonimeve mund të krijonte rrezikun që kjo lidhje diku të shkëputej, d.m.th. fjala 

vijuese në varg mund të jetë sinonim i fjalës pritëse, por jo i të parës, pra, është 

rreziku që të bashkojmë në të njëjtin varg sinonimik rrathë sinonimikë të ndryshëm.  

Megjithatë, ndonëse dominanti sinonimik shpreh nocionin e përbashkët për të 

gjitha sinonimet e grupit sinonimik, mundësia e zëvendësimit të tij me të gjithë 

elementët e tjerë të grupit është e diskutueshme, pasi një zëvendësim i tillë shpesh do 

të thotë humbje e informacionit shtesë që jepet nga përbërësit konotativë të çdo 

sinonimi. Në një rast të tillë do të mund të ruanim kuptimin e përgjithshëm të 

shprehjes por do të humbnim saktësinë apo ngjyrimin stilistik.  

Stefanllari
224

 i përmbledh tiparet e dominantit sinonimik si më poshtë: 

 

 Denduri e lartë përdorimi 

 Mundësi të shumta kombinative  

 Kuptim i përgjithshëm  

 Mungesë konotacionesh  
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3.3 Parimi i kontrastit, ekonomia gjuhësore dhe sinonimia 

Sipas parimit të kontrastit (Klark, 1993), ekziston një tendencë pragmatike e 

njerëzve për të kërkuar dhe/ose krijuar kuptime të reja, në vend që të pranojnë një 

kuptim për disa forma të ndryshme dhe si rrjedhojë, ―folësit, çdo ndryshim në formë e 

konsiderojnë ndryshim në kuptim.‖
225

 Si pasojë, fëmijët ngurrojnë t‘i pranojnë 

sinonimet dhe në fillim të përvetësimit të tyre leksikor ata madje ngurrojnë të 

pranojnë përkufizimet hierarkike të fjalëve, si për shembull: Një pëllumb është një 

shpend. Fëmijët nuk kanë zbuluar ende nuancat semantike dhe si rrjedhojë nuk mund 

të kuptojnë mbivendosjet semantike. Nëse nuk ka dallim kuptimor midis dy fjalëve, 

parimi i konvencionalitetit bashkëpunon me parimin e kontrastit, duke i dhënë 

përparësi njërit. Njëra formë, shpesh ajo që është e konsoliduar, fiton ndaj formës 

tjetër. Si rrjedhojë, fëmijët pranojnë në fund fjalën e prindërve për një koncept, si për 

shembull, ajo e të rriturve camper në vend të asaj të fëmijve tent-man.  Për më tepër, 

Klarku shprehet se ―kontrasti gjendet në gjithë leksikun, si për fëmijët ashtu edhe për 

të rriturit.‖
226

  

Megjithatë, disa studime tregojnë se ―gjuhët natyrore jo vetëm që tolerojnë  

sinonime leksikore në disa raste, por duket se i akumulojnë ato në mënyra pjesërisht 

sistematike, duke shfaqur  një tendencë të cilën mund ta quajmë parimi i lluksit.‖
227

 

Raste sinonimesh thuajse të plota mund të jenë: rarely-seldom; although-even though, 

etj. Ndonëse ato nuk janë sinonime të plota, lidhja e tyre shumë e ngushtë duket sikur 

është në kundërshtim me Parimin e Kontrastit. Pra, ekzistenca e njësive të cilat janë 

thuajse sinonime të plota është një tendencë natyrore e njohurisë leksikore. Një 

shembull për tendencën për të shtuar terma të rinj për koncepte që tashmë janë 

leksikalizuar në fusha të ndryshme është rasti i fjalës money (para), e cila ka një 

numër relativisht të lartë sinonimesh, si: dough (joformale), bean (joformale), gelt 

(joformale), diner (SHBA joformale), dosh (Brit. joformale), spondulicks (Brit. 

joformale), lolly (Brit. joformale), moolah (joformale), mazuma (kryesisht SHBA 

joformale), loot (joformale), kale (SHBA joformale), jack (SHBA joformale), gravy 

(joformale, kryesisht SHBA), boodle (joformale). 

Në raste të tilla kemi më shumë një ndryshim brenda të njëjtit regjistër, 

pikërisht atij joformal. Edhe fjalët me një numër të madh eufemizmash nxjerrin në 

pah këtë tipar.   

Në fakt, prania e dysorëve normativë shihet nga disa autorë
228

 si diçka që 

ekziston në gjuhë, sado që mund t‘i nënshtrohet më vonë ose zhdukjes së njërit prej 

dysorëve ose përdorimit të diferencuar kuptimor a stilistik. Një rast i tillë është 

konsideruar folja mas dhe mat për shembull, të cilat konsiderohen si dysorë normativë 

të ligjësuar, pasi ata janë të kodifikuar në Fjalorin e Gjuhës Shqipe.
229
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Pra, pavarësisht Parimit të Kontrastit, ekziston një tendencë sistematike për të 

pasur sinonime leksikore në fusha të caktuara. Së dyti, sinonimet nuk janë të 

shpërndara në mënyrë arbitrare por kanë tendencën që të formojnë grupime rreth 

fushave të caktuara semantike. 
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KREU IV  

Dallimet midis sinonimeve dhe klasifikimi i përgjithshëm i 

tyre 

 

 

 

4.1. Dallimet midis sinonimeve 

   

Lajënsi, Kollinsoni, Ullmani, Apresjani, Kruzi, Mërfi, Herrisi, Xheksëni, 

Thomai, etj., kanë nxjerrë në pah dallimet që ekzistojnë ndërmjet sinonimeve. Përpara 

se të ndërtojmë një pasqyrë të dallimeve sinonimike, duhet të evidentojmë mënyrën si 

do bëjmë analizën e sinonimeve dhe nxjerrjen e dallimeve të mundshme ndërmjet 

fjalëve sinonimike. Një metodë gjithëpërfshirëse për nxjerrjen në pah të këtyre 

dallimeve është hartuar nga Edmondsi,
230

 i cili e mbështet metodën e tij tek elementet 

e mëposhtëm:  

 

 intuita gjuhësore 

 klasifikimet dhe teoritë e hartuara nga gjuhëtarë, leksikografë, apo studiues të 

tjerë 

 fjalorët sinonimikë 

 korpusi i fjalëve 

Ndonëse metoda e parë është më e drejtpërdrejtë dhe subjektive, duhet 

theksuar se intuita e krijuar nga një përvojë e gjatë me gjuhën mund të shërbejë si 

mjet shumë i vlefshëm për arritjen e qëllimit. Ajo duhet të ndërthuret me metodën e 

dytë, ku edhe pse aty mund të ketë subjektivizëm, krahasimi dhe përpunimi i 

metodave të ndryshme sjell një shkallë të lartë objektiviteti. Mënyra e tretë është 

shumë e rëndësishme, pasi dallimet nxirren nga vetë sinonimistët. Korpusi i fjalëve 

është gjithashtu një mjet shumë i rëndësishëm, nëpërmjet të cilit mund të shihen të 

konkretizuara marrëdhëniet që ekzistojnë ndërmjet sinonimeve.   

Para se të trajtojmë dallimet që mund të ekzistojnë ndërmjet sinonimeve, po 

japim një pasqyrë të përgjithshme të këtyre dallimeve bazuar në teoritë e ndryshme 

dhe studimet e shumta të kryera në këtë fushë. Kështu, sinonimet mund të dallojnë 

ndërmjet tyre në:  

 

 aspektin sintaksor dhe atë kombinativ 

 aspektin stilistik 

 aspektin ekspresiv 

 aspektin denotativ 
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 Edmonds, Philip, Semantic representations of near-synonyms for automatic lexical choice, 

Universiteti i Torontos, 1999. 
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4.1.1 Variantet sintaksore dhe ato kombinative 

Sinonimet mund të ndryshojnë nga njëri tjetri në mënyrën se si ato 

kombinohen me fjalë të tjera. Ky lloj ndryshimi mund të jetë ose mundësi 

bashkëlidhjeje (kombinim i mundshëm me fjalë të tjera), ose i kushtëzuar nga ana 

sintaksore. Edmondsi i ndan këto dallime sinonimike në katër lloje:  

 kufizime në përzgjedhje 

 bashkëlidhje leksikore 

 bashkëlidhje gramatikore 

 idioma 

Kufizimet në përzgjedhje shpesh konsiderohen rrjedhojë e drejtpërdrejtë e 

denotacionit të fjalëve. Për shembull, vepruesi i foljes eat duhet të jetë një krijesë e 

gjallë, jo një objekt pa jetë, për shkak të denotacionit të foljes eat; po ashtu, ndërkohë 

që një njeri ose kafshë mund të kryejë veprimin e shprehur nga eat, vetëm një njeri 

mund të kryejë veprimin e shprehur nga folja dine; çdo gjë që fluturon, përfshirë këtu 

avionët, mund të përdoret me foljen land dhe alight, por vetëm me shpendët përdoret 

folja perch.
231

  

Për sa i përket bashkëlidhjes, ajo është kryesisht një kombinim arbitrar. 

Ndryshimet në bashkëlidhje përfshijnë mundësitë kombinative të një fjale me fjalë të 

tjera. Për shembull, task dhe job ndryshojnë në strukturat e tyre të bashkëlidhjes: 

përdoret face a daunting task në vend të face a daunting job. Megjithatë, disa 

bashkëlidhje janë më pak arbitrare se të tjerat; kështu për shembull, fjala customer 

përdoret për diçka fizike, ndërsa fjala client lidhet me një shërbim më pak të 

prekshëm: furrat e bukës, dyqanet e këpucëve etj., kanë customers, ndërsa arkitektët 

dhe juristët kanë clients. Duhet theksuar fakti se ky rregull nuk është tërësisht 

sistematik, pasi për bankat për shembull përdoret si fjala customers, ashtu edhe 

clients. Nga ana tjetër, për perimet ose mishin mund të përdoret rotten por jo 

rancid,
232

 ndërsa addled përdoret për eggs ose brains.  

Disa bashkëlidhje mund t‘i quajmë bashkëlidhje gramatikore:  

 

 Mund të themi the right answer por jo a right answer, ndërkohë që correct 

mund të përdoret në të dyja mënyrat.  

 Bare përdoret vetëm me funksion kallëzuesor kur përshkruan njerëz, ndërsa 

naked përdoret si me funksion kallëzuesor ashtu edhe me atë cilësor. E njëjta 

gjë vlen për alone, e cila, pavarësisht referentit, përdoret vetëm në funksion 

kallëzuesori, ndërkohë që sinonimi i saj solitary shfaqet në të dyja funksionet. 

Funksioni është kallëzuesor në fjalinë e mëposhtme: If you are idle, be not 

solitary, if you are not solitary be not idle.  

 Begin është përgjithësuar në kuptimin e saj leksikor dhe bëhet një gjysmë-

ndihmëse kur përdoret me një paskajore; begin dhe jo commence është fjala e 

përshtatshme përpara një paskajoreje edhe në stilin formal.  
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 Eat, dine shprehin veprimin e të ngrënit; land, alight, perch shprehin veprimin e uljes nga ajri në 

tokë.  
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 Rancid zakonisht përdoret për vajra që shpërbëhen. 
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 Seem dhe appear mund të ndiqen nga një paskajore ose nga një fjali me that, 

ndërsa look, e cila është stilistikisht ekuivalente me to, nuk përdoret asnjëherë 

në këto struktura.  

 Aware dhe conscious ndiqen ose nga një frazë që përmban –of, ose nga një 

fjali e nënrenditur: to be aware of one‘s failure, to be aware that one‘s failure 

is inevitable. Sinonimi i tyre sensible përdoret më shumë me një frazë me -of .  

 Një rast tjetër është ai i foljeve finish dhe complete; e para mund të përdoret pa 

kundrinor të drejtë: Has she finished?, ndërsa folja complete e ka të nevojshme 

vendosjen e kundrinorit të drejtë, pasi nuk mund të krijohen fjali si Has she 

completed?  

 Ndonëse almost, nearly dhe practically shpesh zëvendësojnë njëra-tjetrën, në 

variantin britanik të gjuhës angleze mund të përdorim very dhe so vetëm 

përpara nearly: He was very nearly caught.
233

 

 

 

Një veçori tjetër është ajo e shprehjeve idiomatike, të cilat nuk lejojnë 

zëvendësim. Për shembull, shprehjen bite the dust nuk mund ta zëvendësojnë fjalë të 

tjera sinonimike, si p.sh. gnaw the powder, pasi shprehja nuk do të kishte kuptim.  

Gjuha angleze ka shumë çifte sinonimike idiomatike, të cilat përdoren si në 

ligjërimin e përditshëm, ashtu edhe në letërsi. Ato tregojnë gjithë tiparet tipike të 

frazave idiomatike, ku vërehet ritmi, aliteracioni, rima dhe përdorimi i fjalëve arkaike:  

really and truly, hue and cry, with might and main, hale and hearty, rack and 

ruin, modes and manners, stress and strain, wane and pale, without let or 

hindrance, act and deed.  

Ka shumë idioma të tjera të cilat nuk shfaqin as rimë as aliteracion dhe 

përbëhen nga dy fjalë moderne. Ato janë pleonastike, d.m.th. theksojnë idenë thjesht 

duke e pohuar atë dy herë si dhe zotërojnë një cilësi të veçantë ritmike, e cila i bën të 

lehta për t‘u mbajtur mend:  

to pick and choose, pure and simple, by leaps and bounds, stuff and nonsense, 

bright and shining, far and away, proud and haughty.  

Mërfi mendon se sinonimet janë rrallë identike në mundësitë e tyre për t‘u 

lidhur me fjalë të tjera në shprehje fikse: groundhog dhe woodchuck shprehin të 

njëjtin objekt por themi Groundhog Day dhe jo Woodchuck Day. Pamundësia e 

zëvendësimit tek Groundhog Day vjen nga fakti se ajo është një idiomë dhe si 

rrjedhojë nuk përbëhet nga komponentët leksikorë groundhog dhe day, por është njësi 

leksikore e mëvetësishme.
234

     

Lidhur me fjalët big dhe large, vërejmë se ndonëse këto dy fjalë janë 

sinonime, ka shumë shprehje ku vetëm big mund të përdoret. Për shembull, themi 

vetëm Big Bang, Big Brother, big bucks, big name, etj. Kujdesi që duhet treguar kur 

përdorim fjalët big, large apo edhe great, vihet në dukje nga autorët e fjalorit ―Oxford 

Advanced Learner‘s Dictionary, 2000‖, të cilët japin mundësitë kombinative të këtyre 

tre fjalëve:
235
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 Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, Oxford University Press, 2000, fq. 32. 
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 Murphy, Lynne, Semantic relations and the lexicon: antonymy, synonymy and other paradigms, 

Cambridge University Press, 2003, fq. 156. 
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 Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford University Press, 2000, fq. 109. 
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               Tabela 4.1: big, large, great 

big large great 

 

man numbers success 

house part majority 

car area interest 

boy room importance 

dog company difficulty 

smile eyes problem 

problem family pleasure 

surprise volume beauty 

question population artist 

difference problem surprise 

 

I njëjti fjalor jep shënimin e mëposhtëm:  

large është më formale se big dhe duhet të përdoret në gjuhën e shkruar. Ajo 

zakonisht nuk përdoret për të përshkruar njerëz, përveç rasteve kur duam të 

shmangim përdorimin e fjalës fat.
236

 

Great shpesh nënkupton cilësi dhe jo thjesht përmasë. Duhen pasur parasysh 

shprehjet: a large amount of; a large number of; a large quantity of; a great 

deal of; in great detail.  

 

Fjalori idiomatik i Stefanllarit jep shembuj të përdorimit të fjalës big në 

shprehje të veçanta si: big head, big talk, big words.
237

  

Shembuj të ngjashëm janë fjalët back dhe rear, ku pavarësisht kuptimit të 

afërt, është më e zakonshme të themi back door of a house dhe rear exit of an aircraft 

or public building. Një shembull tjetër jepet në fjalitë e mëposhtme, ku duket qartë se 

fjalia e dytë nuk është e pranueshme, ndonëse allow dhe permit janë sinonime:  

 

a. Meals will be served outside on the terrace, weather permitting. 

b. Meals will be served outside on the terrace, weather allowing. 

Megjithatë, disa shprehje fikse mund të ndryshojnë në përbërësit e tyre 

leksikorë pa ndryshuar kuptimin: cast (fling or throw) smth. in smb‘s teeth. Kuptimi 

mund të qëndrojë i pandryshuar edhe në rast se komponentët që zëvendësojnë njëri 

tjetrin nuk janë sinonime: to hang on by one‘s eyelashes (eyelids, eyebrows), to bear 

(show)a resemblance.  

 

 
 

Dallimet në përdorimin idiomatik nuk mund të jepen vetëm nëpërmjet një 

përkufizimi. Shumë terma në fjalor përkufizohen thuajse me të njëjtat fjalë dhe 

ndryshimet e vetme qëndrojnë tek shembujt. Shpesh, përdoruesit e fjalorit janë të 

paqartë sepse ata nuk e kuptojnë që këta shembuj mund të përbëjnë përdorimet e 
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 Big, large – i madh; fat – i shëndoshë. 
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 Stefanllari, Ilo, Fjalor idiomatik anglisht-shqip, Tiranë, 1998.  
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vetme të termit, ose disa nga përdorimet e tij. Në disa raste përdoret metoda e dhënies 

në kllapa të shembujve kufizues: ―one ascends (not mounts) a mountain; one mounts 

(not ascends) a horse‖. Për të krijuar një ide të qartë lidhur me këtë metodë, le të 

shohim shembujt e mëposhtëm:
238

  

 Përdoret excuse për gabimet e vogla, apo neglizhimin, veçanërisht në detyrime 

shoqërore ose tradicionale; Përdoret pardon
239

 për gabime të mëdha, krime, 

shkelje të rënda, veçanërisht kundër ligjeve ose moralit: ―Excuse my glove‖ 

(Sheridan); to pardon a thief; to pardon a theft; ―Apollo, pardon my great 

profaneness‘gainst thine oracle‖ (Shekspir).  

 

 Stop përdoret kryesisht për veprim, ose për diçka që mendohet se është duke 

lëvizur; cease përdoret për gjendje ose për diçka që mendohet se ekziston: a 

train stops, but does not cease; the noise it makes both stops and ceases; one‘s 

love may cease, but scarcely stop.  

 

 Fast dhe rapid shpesh përdoren pa ndonjë dallim ndërmjet tyre, por fast 

përdoret më shumë për objekte që lëvizin, ndërsa rapid tregon vetë lëvizjen: a 

fast horse, a fast train; a rapid current, a rapid gait, rapid progress.  

 

 Hateful dhe odious në disa raste përdoren me dallim të lehtë ndërmjet tyre. 

Megjithatë, hateful përdoret më shpesh për atë që nxit urrejtjen, odious për atë 

që është jashtëzakonisht e papranueshme, apo që ngjall neveri: ―Why 

shouldn‘t we hate what is hateful in people, and scorn what is mean?‖ …. 

―There was something more odious to him in her friendship than her hatred‖.  

 

Lidhur me kufizimet kombinative, Kruzi 
240

 sjell shembujt kick the bucket dhe 

die:
241

  

         Arthur kicked the bucket. 

     (?) The hamster kicked the bucket. 

            (?) The aspidistra kicked the bucket. 

Ndryshe nga die, kick the bucket përdoret për qënie njerëzore. Ky kufizim nuk 

rrjedh në mënyrë logjike nga kuptimi i kick the bucket. Kuptimi i kick the bucket nuk 

është të vdesësh në një mënyrë tipike njerëzore, por thjesht të vdesësh; kufizimi për 

qeniet njerëzore është semantikisht arbitrar.   

Për të bërë të qarta kufizimet kombinative, Kruzi ka ndërtuar tabelën e 

mëposhtme:  

Tabela 4.2: Kufizimet kombinative
242

 

                               unblemished    spotless    flawless    immaculate    impeccable 

performance                  -                   -               +                  +                     + 
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 Merriam Webster‘s Dictionary of Synonyms, Merriam Webster, 1984. 
239

 Pardon përdoret kryesisht nga eprorët, për mëshirë ose bujari. 
240

 Cruse D. Alan, Lexical Semantics, Cambridge University Press, 1986, fq. 280-281. 
241

 Kick the bucket dhe die shprehin humbjen e jetës.  
242

 Shenja – tregon se kombinimi është i pamundur; shenja + tregon se kombinimi është i mundshëm; 

shenja ? tregon se kombinimi është i dyshimtë.   
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argument      -                   -               +                   -                     ? 

complexion                     ?  ?      +    -   - 

behaviour                        -  -      -               -   + 

kitchen                             -  +      -    +   - 

record                              +  +      -    ?   + 

reputation                        ?  +      -    ?   ? 

taste       -  -      ?    ?   + 

order       -  -      ?    +   + 

credentials      -  -      -    -   + 

 

 

Në gjuhën shqipe sinonimet mund të dallohen ndërmjet tyre nga ―aftësia për të 

krijuar fjalë të reja dhe për t‘u lidhur me fjalë të tjera në togfjalësha ose në njësi 

frazeologjike.‖
243

 Thomai sjell si shembuj fjalët kokë dhe krye; ndonëse hyjnë në 

marrëdhënie sinonimie ndërmjet tyre, fjala kokë formon të tjera fjalë dhe lidhet me 

fjalë të tjera nga fjala krye: kokëderr, kokëtul, kokë drejtuese, kokë me rëndësi, por 

kryeqytet, kryeministër, kryeinspektor, në krye të javës. Duket qartë se këto dy 

sinonime nuk janë plotësisht të zëvendësueshme me njëri tjetrin. 

Le të marrim në shqyrtim marrëdhënien sinonimike ndërmjet fjalëve dhe 

eufemizmave; për shembull, fjala ujk është sinonimike me eufemizmat e saj 

gojëlidhuri, gojëkyçuri, gojëmbërthyeri. Megjithatë, ndonëse shprehin të njëjtin 

referent dhe konsiderohen sinonimike me njëra tjetrën, fjala ujk nuk mund të 

zëvendësohet nga sinonimet e saj eufemistike në fjalinë e mëposhtme:  

 Ujku qimen e ndërron por zakonin se harron. 

Kjo vlen edhe për rastet e toponimeve të caktuara: 

Ku bëhet ndarja e kufijve? - pyeti Besiani, kur bujtinari solli vezët e skuqura të 

Dianës.-Te Shtegu i Ujkut, zotni, - iu përgjigj bujtinari. 

- Gjysmë orë larg që këndej. Po, në qoftë se zotnia dëshiron të shkojë, me 

karrocë është më pak. (Ismail Kadare, ―Prilli i thyer‖) 

 

Kufizimet në përdorimin idiomatik vërehen edhe tek sinonimet vij dhe 

mbërrij. Ato mund të zëvendësojnë njëra tjetrën në kontekstin e mëposhtëm: 

Përpara se të mbërrinin, u ndje era e kafes dhe era e këndshme e salepit. 

Kishte diçka të ngjashme me mëngjeset e shtëpisë së tyre të madhe. (Ismail 

Kadare, ―Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave‖) 

 

Megjithatë, në shprehjen më vjen ndërmend, fjala vjen nuk mund të 

zëvendësohet me mbërrin.  
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 Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, Dudaj, 2005, fq. 130. 
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4.1.2 Variantet stilistike 

-Metempsychosis, he said, frowning. It‘s Greek: from the Greek. That means 

the transmigration of souls. 

-O, rocks! she said. Tell us in plain words. (Xhejms Xhojs, ―Ulysses‖) 

 

Gjuha nuk është thjesht shumatore e fjalëve nga të cilat përbëhet, por ajo 

përmban një shumësi dimensionesh, të cilat i mundësojnë gjuhës përmbushjen e një 

prej detyrave të saj kryesore, komunikimin midis njerëzve. Përveç kësaj të fundit, ajo 

plotëson një numër të madh nevojash të tjera, si ―atë për shprehjen e ndjenjave, për të 

kuptuar e vlerësuar botën në mënyrë sa më adeguate, për të jetuar apo për të 

mbijetuar, për t‘u argëtuar apo krijuar vepra artistike, për të shtënë në dorë pushtet 

apo për t‘a mbajtur atë, etj.‖
244

   

Nëpërmjet gjuhës njerëzit nuk përcjellin vetëm një mesazh, por ata shpesh e 

veshin këtë mesazh me elemente si ngjyrimi stilistik, qëndrimi pozitiv, negativ apo 

asnjanës, përkatësia sociale, kulturore, gjeografike, etj.    

Ndonëse varietetet e një gjuhe janë të shumta dhe shpesh të vështira për t‘u 

grupuar, klasifikimi i mëposhtëm duket gjithëpërfshirës:
245

    

 

1.varietete funksionale - kontekstuale (stile funksionale, apo regjistra të të 

folurit) 

2.varietete gjeografike apo dialekte a të folme 

3.varietete shoqërore 

 

Autorët Kristëll dhe Jul janë përqendruar tek ―variantet rajonale, sociale dhe 

personale‖, 
246

 apo ―variantet gjeografike dhe sociale.‖
247

 Ndërkohë, Martin Jusi
248

 

dallon pesë stile
249

 të gjuhës: 

1. I ngurtë: Gjuha e shkruar e pandryshueshme, si p.sh. citimet biblike; 

përmban shpesh arkaizma. Ky stil vërehet tek betimet për shprehjen e 

besnikërisë, betimet e martesës, si dhe shprehje të tjera të 

pandryshueshme. Fjalët nuk ndryshojnë sa herë që shprehen.  

2. Formal: Fjalor teknik; përkufizime të sakta; në këtë stil përfshihen 

prezantimet midis të panjohurve. 
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 Shkurtaj, Gjovalin, Sociolinguistikë e shqipes, nga dialektologjia te etnologjia e të folurit, Tiranë, 

2009, fq. 218. 
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 Po aty, fq.224. 
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 Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University 

Press, 1995. 
247

 Yule, George, The Study of Language, Cambridge University Press, 2006. 
248

 Joos, Martin, The Five Clocks, New York, Harcourt, Brace and World, 1961. 
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 Stili është konsideruar zbukurim i gjuhës që nga kohët e lashta me Aristotelin, Ciceronin, 

Kuintilianin, etj. 
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3. Konsultativ: Pjesëmarrje dypalëshe. Përdoren shprehje si uh huh, I 

see, etj. Lejohen ndërprerjet. Shembuj të këtij stili janë ato ndërmjet 

mësuesit dhe nxënësit, doktorit dhe pacientit, ekspertit dhe stazhierit, 

etj.  

4.Bisedor: Ndërmjet grupe miqsh dhe të njohurish; ka shpesh elips dhe 

ligjërim të thjeshtë; Ndërprerjet janë të zakonshme.  

5.Intim: Jo publik. Intonacioni është më i rëndësishëm se përdorimi i 

fjalëve apo rregullave gramatikore. Ky stil përfshin edhe mesazhet 

joverbale. Përdoret më shpesh ndërmjet pjesëtarëve të familjes dhe 

miqve të afërt.  

 

Edmondsi
250

 e ndan stilin në dy grupe të përgjithshme: dialekti dhe toni 

stilistik. Për nxjerrjen në pah të dallimeve të mundshme ndërmjet sinonimeve do 

pranojmë këtë klasifikim, por duke e ndarë atë në kategori më specifike. Kështu, 

dialekti
251

 ndahet në tre lloje:  

 Dialekt gjeografik: Dialekti gjeografik përfshin fjalë të ndryshme për të 

njëjtin objekt ose dukuri, si rrjedhojë e pozicioneve të ndryshme gjeografike. 

Megjithatë, duhet pranuar fakti se fjalët nuk janë tërësisht të këmbyeshme me 

njëra tjetrën. Për shembull, një kanadez që flet për a loch (liqen) në Skoci, nuk 

do të tregohej i saktë nëse do ta quante atë a lake (liqen), dhe një liqen 

kanadez nuk duhet të quhet a loch.   

 

 Dialekt kohor: Dialekti kohor lidhet me vlerën e fjalëve kur ato ndryshojnë 

nga fjalë të vjetruara në fjalë të konsoliduara dhe deri tek fjalët e kohëve të 

fundit.  

 

 Dialekt social: Dialekti social lidhet me klasa të caktuara të përdoruesve të 

gjuhës, si klasa sociale (p.sh. klasa e ulët apo e lartë), grupe moshore, apo 

klasa që lidhen me një ideal apo moral të caktuar.   

            Sipas Edmondsit, fjalët përdoren në mënyra të veçanta në atë që ai e quan 

nëngjuhë (sublanguage). Nëngjuha është një formë e veçantë që përdoret apo krijohet 

nga një disiplinë ose fushë e caktuar. Për shembull, inxhinierët, mjekët, juristët, 

politikanët, gazetarët sportivë, apo profesione të tjera, përdorin nëngjuhën, në të cilën 

fjalët marrin  kuptime të caktuara, duke krijuar në këtë mënyrë sinonime të nëngjuhës. 

Nëngjuha njihet si gjuhë profesionale apo zhargon.   

Tabela 4.3: Dialekti 

Dialekti gjeografik loch – lake 

chips – fries 

booze can – after-hours club 

Dialekti kohor lapidate – stone (to death) 

mundivagant – globetrotting 
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wireless – radio 

Dialekti social loo – toilet 

daddy – father 

Nëngjuha brace (cricket)- two 

matromony (religious) – wedlock (legal) - 

marriage 

 

Ndërkohë që dallimet dialektore lidhen më shumë me përdoruesit e gjuhës, 

dallimet në tonalitet lidhen me kontekstet ose situatat e përdorimit të gjuhës. Qëllimi 

kryesor i përdorimit të tonit të duhur stilistik është dhënia e mënyrave për krijimin e 

një toni të caktuar, apo për të modifikuar tonin ekzistues. Ndryshe nga dallimet 

dialektore, dallimet në tonalitet konsiderohen më shumë si një numër dimensionesh 

brenda një boshti të vazhdueshëm.  

Dimensioni më i njohur është formaliteti dhe shpesh gjejmë në fjalorë të 

ndryshëm shënime për fjalët formale dhe ato joformale. Kështu për shembull, ka 

grupe sinonimike me shënimet e mëposhtme: 

 children (asnjanëse) 

 offspring (formale) 

 kids (bisedore) 

Megjithatë, ekzistojnë disa teori lidhur me kategorizimin e tonit stilistik. Më 

poshtë po japim tabelën përmbledhëse të këtyre teorive: 

 

Tabela 4.4: Variantet stilistike 

 

Dimensioni Shembuj 

 

Niveli i formalitetit put up – construct – erect 

flick – movie – motion picture 

pissed – drunk – inebriated 

kicked the bucket – died – passed away 

Ngarkesa semantike important – critical 

refuse – repudiate 

ruin – wreck – destroy - annihilate 

Konkretësia name – christen 

error – blunder 

Thjeshtësia house – habitation 

request – solicitation 

Përdorimi eufemistik toilet – bathroom – washroom – restroom 

fat – reubenesque 

Indian – native – person of indigenous 

background 

Shkalla e njohjes  smirk – smile 

gaze – look 

divulge – disclose – reveal - tell 

   

Pavarësisht se tabela e mësipërme jep pasqyrën e dimensioneve të ndryshme të 

tonit stilistik, duhet pasur parasysh se dimensionet nuk mund të ndahen në mënyrë të 

prerë nga njëri tjetri, pasi ekzistojnë shumë lidhje ndërmjet tyre. Për shembull, fjalët 
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formale janë shpesh fjalë jo të thjeshta. Fjalët me ngarkesë të lartë semantike janë 

shpesh të thjeshta dhe konkrete. Fjalët konkrete, d.m.th. fjalët që kanë më shumë të 

ngjarë të krijojnë një imazh të gjallë mendor, janë disa herë më specifike semantikisht 

se sinonimet e tyre. Fjalët eufemistike mund të jenë shpesh bisedore, etj.
252

   

Në një opozicion stilistik të sinonimeve baza e krahasimit është kuptimi 

denotativ dhe tipari dallues është prania ose mosprania e ngjyrimit stilistik, i cili mund 

të shoqërohet nga dallime në ngjyrimin emocional. Dallimet stilistike ndërmjet 

sinonimeve janë trajtuar nga autorë të ndryshëm
253

 pasi numri i sinonimeve që 

ndryshojnë stilistikisht është shumë i madh. 

Më poshtë japim një pjesë nga ―As you like it‖ për të ilustruar dallimin social 

të fjalorit dhe marrëdhënien stilistike që ekziston në gjuhën angleze midis fjalëve të 

thjeshta, kryesisht vendëse, dhe sinonimeve të tyre të një stili më të lartë, të cilat janë 

huazuar nga frëngjishtja. Duke folur me një bashkëfshatar, Uilliamin, kllouni 

Taçstoun thotë: 

Therefore, you clown, abandon, - which is in the vulgar leave, - the society, - 

which in the boorish is company, - of this female, - which in the common is 

woman; which together is abandon the society of this female, or, clown, thow 

perishest; or to thy better understanding diest; or, to wit, I kill thee, make 

thee away, translate thy life into death. (Uilliam Shekspir, ―As you like it‖, 

Akti V, skena I) 

Efekti i përgjithshëm i sinonimeve poetike ose librore kur përdoren në prozë 

ose në biseda të zakonshme është ai i krijimit të një stili të lartë të ligjërimit. Kjo 

vërehet tek dallimi ndërmjet foljes me ngjyrim poetik e arkaik slay dhe asaj asnjanëse 

kill:   

Hastings: O, ‘twas the foulest deed to slay that babe, 

    And the most merciless that e‘er was heard of. 

(Uilliam Shekspir, ―The life and death of king Richard III‖, Akti I, skena III) 

Cassius: Casca, be sudden, for we fear prevention. 

  Brutus, what shall be done? If this be known, 

  Cassius or Caesar never shall turn back, 

  For I will slay myself. 

(Uilliam Shekspir, ―Julius Caesar‖, Akti III, skena I) 

Folja slay jo vetëm që i jep tekstit një ngjyrim poetik dhe solemn, por shpreh 

edhe një qëndrim. 

Shprehjet they are killed, they are slain, they are made away with tregojnë të 

njëjtin veprim por janë të ndryshme nga kuptimi për sa kohë që ato shfaqin qëndrim të 

ndryshëm të folësit ndaj veprimit të kryer. 

Për të qartësuar dallimet ndërmjet sinonimeve kill dhe slay na vjen në ndihmë 

fjalori sinonimik Merriam Webster: 
254
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 kill është aq e përgjithshme sa thjesht shpreh faktin dhe nuk tregon 

veprimin njerëzor apo mjetet e vdekjes.   

 

 slay nënkupton vrasje të dhunshme; ndeshet rrallë në gjuhën e folur, por 

përdoret shpesh në gjuhën e shkruar; mund të përçojë cilësi dramatike në 

shkrime poetike, në shkrime të një stili të lartë, apo edhe në stilin 

gazetaresk.  

 
                                                               

Kruzi i ka kushtuar rëndësi të veçantë stilit dhe rolit të tij në vendosjen e 

marrëdhënieve sinonimike. Sipas këtij autori, stili shpreh tiparet e gjuhës që tregojnë 

marrëdhënie të ndryshme ndërmjet pjesëmarrësve në një ndërveprim gjuhësor. Këto 

tipare varen nga disa faktorë: rolet e përcaktuara nga situata (p.sh. intervistuesi dhe i 

intervistuari), shkalla e njohjes që kanë pjesëmarrësit me njëri tjetrin, pozicionet e tyre 

shoqërore, fakti nëse ata janë armiqësorë, indiferentë, apo miqësorë me njëri tjetrin, e 

kështu me radhë. Ky mund të konsiderohet si dimensioni formal - joformal por në 

realitet është shumë më kompleks se kaq. Kruzi mendon se stili është me shumë 

interes pasi ai shkakton lindjen e një numri të madh sinonimesh. Lindja e sinonimeve 

stilistike vërehet kryesisht tek dukuritë me ngarkesë të lartë emocionale, si vdekja, 

marrëdhëniet seksuale, funksionet sekretuese, paraja, feja, pushteti, e kështu me 

rradhë: 

 kick the bucket, buy it, snuff it, cop it, pop off, peg out, expire, perish, die, 

pass away, decease, etj. (të gjitha fjalët lidhen me humbjen e jetës.) 

 

 arse–licker, bootlicker, toady, yes-man, sycophant, etj. (të gjitha fjalët 

lidhen me të qënit servil.) 

Variantet stilistike janë në gjendje të transmetojnë atë që Kruzi e quan kuptim 

i evokuar, por ato nuk janë pasive semantikisht edhe në kontekstet e tyre më normale; 

ato shprehin aspekte të situatave dhe mund të ndihmojnë për t‘i krijuar ato. Për 

shembull, një folës mund të vendosë lidhje të afërt me një dëgjues thjesht duke 

zgjedhur një njësi leksikore në vend të një tjetre gjatë bashkëbisedimit: A nasty smell 

mund të jetë, në kontekstin e përshtatshëm, an obnoxious effluvium ose an ‗orrible 

stink. E para i përket stilit të lartë të ligjërimit, ndërsa e dyta është bisedore. Grupe të 

ngjashme janë: gentleman, man dhe chap; pass away, die dhe pop off.
255

 

Gjuha shqipe është e pasur me sinonime të cilat dallojnë ndërmjet tyre sepse 

―nuk kanë të njëjtën gjerësi e denduri në rrethin e folësve, në shtresat shoqërore, në 

ligjërimet e stilet e ndryshme, ku një fjalë përdoret më shumë, sinonimi i saj më pak; 

ose një sinonim mund të përdoret në një stil, kurse tjetri në një stil tjetër.‖
256

 Kështu 

për shembull, ndonëse fjalët shqiptar dhe arbëror konsiderohen sinonime, ―e dyta 

përdoret kryesisht në stilin e poezisë.‖
257

 Në të njëjtën mënyrë, vërejmë dallime në 

nuancat stilistike të çifteve sinonimike: fëmijë – kalama, epilepsi - punëherë, flas – 

llafos, etj.   

Lidhur me aspektin stilistik, Xhevat Lloshi në veprën ―Stilistika dhe 

Pragmatika‖ analizon sinoniminë nga këndvështrimi i stilit. Sipas tij, zgjedhja e fjalës 

së përshtatshme do të thotë se ligjëruesi ndodhet përpara vargut sinonimik, ku ai ka 
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ndërtuar një kontekst me një ngjyrim stilistik të caktuar dhe zgjedhja do të bëhet për 

të gjetur fjalën që përshtatet stilistikisht me tekstin që kemi. Anasjelltas, autori me 

qëllim mund të zgjedhë një sinonim, i cili të dalë në kontrast me tekstin për t‘u shquar 

përkatësia profesionale, shoqërore, kulturore, etj. e atij që shqipton fjalinë, ose për ta 

banalizuar gjithë thënien.
 258

 

 

 

 

4.1.3 Variantet afektive 

Fjalët, përveç kuptimit të tyre denotativ, mund të përçojnë ―ndjenja ose 

emocione, por edhe mendime ose qëndrime, të cilat janë pjesë e kuptimit afektiv.‖
259

 

Megjithatë, zgjedhja e fjalëve kërkon kujdes, pasi shpesh emocionet shprehen vetëm 

nga denotacioni i fjalëve. Kjo duket qartë tek fjalët hate (urrej), love (dashuroj), 

despise (përbuz), etj. Tek disa kategori, si rasti i pasthirrmave, kuptimi afektiv është i 

dukshëm dhe ndoshta i vetmi, por ka autorë të cilët shprehen se ―format sipërore të 

mbiemrave kanë një përbërës të kuptimit afektiv.‖
260

 Qëllimi i kuptimit afektiv është 

shprehja e ndjenjave apo gjykimeve vlerësuese, si ―dyshim, siguri, shpresë, 

pritshmëri, habi, përbuzje, zhgënjim, admirim, mungesë respekti, seriozitet‖
261

 etj. 

Pra, variantet afektive përfshijnë në mënyrë të qartë folësin dhe në disa raste 

dëgjuesin. Edmondsi i ndan variantet afektive në dy grupe:  

1. fjalë që shprehin emocione të ndryshme të folësit. 

2. fjalë që shprehin qëndrime të folësit apo gjykime vlerësuese të një 

pjesëmarrësi në situatë.  

Këto dy grupe jepen në tabelën e mëposhtme:  

 

Tabela 4.5: Variantet afektive 

Variantet afektive 

 
Shembuj 

Ngjyrim emocional father – daddy 

reject – decline 

goof – error 

teeny-weeny – tiny – miniature; 

 

gabim – gafë 

fjalë – llafe 

nënë - mami 

Qëndrim i shprehur skinny – thin – slim 

ponderous – heavy – weighty 
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banger – car 

pushy – aggressive 

blubber – cry – wail 

impute – attribute – credit 

paw – hand 

mug – face; 

 

surrat - fytyrrë  

gërdallë - kalë  

thatanik – i dobët 

pjell - lind  

 

Tek sinonimet e dhëna në tabelë vërehet dallimi afektiv midis komponentëve 

të çifteve apo grupeve sinonimike. Kështu për shembull, teeny - weeny shpreh 

argëtim, ndërsa tiny mund të shprehë habi; daddy shpreh një ndjenjë më të fortë 

lidhjeje shpirtërore se father; reject ka ngarkesë më të lartë emocionale se decline; 

goof  ka ton humoristik krahasuar me error; gafë ka ngarkesë më të lartë emocionale 

se gabim, etj. 

Qëndrimi i shprehur klasifikohet në: keqësues, asnjanës dhe përmirësues.  

Ngjyrimet afektive shpesh emërtohen konotacione. Kështu, shumë fjalë kanë 

konotacione mjaft të forta vlerësuese. Folësit i përdorin ato për të treguar ndjenja 

pozitive ose negative, miratim ose mosmiratim; p.sh. fjala fascist zakonisht përdoret 

jo vetëm për anëtarët e Partisë Fashiste por për të dënuar apo edhe fyer persona që 

kanë pikëpamje politike apo qëndrime sociale të caktuara; freedom-fighter dhe 

terrorist kanë konotacione shumë të ndryshme. Përgjithësisht, një folës do t‘i 

drejtohet një grupi që mbështet të njëjtën kauzë me vetë folësin si freedom-fighters. 

Etiketimi terrorist përdoret për të dënuar veprime.  

Kur raportojnë ngjarje, mediat gjenden shpesh përballë një vështirësie të 

madhe për gjetjen e fjalëve asnjanëse. Sipas Kenuërthit,
262

 konotacionet e një fjale 

janë vlera komunikuese që ajo ka për shkak të ndjenjave, emocioneve dhe elementeve 

të tjera të lidhura me të.  

Kruzi mendon se kuptimi emotiv ose vlerësues nuk duhet të ndahet nga 

kuptimi konjitiv i fjalëve për tre arsye:  

 

 Së pari, nuk është e lehtë të përcaktohet me saktësi çfarë është kuptimi 

konjitiv dhe nuk mund ta përkufizojmë këtë kuptim duke iu referuar vetëm 

tipareve fizike. Nga ky këndvështrim, shumë folje dhe mbiemra kanë pak 

ose aspak kuptim konjitiv.   

 

 Së dyti, ka fjalë në anglisht dhe shqip që përdoren vetëm për qëllime 

vlerësuese; kjo vërehet tek mbiemrat good (i mirë) dhe bad (i keq), por kjo 

nuk do të thotë se ato nuk kanë kuptim konjitiv.  

 

 Së treti, ne nuk gjykojmë vetëm nëpërmjet fjalëve good dhe bad. Kuptimi i 

fjalëve nuk ka të bëjë vetëm me fakte objektive; një pjesë e madhe e 

kuptimit është subjektiv. 

 

                                                           
262

 Kenworthy, Joanne, Language in Action, Longman, 1991, fq. 14. 



95 
 

Gjuha shqipe ka raste të shumta sinonimesh që dallohen nga njëri tjetri nga 

tiparet afektive. Për shembull, duket qartë dallimi midis fjalës kryesisht asnjanëse 

fytyrë dhe sinonimit të saj surrat; ndonëse tregojnë të njëjtën pjesë të trupit, surrat 

përdoret përgjithësisht për të përçuar një ndjenjë të fortë keqësuese. 

Elementi afektiv shpesh ndërthuret me elementin stilistik. Kështu, një fjalë me 

ngarkesë të lartë semantike, si p.sh. pazarllëk, i përket kryesisht një stili më joformal 

se sinonimi i saj tregti. Memushaj
263

 bën dallimin midis fjalëve ha dhe gëlltit: kur 

përdoret si sinonim i foljes ha, fjala gëlltit përmban edhe një vlerësim ndjenjësor dhe 

ka shprehësi më të lartë.  

Në gjuhën shqipe ka grupe sinonimesh me një nivel të njëjtë ose të afërt 

shprehësie ose qëndrimi, qoftë ky pozitiv ose negativ. Kjo duket më së miri tek 

sinonimet e mëposhtme, të cilat karakterizohen nga një nivel i lartë qëndrimi negativ:  

koprrac, kurnac, cingun, dorështrënguar, dorëngushtë, dorëmbyllur, 

dorëmbledhur, dorëthatë, dorërrudhur, dorëdredhur, dorëlidhur, 

dorështrenjtë, bukëzi, qeselidhur, neqez. 

 

 

 

4.1.4 Variantet denotative 

Përveç dallimeve të trajtuara më sipër, sinonimet mund të ndryshojnë nga njëri 

tjetri në nuancat kuptimore. Kështu për shembull, foljet look, seem, appear, 

konsiderohen komponentë të një grupi sinonimik, pasi të treja zotërojnë një përbërës 

të përbashkët denotativ: të jesh në vështrimin ose gjykimin e dikujt. Një analizë e 

hollësishme tregon se ka një dallim të caktuar në kuptimin e secilës folje:  

 seem nënkupton një mendim personal të bazuar në fakte: Nothing seems right 

when one is out of sorts. 

 

 look nënkupton se mendimi është i bazuar në fakte: Paris looks its best in 

December. 

  

 appear ndonjëherë nënkupton një përshtypje të shtrembëruar: The setting sun 

made the house appear ablaze. 

 

Ngjashmëria e kuptimit denotativ të të gjithë komponentëve të grupit 

sinonimik ndërthuret me një dallim të caktuar në kuptimin e secilit komponent. Fjalët 

që ndryshojnë në kuptimin denotativ shpesh konsiderohen si sinonime ideografike. 

Sipas Stefanllarit, ―to understand dhe to realize shprehin të njëjtin nocion, por e para 

tregon një situatë më konkrete: to understand sb‘s words por to realize one‘s 

error.‖
264

  

Gjatë analizës që i bëhet grupit sinonimik glance, look, glimpse, vërejmë se të 

treja fjalët shprehin një përpjekje të ndërgjegjshme dhe të drejtpërdrejtë për të parë; 

tipari dallues bazohet në kohën dhe shpejtësinë e veprimit: A glance është një 
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vështrim i shpejtë dhe i menjëhershëm, ndërsa a glimpse është edhe më i shpejtë, duke 

nënkuptuar vështrim vetëm për një çast.   

Fjalët robber dhe thief tregojnë gjithashtu se sinonimet mund të ndryshojnë në 

nuancat e kuptimit të tyre denotativ; ndonëse të dyja fjalët tregojnë njerëz që vjedhin, 

e para nënkupton më shpesh dhunën ose rrezikun për dhunë, ndërsa fjala thief 

përmban më tepër elementin e mashtrimit.  

Lidhur me gjuhën shqipe, Thomai
265

 sjell rastin e foljeve shikoj, vështroj, vërej:  

 shikoj – procesi neutral që kryhet me anë të syve; 

 vështroj – shikoj me qëllim në një anë të caktuar; 

 vërej – shoh me vëmendje për të konstatuar diçka. 

Sipas Rami Memushajt,
266

fjalët greminë e humnerë janë sinonime që dallojnë 

në shkallën e thellësisë. Në këtë çift sinonimik, fjala greminë është neutrale, e 

pamarkuar për nga tipari i thellësisë, kurse humnerë është e markuar.  

Këto raste të sinonimisë janë shumë të rëndësishme gjatë përdorimit të gjuhës, 

pasi duke njohur dallimet e mundshme ndërmjet fjalëve, realizohet shprehja e saktë e 

mendimit. Sipas Xhevat Lloshit, ―një gjuhë letrare e lëvruar ka edhe një sistem të 

ndërlikuar sinonimesh e mënyrash sinonimike për të dalluar anë më të holla ose për ta 

saktësuar përshkrimin.‖
267

  

 

 

 

4.2 Klasifikimi  i sinonimeve nga autorë të huaj dhe shqiptarë 

Përveç përkufizimit të nocionit të sinonimisë, shkaqeve të lindjes së 

sinonimeve në gjuhë, dallimeve që mund të ekzistojnë ndërmjet tyre, etj., një çështje 

me rëndësi është klasifikimi i sinonimeve.  

Lajënsi
268

 trajton sinoniminë absolute, sinoniminë e pjesshme dhe sinonimet e 

përafërta. Sipas këtij autori, sinonimet absolute përmbushin tre kushtet e mëposhtme:  

1. të gjitha kuptimet e tyre janë identike  

2. ato janë sinonime në të gjitha kontekstet  

      3. ato janë të njëjta semantikisht (d.m.th. kuptimi ose kuptimet e tyre janë 

identike) në të gjitha dimensionet e kuptimit, si në atë deskriptiv, ashtu dhe në atë jo-

deskriptiv. 

Në sinoniminë e pjesshme përfshihen ato sinonime që përmbushin kriterin e 

identitetit të kuptimit, por të cilat, për arsye të ndryshme, nuk arrijnë të përmbushin 

kushtet e sinonimisë absolute. Me sinonime të përafërta Lajënsi nënkupton numrin e 

madh të fjalëve të ngjashme apo të lidhura semantikisht me njëra tjetrën, të cilat 

shpesh gjenden në fjalorët sinonimikë.    

Kruzi
269

 trajton sinonimet absolute dhe konjitive. Ai zbret edhe poshtë 

―kufirit‖ të tij të sinonimisë konjitive, duke arritur tek ato që ai i quan plezionime. 
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Sipas këtij autori, sinonime absolute janë dy njësi leksikore të cilat kanë marrëdhënie 

kontekstuale identike. Sinonime konjitive janë dy njësi leksikore të cilat në kushte të 

njëjta sintaksore shprehin të njëjtën të vërtetë. Sinonime të këtij lloji janë fiddle dhe 

violin, pasi ato nuk janë në gjendje të krijojnë fjali me të vërteta të ndryshme: He 

plays the violin very well përfshin dhe përfshihet nga He plays the fiddle very well.
270

 

Kruzi i përkufizon sinonimet konjitive
271

 si më poshtë:  

X është një sinonim konjitiv i Y nëse (i) X dhe Y janë identike nga ana 

sintaksore dhe (ii) çdo fjali S që përmban X shpreh të njëjtën të vërtetë me një 

fjali tjetër S
1
, e cila është identike me S, përveç faktit se X është zëvendësuar 

nga Y.  

 

Në çiftet e mëposhtme të fjalive nuk ndryshon vërtetësia e fjalisë pasi njëra 

fjali përfshin edhe tjetrën:  

a) The meeting begins at three o‘clock. 

b) The meeting commences at three o‘clock. 

a) Ai është burri im. 

b) Ai është bashkëshorti im. 

a) Takimi fillon në orën tre. 

b) Takimi nis në orën tre. 

Pra, sinonimet konjitive nuk mund të mohojnë njëra tjetrën, siç ndodh me 

sinonimet e përafërta, por ato nënkuptojnë përfshirje të dyanshme.  

Dy kushtet për sinoniminë konjitive janë si më poshtë:  

1. A mund të përdoren sinonimet për të mohuar njëri tjetrin? 

2. A mund të zëvendësojnë sinonimet njëri tjetrin në një kontekst të caktuar 

me një dallim të lehtë në kuptim? 

Nëse përgjigjet janë përkatësisht JO dhe PO, atëherë këto sinonime janë 

sinonime konjitive. Nëse përgjigja është PO për pyetjen e parë dhe JO për pyetjen e 

dytë, atëherë ato nuk janë sinonime konjitive.  

           Marrëdhënia midis sinonimeve konjitive mund të shprehet si a     b dhe b      a    

, ose grafikisht nëpërmjet dy ose më shumë rrathëve që mbivendosen. Hapësira e 

mbivendosjes përbën pjesën thelbësore të kuptimit, ndërsa pjesa e rrathëve jashtë 

hapësirës së mbivendosjes përbën dimensionet e tjera të kuptimit, si ngjyrimi afektiv, 

stilistik, etj.  
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Plezionimet, apo siç njihen ndryshe, sinonimet e përafërta, janë fjalë të lidhura 

semantikisht me njëra tjetrën por nuk përmbushin kushtet e dy llojeve të mësipërme. 

Sinonimet e përafërta nuk përmbushin kushtin e sinonimeve konjitive pasi ato nuk 

shprehin të njëjtën të vërtetë dhe nuk përmbushin kushtin e përfshirjes së dyanshme. 

Një shembull i kësaj marrëdhënieje leksikore janë fjalët foggy dhe misty, walk dhe 

stroll, brave dhe heroic, etj.: Edhe pse janë të ngjashme, ato mund të mohojnë njëra 

tjetrën. Kjo vërehet në fjalinë e mëposhtme:  

 It wasn‘t foggy last night, just misty.
272

  

Duhet vënë në dukje fakti se një pjesë e madhe e fjalëve në fjalorët sinonimikë 

janë sinonime të përafërta. Një test për sinonimet e përafërta është vlefshmëria e tyre 

me shprehjet or rather dhe more exactly:  

 He was murdered, or rather executed. 

 He was walking or, more exaclty, striding.  

Sinonimet e përafërta mund të paraqiten grafikisht si më poshtë:  

  

 

Stefanllari,
273

 duke u bazuar në dallimin ndërmjet kuptimit denotativ dhe atij 

konotativ, i klasifikon sinonimet në ideografike dhe ideografike-stilistike. Tek të parat 
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ndryshon vetëm kuptimi denotativ, ndërsa te grupi i dytë ndryshon kuptimi konotativ, 

por ky ndryshim shoqërohet gjithmonë me një dallim në kuptimin denotativ. Ky 

klasifikim është gjithëpërfshirës pasi ai merr parasysh dy dimensionet kryesore të 

kuptimit, denotacionin dhe konotacionin.  

Mërfi
274

 i klasifikon sinonimet në sinonime të plota dhe sinonime kuptimore. 

Ajo vë kuptimin denotativ në qendër të dallimit. Sipas saj, sinonimet e plota janë 

identike në çdo kuptim. Sinonime të plota mund të jenë fjalët me numër relativisht të 

kufizuar kuptimesh, si p.sh.: carbamide – urea ose groundhog – woodchuck. Më të 

përhapura sipas saj janë sinonimet kuptimore, të cilat kanë një ose më shumë kuptime 

të përbashkëta, por ndryshojnë në kuptime të tjera. Për këto lloj sinonimesh, ajo sjell 

shembullin e fjalëve sofa dhe couch, të cilat kanë të përbashkët kuptimin ―një 

ndenjëse e gjatë e mbuluar, zakonisht me mbështetëse dhe krahë‖, por vetëm fjala 

couch merr kuptimin: një divan që përdoret si mjet në psikoanalizë. Këtyre dy llojeve 

të sinonimisë ajo i jep një emërtim të përbashkët: sinonime logjike.  

Nonda Varfi
275

 i klasifikon sinonimet si më poshtë:  

 sinonime të plota: sinonime që në një kontekst të caktuar kanë të 

njëjtin kuptim denotativ dhe të njëjtën vlerë konotative; në frëngjisht 

kemi enlever dhe ôter në kontekstin: Pierre enlève/ôte son manteau.  

 

 sinonime relative: fjalë që dallohen nga vlerat nocionore, afektive dhe 

stilistike: policier/flic. 

 

 sinonime totale: sinonime që janë të këmbyeshme në të gjitha 

kontekstet: livre/bouqain, etj.  

 

 sinonime të pjesshme: sinonime të cilat nuk zëvendësohen në të gjitha 

kontekstet: ventre – abdomen, etj.  

 

 

Shefkije Islamaj
276

 i klasifikon sinonimet e gjuhës shqipe në: 

 

1. sinonime leksikore 

2. sinonime gramatikore 

 

Sinonimet leksikore ajo i ndan në dy grupe:  

1. sinonime absolute  

2. sinonime relative 

 

Në grupin e sinonimeve relative bëjnë pjesë:  

1. sinonimet ideografike 

2. sinonimet stilistike 

3. sinonimet dialektore 
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4. çifti sinonimik 

5. sinonimet frazeologjike 

 

Sipas Islamajt, sinonime ideografike janë fjalët të cilat kanë kuptim të njëjtë 

leksikor dhe dallohen vetëm nga nuancat kuptimore. Këto lloj sinonimesh janë të 

shumta në gjuhën shqipe: djalë – djalosh, shoh – vërej, kqyr, vështroj, rrugë – udhë, 

pellg – hendek, etj.  

Sinonime stilistike janë ato sinonime që dallohen vetëm stilistikisht, pra që 

lidhen me karakteristikën ekspresive vlerësuese të këtij apo atij kuptimi. Sinonimet 

stilistike kanë dy nuanca: kuptimore dhe stilistike. Ato afrohen nga ana kuptimore dhe 

dallohen nga ana stilistike: i varfër – fukara, i këputur, i mjerë; ujku – gojëlidhuri, 

fytyrë – surrat, kalë – gërdallë, etj.   

Fjalët dialektore janë burim i rëndësishëm për sinoniminë në gjuhën shqipe: 

vajzë – çikë, cucë, afrohem – qasem, etj.  

Çifti sinonimik, i cili është trajtuar edhe nga Xhevat Lloshi
277

 në veprën e tij 

―Stilistika dhe Pragmatika, është një mjet i rëndësishëm për pasurimin e gjuhës por 

edhe për shprehësinë e saj: droja e frika, tundu e shkundu, heq e vuaj, vajti e shkoi, 

etj. Këto lloj sinonimesh gjenden shpesh në poezinë popullore dhe shërbejnë si mjete 

poetiko – stilistike.  

 

Sipas Islamajt, sinonimet frazeologjike janë:  

a) sinonime ndërmjet fjalëve dhe njësive frazeologjike: hëngri dhe – 

vdiq, e theu qafën – iku. 

b) sinonime ndërmjet dy a më shumë njësive frazeologjike: hëngri dhe 

– ndeu këmbën, ma ha mendja – ma pret mendja. 

Klasifikimet e dhëna më sipër marrin parasysh dimensionet e ndryshme të 

kuptimit, gjë që është shumë e rëndësishme për klasifikimin e sinonimeve. Numri i 

madh i klasifikimeve është normale për sa kohë që ato mbështeten në kritere të 

ndryshme.  

 

 

 

4.3. Sinonimia gramatikore 

―Gramatika dhe fjalori janë të lidhura në mënyrë organike dhe janë të 

ndërvarura nga njëra tjetra. Shembuj të shumtë në gjuhë të ndryshme tregojnë se 

gramatika nuk është ―indiferente‖ ndaj kuptimit leksikor të fjalëve dhe aftësisë së tyre 

për t‘u kombinuar me njëra tjetrën në struktura të caktuara. Asnjë pjesë e gramatikës 

nuk mund të përshkruhet në mënyrë të plotë pa iu referuar leksikut.‖
278

  

Sinonimia gramatikore është me rëndësi studimore pasi është mjet shumë i 

rëndësishëm për shprehjen e një larmie funksionesh stilistike. Ekzistenca e 

sinonimeve gramatikore është një tipar gjuhësor universal, i cili vërehet në gjuhë të 
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ndryshme, por pasuria shprehëse e gjuhës angleze dhe asaj shqipe e bën studimin e 

sinonimisë gramatikore në këto dy gjuhë edhe më interesant.  

Siç kemi vënë në dukje gjatë këtij punimi, koncepti i sinonimisë nënkupton 

larmi gjuhësore, shprehjen e nuancave më të holla të realieve që ekzistojnë jashtë 

shprehjes gjuhësore.  

Duke pasur parasysh funksionin kryesor të sinonimeve, atë të përshkrimit të 

saktë, Rajevska mendon se nuk ka sinonime absolute në gramatikë. Çeliku shprehet se 

―ndonëse dysorët gramatikorë normativë mund të shihen si sinonime absolute, ato 

janë të pranueshme vetëm për një periudhë kohe dhe duhen mënjanuar ose me anë të 

përdorimit të diferencuar kuptimor a stilistik, ose përjashtimin e njërit variant kur 

dublon tjetrin pa asnjë dallim.‖
279

 Format gramatikore duhet të harmonizohen me 

kontekstin për të qenë të përshtatshme në një situatë të caktuar.  

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Sinonimia gramatikore në gjuhën angleze 
 

Sinonimia gramatikore në gjuhën angleze realizohet nëpërmjet një larmie 

formash dhe ndërtimesh, të cilat përdoren për të transmetuar efekte të shumëllojshme 

stilistike:  

 

―... Have you been wounding him?‖ 

―It is my misfortune to be obliged to wound him‖, said Clara. ―Quite 

needlessly, my child, for marry him you must.”  

Ellen had wrung her hands and counseled delay, in order that Scarlett might 

think the matter over at greater length. But to her pleadings, Scarlett turned a 

sullen face and a deaf ear. Marry she would! And quickly, too. Within two 

weeks. 

 

Nëse krahasojmë marry him you must me you must marry him, dhe Marry she 

would! me She would marry, vërejmë një dallim të madh stilistik midis dy formave 

foljore: e para ka ngarkesë të lartë emocionale, ndërsa e dyta është asnjanëse. 

Duke qenë se sinonimet në gramatikë zakonisht shprehin nuanca të ndryshme 

të kuptimit gramatikor, duhet të jemi të kujdesshëm gjatë zgjedhjes së formave të 

duhura gjuhësore. Njohja e dallimeve sinonimike midis formave gramatikore 

mundëson një analizë dhe përshkrim objektiv të stilit. Shumë nga tiparet stilistike të 

shkrimtarëve të ndryshëm janë në fushën e gramatikës. Sipas Rajevskës, studimi i 

sinonimeve gramatikore është i rëndësishëm për përshkrimin e efekteve estetike dhe 

krahasimin e stileve të ndryshme. Duhet pasur parasysh se format gramatikore mund 

të ndryshojnë në ngarkesën konotative, pasi në forcën e konotacionit gjendet forca e 

gjuhës shprehëse.  

Le të shohim në vazhdim shembuj të ndryshëm të sinonimisë gramatikore në 

gjuhën angleze: 

 Format sintetike dhe analitike të Mënyrës Lidhore vendosin marrëdhënie 

sinonimie ndërmjet tyre:  
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 It is important that they be aware of the provisions of the act. (be aware = 

should be aware). 

Sinonime me ngjashmëri funksionale gjenden në rastet e mëposhtme: 

Forma e patheksuar dhe ajo e theksuar e foljeve:  

 I speak - I do speak 

I remember Harry saying once that every man who turned himself into an 

amateur curate for the moment always said that, and then broke his word. I do 

want to preach to you. (Oskar Uajlld, ―The Picture of Dorian Gray‖) 

 

―Oh! that would be terrible, indeed,‘ said Miss Steele— ―Dear little soul, how 

I do love her!‖ (Xhejn Ostin, ―Sense and Sensibility‖) 

 

 He speaks - He does speak 

 

―Upon my word! Well, that is very decided indeed— that does seem as if—but, 

however, it may all come to nothing, you know.‖ (Xhejn Ostin, ―Pride and 

Prejudice‖) 

 

Every time I let him off, my conscience does hurt me so, and every time I hit 

him my old heart most breaks. (Mark Tuejn, ―The Adventures of Tom 

Sawyer‖) 

 

He is, moreover, aware that she DOES disapprove the connection, he dares 

not therefore at present confess to her his engagement with Marianne, and he 

feels himself obliged, from his dependent situation, to give into her schemes, 

and absent himself from Devonshire for a while. (Xhejn Ostin, ―Sense and 

Sensibility‖) 

 

 I spoke – I did speak 

 

Elinor DID think the question a very odd one, and her countenance expressed 

it, as she answered that she had never seen Mrs. Ferrars. (Xhejn Ostin, 

―Sense and Sensibility‖) 

 

―Of course, now and then things linger. I once wore nothing but violets all 

through one season, as mourning for a romance that would not die. 

Ultimately, however, it did die. I forget what killed it.‖ (Oskar Uajlld, ―The 

Picture of Dorian Gray‖) 

 

Why shouldn‘t you look at it? You can tell the world all about it afterwards, if 

you choose. Nobody would believe you. If they did believe you, they‘d like me 

all the better for it. I know the age better than you do, though you will prate 

about it so tediously. (Oskar Uajlld, ―The Picture of Dorian Gray‖) 

 

I got so down-hearted and scared I did wish I had some company. Pretty soon 

a spider went crawling up my shoulder, and I flipped it off and it lit in the 

candle; (Mark Tuejn, ―The Adventures of Huckleberry Finn‖) 
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 Speak – Do speak 

 

―Oh! She is the most beautiful creature I ever beheld! But there is one of her 

sisters sitting down just behind you, who is very pretty, and I dare say very 

agreeable. Do let me ask my partner to introduce you.‘ (Xhejn Ostin, ―Pride 

and Prejudice‖) 

 

‗I am waiting,‘ cried Hallward. ‗Do come in. The light is quite perfect, and 

you can bring your drinks.‘ (Oskar Uajlld, ―The Picture of Dorian Gray‖) 

 

Format foljore analitike me përforcuesin do mund të shprehin një numër të 

madh kuptimesh modale subjektive: kënaqësi, admirim, lidhje shpirtërore, habi, 

zemërim, kritikë të lehtë, inkurajim, etj. 

Për të rritur forcën e veprimit, folja kryesore mund të jepet në fillim dhe 

përforcuesi do vendoset në fund. Kjo ndodh shpesh në fjalitë me kundërvënie: 

 

When he looked up, her face wore again that strange expression. I can't tell, 

he thought as he went out, but I mustn't think - I mustn't worry. But worry he 

did, walking toward Pall Mall. (Xhon Galsuërthi, ―In Chancery‖) 

 

Theksi i lartë realizohet gjithashtu nga strukturat pleonastike:  

‗What! — to preach before a king? I never did see such a girl as you. They 

don‘t have no less than seventeen.‘ (Mark Tuejn, ―The Adventures of 

Huckleberry Finn‖) 

 

Një tjetër përdorim stilistik është kur did vendoset në fund dhe fjala që ka më 

shumë rëndësi, në rastin e mëposhtëm surely, vendoset më përpara:  

 

There was something so crude and vulgar about everything of the kind. ‗They 

don‘t know my name,‘ he answered. ‗But surely she did?‘ (krahaso me Did 

she really do it?) 

‗Only my Christian name, and that I am quite sure she never mentioned to any 

one. (Oskar Uajlld, ―The Picture of Dorian Gray‖) 

 

Shembuj të tjerë sinonimesh gramatikore gjenden tek format e ashtuquajtura 

perifrastike të foljes. Format e kohës së ardhme me will dhe të ardhmes perifrastike 

me to be going to janë sinonimike. Një shprehje e thjeshtë qëllimi pa përmendur 

rrethana të jashtme (kohën, kushtin, arsyen, etj.) shprehet në përgjithësi nga forma 

perifrastike. Kur një veprim i ardhshëm varet nga rrethanat e jashtme, atëherë to be 

going to përdoret rrallë: 

 

1. a) He will sell his house, (e rrallë) 

        b) He's going to sell his house. (normale) 

2. a) He'll sell it if you ask him. (normale) 

                b) He is going to sell it if you ask him. (e rrallë) 
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To be going to me një person si kryefjalë nënkupton një qëllim shumë më të 

fortë se Koha e Ardhme me shall/will. Më poshtë po japim një shembull të përdorimit 

të saj afektiv: 

 

‗I been to the circus three or four times — lots of times. Church ain‘t shucks to 

a circus. There‘s things going on at a circus all the time. I’m going to be a 

clown in a circus when I grow up.‘ (Mark Tuejn, ―The Adventures of Tom 

Sawyer‖) 

 

‗You expect I am going to give you a little fortune, eh?‘ he said, looking above 

his spectacles and pausing in the act of opening the lid. (Xhorxh Eliot, 

―Middlemarch‖) 

 

Strukturat me foljet ndihmëse be dhe get janë shembuj sinonimesh 

gramatikore. Format pësore në anglisht shprehen nga kombinimet analitike të foljes 

ndihmëse to be me pjesoren e foljes së zgjedhuar. Folja to get mund të përdoret 

gjithashtu si folje ndihmëse e formës pësore:  

 My dress got caught on a nail.  

 He got struck by a stone.    

Këto përdorime janë duke u përhapur gjithmonë e më shumë.  

Interes i veçantë i kushtohet sinonimeve kontekstuale në nivel gramatikor, të 

cilat krijohen nëpërmjet transformimit të formave të ngjashme gramatikore. Le të 

shohim shembujt në vazhdim për të krijuar një ide të qartë lidhur me këtë lloj 

sinonimie:  

Kohët të cilat në anglisht njihen si Present Continuous dhe Present Simple
280

 

mund të funksionojnë si sinonime kontekstuale në rastet e mëposhtme: 

So particular as you are, my dear, I wonder you are not glad to have such a 

gentlemanly young man for a brother. You are always finding fault with Bob 

because he is not Fred.‘ (Xhorxh Eliot, ―Middlemarch‖) (You are always 

finding është sinonimike me You always find.) 

 

You cannot think what a sweet place Cleveland is; and we are so gay now, for 

Mr. Palmer is always going about the country canvassing against the election; 

(Xhejn Ostin, ―Sense and Sensibility‖) (Palmer is always going about… është 

sinonimike me Palmer always goes about…) 

 

Në shembullin e mëposhtëm vërejmë se si konteksti mund të neutralizojë 

kundërvënien Dëftore - Urdhërore: 

‗You are not going to introduce yourself to Mr. Darcy!‘ 

‗Indeed I am. I shall entreat his pardon for not having done it earlier. I believe 

him to be Lady Catherine‘s NEPHEW. (Xhejn Ostin, ―Pride and Prejudice‖) 

(You are not going to introduce = Don't introduce = You shall not introduce.) 

                                                           
280

 Present Continuous: He is working now – Ai është duke punuar tani; Present Simple: He works 

every day – Ai punon çdo ditë. 
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Be going to është sinonimike me intend to kur ajo përdoret për shprehjen e një 

qëllimi:  

 They are going to leave tomorrow. 

Format që jepen më poshtë konsiderohen nga Rajevska si dublete gramatikore:  

Paradigma e foljeve në gjuhën angleze përfshin shembuj si: crow — crew 

(crowed) — crowed; clothe — clothed — clothed = clothe — clad — clad; get — got 

(gotten — Amer.); knit — knit — knit = knit — knitted — knitted; lean — leaned — 

leaned = lean — leant — leant; quit — quit — quit = quit — quitted — quitted; spit 

— spit (ose spat) — spit; slide — slid — slidden (ose slid); wed — wed — wed = 

wed — wedded — wedded; work — worked — worked = work — wrought — 

wrought. 

Disa forma variante kanë dalë nga zgjedhimi dhe tani përdoren kryesisht si 

mbiemra foljorë, jo si pjesë e formave të kohës: bounden, cloven, drunken, graven, 

knitten, molten, proven, rotten, shrunken, shorn, stricken, sunken, washen.  

Nuk janë të pakta rastet kur format variante arkaike përdoren për qëllime 

stilistike në gjuhën poetike ose në thënie proverbiale, si p.sh. format që mbarojnë me -

th për vetën e tretë njëjës në kohën e tashme: doth, hath, endeth, saith, knoweth, etj.; 

spake për spoke (e shkuara e foljes speak); throve për thrived (e shkuara e foljes 

thrive). 

Shembuj arkaizmash gramatikore që janë ende në përdorim për qëllime 

stilistike gjenden tek format përemërore, si për shembull thee, ose përemrat pronorë 

thy dhe thine, të cilët nuk shfaqen në ligjërimin bisedor. Le të shohim përdorimin e 

këtyre formave në disa vepra letrare:  

 

―Kiss me, child of Evremonde. Now, thou hast kissed a good Republican; 

something new in thy family; remember it! Sydney Carton. Advocate. English. 

Which is he?‖ (Çarls Dikens, ―A tale of two cities‖) 

 

‗Does ter, my wench? Well, I made that, so I can make thee one!  (D.H. 

Lorens, ―Sons and Lovers‖) 

 

Dysorët gramatikorë gjenden edhe tek format e shumësit:  

 cows — kine (ark.) 

 fies — fone (ark.) 

 shoes — shoen (ark.) 

 scarfs — scarves 

 wharfs — wharves 

Variante morfologjike ka në shumësin e emrave me origjinë të huaj. 

Nëpërmjet procesit të asimilimit, disa emra të huazuar kanë zhvilluar forma paralele: 

planetaria – planetariums; millenia – millenniums; formulae – formulas; antennae – 

antennas; foci – focuses; termini – terminuses; strata - stratums. Format e huazuara të 

shumësit shpesh konsiderohen më formale se dysorët e tyre vendës. Ndërkohë, një 

pjesë e emrave kanë mbajtur vetëm shumësin e huaj: criterion - criteria, addendum - 

addenda, alumnus - alumni, spectrum - spectra.  
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Ekzistojnë forma gramatikore si ain‘t e foljes to be, e cila përputhet me format 

am not, is not dhe are not. Këto forma variante janë bisedore dhe nuk bëjnë pjesë në 

stilin letrar.  

Një burim tjetër për krijimin e varianteve të ndryshme gjuhësore janë 

ndryshimet e vazhdueshme në gjuhën angleze. Së pari, duhen përmendur ndryshimet 

në grupet paradigmatike të mbiemrave, ku format me -er dhe -est zëvendësohen nga 

format me more dhe most.  

Mbiemrat me tre ose më shumë rrokje normalisht formojnë shkallën e tyre 

krahasore dhe sipërore me more dhe most; mbiemrat njërrokësh e formojnë 

krahasoren dhe sipëroren me -er dhe –est (tall, taller, tallest). Mbiemrat me dy rrokje 

ndahen sipas dy grupeve të përmendura më sipër dhe është pikërisht ky grup 

dyrrokësh mbiemrash që ndjen më shumë ndryshimin. Mbiemrat që më parë merrnin -

er dhe –est, tani kanë tendencën të marrin më shumë more dhe most: common — 

commoner — the commonest dhe common — more common — most common. E 

njëjta gjë mund të thuhet për mbiemrat narrow, clever, gentle, shallow, fussy, 

profound, pleasant, simple, subtle. Ka shumë raste kur more dhe most përdoren me 

mbiemra njërrokësh: more crude, more keen, more plain, etj.  

Procesi i humbjes së eptimit është një proces i vazhdueshëm. Kjo vërehet në 

përdorimin paralel të përemrave who dhe whom, I dhe me. Forma me eptim whom po 

del nga përdorimi në gjuhën e folur, duke u zëvendësuar nga who, ndonëse vazhdon të 

përdoret në gjuhën e shkruar; për shembull, është shumë e natyrshme të themi I don't 

know who to suggest dhe I don't know whom to suggest. Megjithatë, whom përdoret 

gjithmonë pas një parafjale që e drejton atë. Nuk mund të zëvendësojmë whom me 

who në fjalitë: To whom shall I give this? dhe I don't know for whom this is intended? 

Këto fjali krijohen në gjuhën e shkruar dhe janë artificiale në gjuhën e folur. Pjesa më 

e madhe e njerëzve përdorin Who shall I give it to? dhe I don't know who it‘s intended 

for. 

Një tjetër rast i formave paralele gramatikore është përdorimi i formave 

mohore dhe pyetëse të foljes to have. Kur have përdoret si folje e plotë (me kuptimin 

zotëroj, mbaj, përjetoj, etj.), jo si folje ndihmëse, forma e saj mohore dhe pyetëse 

krijohet në mënyra të ndryshme:  

(1) nëpërmjet foljes ndihmëse do: do you have?, he didn't have, etj.  

(2) duke mos përdorur do: have you?, he hadn‘t; ose në variantin britanik: 

have you got?, he hadn't got.  

  

Si përfundim, mund të themi se gjuha angleze ofron një sërë ndërtimesh dhe 

formash gramatikore, të cilat kryejnë funksione të rëndësishme lidhur me shprehësinë 

e gjuhës. 

 

 

 

4.3.2 Sinonimia gramatikore në gjuhën shqipe 

Në gjuhën shqipe studiuesit Seit Mansaku, Zeqir Sadiku, Mehmet Çeliku, etj., 

kanë trajtuar dukurinë e vendosjes së marrëdhënieve sinonimike në gramatikë. Sipas 
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Mansakut,
281

 në sintaksë dy a më shumë ndërtime janë sinonime kur, megjithëse 

paraqesin strukturë sintaksore të ndryshme, shprehin të njëjtën përmbajtje kuptimore 

me ngjyrime të veçanta që lidhen me stilin, me nivelin e ligjërimit, me rrethanat 

ligjërimore etj. Pra, sinonimia sintaksore është shprehje e pavarësisë së strukturave 

gjuhësore nga strukturat logjike-mendimore. E njëjta përmbajtje e mendimit shprehet 

me struktura të ndryshme, të organizuara sipas ligjeve të vetë gjuhës. Në këtë mënyrë 

sinonimia sintaksore lidhet me një shkallë të përparuar të gjuhës, kur sistemi i saj vjen 

e bëhet gjithnjë e më i pavarur nga ligjet e mendimit dhe kur ligjet e shoqërisë, 

marrëdhëniet e ndryshme shoqërore pasqyrohen në gjuhë jo drejtpërdrejt, por me 

ndërmjetësinë e ligjeve të veçanta të gjuhës.  

Sipas Mansakut, në morfologjinë e gjuhës shqipe mund të konsiderohen si 

sinonime rastet e mëposhtme: 

 trajtat e së ardhmes do të punoj dhe kam për të punuar. 

 

 

 trajta e së tashmes me pjesëzën po dhe trajta perifrastike 

jam+përcjellore: po punoj dhe jam duke punuar.  

 

 trajta e së pakryerës me pjesëzën po dhe trajta perifrastike isha + 

përcjellore: po punoja dhe isha duke punuar.  

 

 parafjalët me drejtime të ndryshme: Ata më janë zemëruar; Ata janë 

zemëruar nga unë; Ata janë zemëruar me mua. 

 

 Një rast të rëndomtë të sinonimisë sintaksore në gjuhën shqipe 

përbëjnë ndërtimet me trajtën joveprore të foljes ndaj ndërtimeve me 

trajtën veprore. Këtu përfshihen jo vetëm ndërtimet pësore, ku subjekti 

i veprimit shprehet me emër a përemër me parafjalët nga ose prej, por 

edhe disa ndërtime të tjera joveprore kuptimisht të barasvlershme me 

ndërtimet përkatëse veprore. P.sh. ... thonë se këndej rrotull janë parë 

përsëri shkesi dhe i fejuari i Katrinës (I.Kadare, ―Gjakftohtësia‖); 

...thonë se këndej rrotull kanë parë përsëri shkesin dhe të fejuarin e 

Katrinës.   

Mansaku vëren dallime midis formave veprore dhe atyre joveprore, pasi 

ndërsa ndërtimet veprore janë të zakonshme në gjuhën shqipe dhe i përkasin ligjërimit 

popullor, ndërtimet me trajtën joveprore i përkasin kryesisht gjuhës së shkruar.  

Mendimi i Mansakut lidhur me sinoniminë midis trajtave veprore dhe 

joveprore është i  njëjtë me Brintonin,
282

 sipas të cilit në fjalitë e mëposhtme kemi 

sinonimi:  

  

 Cian wants Sybil to write a best-selling novel. 

 Cian wants a best-selling novel to be written by Sybil. 

                                                           
281

 Mansaku, Seit, Rreth sinonimisë sintaksore në shqipen e sotme letrare, Gjuha jonë, Akademia e 

Shkencave, 1985, fq. 132-137. 
282

 Brinton, Laurel J., The structure of modern English, a linguistic introduction, University of British 

Columbia, 1984, fq. 253. 
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 Marrëdhënie sinonimike vendosen ndërmjet fjalive të varura qëllimore 

me lidhëzën që, ndërtimeve me paskajoren e tipit për të punuar me 

funksion qëllimor dhe ndërtimeve me emrat foljorë përkatës me 

parafjalën për: Ajo erdhi që të plotësonte qerthullin e vdekjes 

(I.Kadare, ―Gjakftohtësia‖); Ajo erdhi për të plotësuar qerthullin e 

vdekjes; Ajo erdhi për plotësimin e qerthullit të vdekjes. 

Sinonimi sintaksore e kësaj natyre vendoset shpesh dhe midis një fjalie të 

varur rrethanore me lidhëza të ndryshme dhe shndërrimit të saj në një gjymtyrë 

rrethanore të shprehur me një emër foljor të paraprirë nga një parafjalë. Është fjala për 

ndërtime të tilla si: Para se të fillonte punën dhe para fillimit të punës; pasi mbaroi 

provimet dhe pas mbarimit të provimeve; Që kur erdhi Agroni dhe me ardhjen e 

Agronit; Për shkak se u vonua treni dhe për shkak të vonesës së trenit, etj. 

Ashtu si me sinoniminë leksikore, ku në një çift apo grup sinonimik vërehet 

dominanti sinonimik, e njëjta gjë ndodh me sinoniminë gramatikore, në të cilën 

modeli bazë dallohet përgjithësisht nga variantet sinonimike me të për një përdorim 

më ekonomik të mjeteve të shprehjes dhe për karakterin asnjanës stilistik.  

Mansaku jep këtë shembull të një modeli bazë: kryefjalë + këpujë + kallëzues 

emëror të shprehur me mbiemër. Mënyrat e tjera të karakterizimit të sendit përmes 

tiparit janë më të tërthorta, më abstrakte, prandaj shpesh kërkojnë edhe fjalë ndihmëse 

për të shprehur të njëjtën përmbajtje:  

 Gjuha e shkrimtarëve të mëdhenj është e thjeshtë dhe e pasur;  

 Gjuha e shkrimtarëve të mëdhenj karakterizohet nga thjeshtësia dhe 

pasuria;  

 Karakteristika të gjuhës së shkrimtarëve të mëdhenj janë thjeshtësia 

dhe pasuria.     

Sipas Sadikut,
283

 sinonimet gramatikore nuk janë barazime mekanike vlerash 

semantike. Sipas këtij autori, sinonimet gramatikore klasifikohen në sinonime 

gramatikore absolute dhe sinonime gramatikore të pjesshme. Kështu, nëse trajta 

zëvendësuese aktualizon të njëjtën shumë të veçorive semantike, atëherë një sinonimi 

të tillë duhet ta trajtojmë si të plotë. Në raste të tjera sinonimia gramatikore është e 

pjesshme.  

Sadiku trajton sinoniminë në kohët e shkuara të foljes:  

1. Në përshkrimin e gjendjeve të tashme, e kryera mund të zëvendësohet me të 

tashmen. Të dyja trajtat kanë përdorim të mirëfilltë kohor. Një përdorim i tillë është 

karakteristik për stilin shkencor. Prandaj këto trajta i gjejmë të përdorura zakonisht në 

parathënie të librave, ku përshkruhen dhe komentohen arritjet e punës së një autori 

ose vetë autori i përshkruan ato. Nëse flet vetë autori, pëlqehet të përdoret e kryera: Sa 

për problemin e dialekteve ne s‘kemi bërë dallimin ndërmjet tyre, vetëm jemi 

përpjekur të gjejmë nga secili shembuj nga më të bukurit; Në këtë tekst kemi shënuar 

në çdo rast burimin nga janë marrë; Trajtimi i problemeve është bërë i zgjeruar. 

Nëse përshkrimi i arritjeve të një pune nuk bëhet nga vetë autori, atëherë mund 

të përdoret si njëra ashtu edhe tjetra trajtë: Në vëllimin e dytë janë përfshirë kumtesat 
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në lëmin e shkencave historike... Në vëllimin e tretë përfshihen kumtesat në lëmin e 

gjuhësisë; Këtu shqyrtohet problemi i rëndësishëm i... 

Në këta shembuj, e kryera shpreh parakohësi, kryerjen e tërësishme të 

veprimeve, aktualitetin e arritjeve të veprimeve të shkuara në të tashmen. E tashmja 

shpreh njëkohësi josinkronike me çastin e tanishëm të ligjërimit, kryerjen e tërësishme 

të veprimeve, aktualitetin e arritjeve të tyre në të tashmen. Një sinonimi e tillë është e 

pjesshme, meqë trajta e zëvendësuar (e kryera) e kryen funksionin e vet kryesor, kurse 

e tashmja, si trajtë zëvendësuese, këtu përdoret me funksion dytësor.   

Sipas Sadikut, përdorimi i ndërkëmbyeshëm i së kryerës dhe i së tashmes 

mund të shpjegohet edhe me faktin që në stilin shkencor, trajtat në fjalë kanë 

përdorim vetor të papërcaktuar. Përdoret zakonisht veta e tretë.  

2. Në ligjërimin tregimtar, në përshkrimin e ngjarjeve, të proceseve dhe të 

gjendjeve të një kohe të shkuar, e tashmja tregimtare a historike mund të përdoret si 

sinonim i së kryerës së thjeshtë a së pakryerës. Këtu s‘është fjala për një veprim të 

veçantë, as për vendosjen e një veprimi midis disa të tjerave, por për një varg 

veprimesh a gjendjesh që ndodhin e vendosen njëri pas tjetrit. Tek ―Tregime të 

moçme shqiptare‖ të ritreguar nga Mitrush Kuteli kemi:  

 Të nesërmen, sapo zbardhi e bardha dritë, u ngrit, u vesh dhe u mbath 

mirë, i hipi kalit, mori frenë në dorë dhe u nis për në Jutbinë.   

Në ligjërimin e autorit përdoret e kryera e thjeshtë. Në ligjërimin e 

personazheve përdoret e kryera ose e tashmja e dëftores dhe e lidhores:  

 Pa dëgjo o Zot i Madh i Jutbinës. Dëgjoni edhe ju, gjithë zotëritë e 

vendit! Mua më ka shkruar e dërguar një kartë Baloz Kapedani e më 

thërret të dal në fushë të luftës e të matem me trimëri.  

Këtu folësi nuk i vendos veprimet në kohën e kryerjes së tyre, por pasojat e 

këtyre veprimeve në të tashmen. Përdorimi i së kryerës dhe i së tashmes është i 

motivuar pikërisht me këtë, që në çastin e ligjërimit është aktuale të shprehen gjendjet 

e tashme si rrjedhime të veprimeve të shkuara.  

Sapo mbaron ligjërimi i drejtpërdrejtë i personazheve, në vend të së kryerës së 

thjeshtë dhe të së pakryerës, për të vijuar procesin e tregimit, autori përdor të tashmen 

tregimtare. E tashmja, si sinonim i së pakryerës përdoret për të përshkruar rrethana 

dytësore të një ngjarjeje të shkuar:  

 Zotëritë e Jutbinës e dëgjojnë e rrijnë të marmarosur: asnjeri s‘ngre 

krye ta shikojë plakun, asnjë s‘hap gojën të marrë fjalën.  

Ndërkaq, e tashmja si sinonim i së kryerës së thjeshtë, përdoret për të shënuar 

veprime kryesore të ngjarjes:  

 Motra bëhet shpejt gati. Zbresin të dy poshtë, mbyllin derën, lënë 

kartën te praku.  

E tashmja, me veçoritë semantike të kohësisë me kuptim të figurshëm, të 

moslokalizimit dhe mosdëshmimit kohor, nuk është barasvlerës i plotë semantik i së 

kryerës së thjeshtë, e cila në këto raste shpreh parakohësi me kuptim kohor të 

mirëfilltë, lokalizim dhe dëshmim kohor, si edhe kryerjen e tërësishme të veprimeve. 

Ajo nuk është barasvlerëse e plotë semantike e së pakryerës, që, përveç veçorive të 
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përmendura, shpreh edhe rrjedhjen e veprimeve dhe zgjatjen e gjendjeve. Megjithatë, 

një zëvendësim i tillë është i mundshëm, meqënëse autori i ritregimit dëshiron të na 

ofrojë këtë ngjarje nga një kohë e shkuar në të tashmen, për shkak se këtu është fjala 

për vendosjen e veprimeve të kohës së shkuar sipas një rradhe të caktuar.  

Çeliku,
284

 gjatë trajtimit të formave të pashtjelluara të foljes në gjuhën shqipe, 

vë në dukje një numër të madh formash sinonimike në gjuhën shqipe. Le të trajtojmë 

disa nga format sinonimike gramatikore:  

 Ndërtimi emër + për + gerund (shkaku për të filluar) në funksion të 

përcaktorit është sinonimik me ndërtimin emër + emër në gjinore, që mund të 

jetë emër prapashtesor ose foljor joprapashtesor: arti i të shprehurit, arti i 

shprehjes; shkaku i fillimit, shkaku i të filluarit; ose me ndërtimin emër + për 

+ emër foljor prapashtesor: etja për mësim, krahë për fluturim, etj.  

 

 Në rastet kur gerundi përdoret si kundrinor i zhdrejtë me parafjalën për pranë 

mbiemrave të tipit i aftë, i etur, i lindur, i gatshëm, i denjë, etj., ai është i 

ndërkëmbyeshëm me emër foljor prapashtesor: i aftë për të drejtuar = i aftë 

për drejtim; i përshtatshëm për të kërcyer = i përshtatshëm për kërcim.  

 

 Në gjuhën e sotme letrare shqipe janë sinonimike ndërtimet: parafjala për + 

gerund + kundrinor i drejtë dhe parafjala për + emër foljor prapashtesor + 

përcaktor. Këto ndërtime ndërkëmbehen dhe janë sinonimike jo vetëm në 

funksion qëllimor, por edhe në funksion përcaktor, etj: Masat e ndërmarra për 

largimin e tyre (= për t‘i larguar ato). 

 

 E njëjta dukuri vërehet në togun me të ardhur që ndërkëmbehet me togun me 

ardhjen, pra, ndërtimi i përbërë nga parafjala me + gerund + emër në rasën 

emërore ndërkëmbehet me ndërtimin parafjala me + emër foljor prapashtesor 

+ emër në gjinore. P.sh.: Me themelimin e Organizatës, ... (= Me t‘u 

themeluar Organizata...).  

 

 Ndërtimi i tipit është për t‘u theksuar është sinonimik me ndërtimin duhet ose 

do + pjesore të tipit duhet (do) theksuar. P.sh.: Eshtë për t’u theksuar se...  

 

 Kur përcjellorja përdoret në funksion të rrethanorit të kohës (Duke shkuar, 

takova shokun e shkollës), ajo është sinonimike me një sifjali kohore (Kur po 

shkoja, takova shokun e shkollës). 

 

 Në funksion të rrethanorit të shkakut, përcjellorja është sinonimike me një 

sifjali shkakore: Mato Gruda, duke u marrë me kafshët, harroi ç‘kishte 

menduar.  
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 Përcjellorja e mënyrës me pjesëzën e mohimit mos mund të ndërkëmbehet me 

përcjelloren mohore me pjesëzën pa: Po, tani mund të them se hymë tamam në 

mbretërinë e vdekjes, — tha Besiani, duke mos i hequr sytë nga xhami. 

(Ismail Kadare, ―Prilli i Thyer‖) 

 

Ndërtime të tjera sinonimike vërejmë tek format e pashtjelluara të gjuhës 

shqipe:  

 Ndërtimi me dy përcjellore i tipit duke parë e duke bërë është sinonimik me 

shohim e bëjmë. Ndërtimi i parë është popullor. Një marrëdhënie tjetër 

sinonimike mund të vendoset edhe midis ndërtimit me dy përcjellore dhe atij 

me dy gerunde me parafjalën me (me të parë me të bërë). Megjithatë, duhet 

theksuar se ky paralelizëm është individual, vetëm për shprehjen më sipër, 

sepse rastit duke ngrënë e duke diskutuar nuk i përgjigjet dot me të ngrënë e 

me të diskutuar. 

 

 Ndërtimi me dy a më shumë gerunde i tipit ―një të vajtur në shtëpi, një të 

fjetur‖ është sinonimik me ―sa vajti në shtëpi, fjeti‖. 

 

 Gjatë trajtimit të gerundit, Çeliku vëren marrëdhënie sinonimie midis gerundit 

të kohës me parafjalën me dhe sifjalisë kohore, si në rastin e mëposhtëm, ku 

me të hyrë mund të zëvendësohet me sapo hyri: 

Në shkollë, daljen e partisë na e shpjeguan si një gjë tepër të 

gëzueshme. Madje, zoti Jorgaq, me të hyrë në klasë, hapi dyert dhe 

përmes mallëngjimit thirri: Sihariq! Sihariq! Besoj se e dëgjuat 

sihariqin. (Ismail Kadare, ―Çështje të marrëzisë‖) 

 Në gjuhën e sotme letrare ndërtimet me gerund përcaktor janë sinonimike me 

ndërtimet me emra foljorë asnjanës dhe me sifjali përcaktore: Aftësinë e të 

folurit... (= për të folur). 

 

 Në stilin e gazetës e në atë shkencor përdoret shumë ndërtimi ―është për t‘u 

theksuar‖, i cili vendos marrëdhënie sinonimie me ―duhet theksuar.‖  

 

Çeliku, ashtu si Mansaku, vëren lidhje sinonimie midis tipit të së ardhmes me 

pjesëzën do (do të bëj) dhe tipit ―kam për të bërë― apo ―do të bëja‖ dhe ―kisha për të 

bërë‖. Çeliku vë në dukje se në shumicën dërrmuese të rasteve ato përdoren me 

dallime kuptimore. Kështu, trajtat kam për të bërë e kisha për të bërë në pjesën më të 

madhe të rasteve kanë ngjyrimin e sigurisë; këtë ngjyrim ato e shprehin më qartë në 

ndërtimet me mohim, ndërtime këto në të cilat trajtat në fjalë përdoren më shumë. Në 

ndërtimet pohore ato shprehin ngjyrimin e sigurisë, të detyrimit e nevojës. Në pak 

raste trajtat e çifteve të mësipërme përdoren edhe me të njëjtin kuptim, duke shprehur 

një veprim që pritet të kryhet. Në kuptimin e fundit, sipas Çelikut, normë përbëjnë 

vetëm trajtat me pjesëzën do, ndërsa trajtat me pjesëzën kam përbëjnë normë kur 

shprehin ngjyrimin e sigurisë, të detyrimit e të nevojës.   

 



112 
 

 

 Ndërtimet për + gerund i qëllimit dhe për + emër prejfoljor (punojmë për të 

forcuar qeverisjen dhe punojmë për forcimin e qeverisjes) janë sinonimike. Në 

ndërtimin e parë kuptimi i veprimit është më i theksuar. Përdorimi i ndërtimit 

me gerund dhe me emër bëhet herë-herë në baza subjektive, por edhe për arsye 

stilistike.  

 

 Një tjetër rast i marrëdhënies së sinonimisë është çifti: me + gerund i kohës 

dhe me + emër prejfoljor prapashtesor (me t‘u tharë këneta dhe me tharjen e 

kënetës); ndërtimi me gerund e ka më të theksuar ngjyrimin e pasimit të 

menjëhershëm; emri prejfoljor tregon rezultatin e një veprimi që shërben si 

cak i fillimit të veprimit të foljes së shtjelluar.  

 

 Kuptimin ―nuk kam ndërmend‖ trajta ―jam + përcjellore‖ e ka në ndërtime me 

mohim: Eja rri pak.  – Nuk jam duke ardhur (= Nuk kam ndërmend të vij).  

 

 Përcjellorja mohore e kohës është sinonimike me sifjalinë kohore të 

parakohësisë me lidhëzat para se, përpara se: U zgjova pa lindur dielli.  

 

 Përcjelloret mohore të bashkërenditura janë sinonimike me sifjalitë e 

bashkërenditura mohore. Përdoren më shumë në letërsinë artistike, sidomos në 

fjalët e autorit në ligjëratën e drejtë: Ata qëndronin në këmbë, pa kuptuar gjë 

= Ata qëndronin në këmbë dhe nuk kuptonin gjë.   

 

 Pjesorja pa mbaresë në gjuhën e sotme shqipe përdoret rrallë edhe si përcaktor 

i paveçuar. Pjesorja e paveçuar pa mbaresë mund të këmbehet fare lehtë me 

pjesore të paranyjëzuar. Përcaktorë të paveçuar, të shprehur me pjesore pa 

mbaresë, gjejmë më shpesh në letërsinë artistike, por edhe tek autorët e 

Rilindjes e të Pavarësisë, si dhe në poezi: Një burrë dhe një grua hipur mbi 

kalë.  

 

 Parafjalët prejpjesore janë sinonimike e të këmbyeshme me parafjalë të tjera të 

parme ose jo të parme: lidhur me = për; ngjitur me = pranë; krahasur me = 

në krahasim me; falë - në sajë. 

 

 Parafjalët foljore përfshirë, përjashtuar ndërkëmbehen me përcjelloret 

gjegjëse duke përfshirë, duke përjashtuar.  
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Sipas të njëjtit autor, nuk ka arsye të përdoren tri lokucione sinonimike: parë 

nga, shikuar nga, vështruar nga; këto mund të seleksionohen në të mirë të njërës. E 

njëjta gjë mund të thuhet për bazuar në, mbështetur në.  

Pra, sinonimia gramatikore në gjuhën shqipe ka një gamë të gjerë përdorimi, 

duke shërbyer si një mjet shumë i rëndësishëm gjuhësor. Kjo shumësi formash dhe 

ndërtimesh është tregues i pasurisë së gjuhës shqipe dhe potencialit të saj të madh 

shprehës.   
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KREU V  

Sinonimet, kohezioni leksikor dhe efektet stilistike 

 

 

5.1 Sinonimet dhe kohezioni leksikor 

Ashtu si fjalët e izoluara nuk mjaftojnë për të realizuar një komunikim të 

efektshëm në gjuhë, ashtu edhe një grup fjalësh nuk mund të arrijë qëllimin e caktuar 

në qoftë se nuk organizohen apo përdoren në mënyrën e duhur. Funksionet e gjuhës 

nuk lidhen vetëm me përmbajtjen, por lidhen edhe me formën, për të dhënë një 

informacion në mënyrën e duhur stilistike, emocionale, etj. Si rrjedhojë, autorë
285

 të 

ndryshëm kanë dhënë mënyrat se si leksiku i një gjuhe mund të përdoret në mënyrë sa 

më elastike për të shmangur monotoninë gjuhësore.  

Kohezioni leksikor konsiderohet si një nga mënyrat më të suksesshme për 

përmbushjen e pritshmërive të shprehura më lart. Ndonëse kohezioni leksikor është 

studiuar nga autorë të ndryshëm, ata bazohen kryesisht tek një bosht i përbashkët, 

identifikimi i mjeteve të ndryshme gjuhësore për arritjen e unitetit tekstor. Pra, duke 

qenë se ―kur flasim rreth një teme, na duhet t‘i referohemi të njëjtave dukuri disa herë 

dhe nëse përdorim të njëjtën fjalë në çdo rast nuk do të ishte e këndshme‖,
286

 atëherë 

mund të vihen në përdorim mënyra të shumëllojshme për shmangien e saj.  

Modeli i ndërtuar nga Hallidei dhe Hesëni
287

 lidhur me kohezionin leksikor 

mbështetet tek disa mjete leksikore kohezive, të cilat ndahen në dy kategori kryesore: 

përsëritja dhe bashkëlidhja. Përsëritja përfshin:  

 përsëritjen e të njëjtës fjalë (mushroom – mushroom) 

 përdorimin e një sinonimi (sword – brand) 

 përdorimin e një fjale përfshirëse (Jaguar – car)  

 përdorimin e një fjale të përgjithshme (We all kept quiet. That seemed 

the best move.) 

Të gjitha këto mjete kryejnë funksionin e përsëritjes së njësisë së mëparshme, 

ose në formë identike, ose të modifikuar, dhe në këtë mënyrë krijohet lidhja kohezive 

midis njësive.  

Sipas Hallideit dhe Hesënit, bashkëlidhja është kohezioni që arrihet nëpërmjet 

njësive leksikore që rishfaqen në mënyrë të rregullt. Pra, lidhja arrihet kur njësitë 

leksikore kanë tendencën të shfaqen në kontekste të ngjashme leksikore ose kur ato 

lidhen nga ana leksiko-semantike. Për shembull, boy (djalë) dhe girl (vajzë) janë 

kohezive sepse kanë kuptime të kundërta, por laugh (qesh) dhe joke (bëj shaka) dhe 

boat (varkë) dhe row (vozit) janë gjithashtu kohezive ndonëse nuk janë të lidhura 

sistematikisht, por janë të lidhura tipikisht me njëra tjetrën.  
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Hesëni rimerr çështjen e kohezionit leksikor, duke bërë një klasifikim të ri të 

kategorive të kohezionit leksikor. Ky autor i ndan kategoritë në dy grupe: të 

përgjithshme dhe të veçanta. Kategoria e përgjithshme përfshin marrëdhënien 

leksikore të përsëritjes dhe marrëdhënie të tjera semantike, si sinonimia, hiponimia, 

meronimia dhe antonimia.  

Hallidei e ndan kohezionin leksikor në tre kategori: përsëritja, sinonimia dhe 

bashkëlidhja. Do të ishte me interes të kuptonim se ç‘farë përfshin sinonimia e 

Hallideit. Në fakt, shumë marrëdhënie leksikore ai i konsideron lloje të sinonimisë: 

sinonimia e mirëfilltë (sound – noise), hiponimia (tree – oak), meronimia (tree – 

trunk), bashkëhiponimia (oak – pine), bashkëmeronimia (trunk – branch), dhe 

antonimia (awake – asleep) si një rast i veçantë. 

Mekarthi
288

 ka ndërtuar një model me katër marrëdhënie leksikore:  

 ekuivalenca 

 përfshirja 1: specifike – e përgjithshme 

 përfshirja 2: e përgjithshme – specifike 

 opozicioni  

Të bie në sy mospërfshirja e përsëritjes dhe kjo ndodh pasi Mekarthi është më 

shumë i përqendruar tek mënyra se si njësitë e ndryshme gjuhësore përfshihen në 

bisedë. Ndryshe nga shumë autorë të tjerë, Mekarthi nuk përfshin termin sinonimi, 

pasi sipas tij nevojiten terma që lidhen më shumë me ligjërimin, në vend të termave 

që përshkruajnë marrëdhënie të përgjithshme semantike. Sipas këtij autori, termat 

ligjërimore tregojnë se një marrëdhënie midis dy njësive varet nga teksti në të cilin 

shfaqen, në vend të një marrëdhënieje të kuptimit abstrakt. Pra, ndonëse nuk 

përmenden fjalët sinonimi dhe antonimi, dëshira për të vlerësuar natyrën ligjërimore 

të kuptimit leksikor, bën që Mekarthi të preferojë termat ekuivalencë dhe opozicion.  

 

 

 

5.2 Sinonimet dhe funksionet stilistike 

Sipas Kostallarit, ―sinonimia luan një rol të madh për ta bërë gjuhën më të 

larmishme, më të gjallë dhe shprehëse, ajo u jep mundësi njerëzve të formësojnë edhe 

nuancat më të holla të mendimit, t‘i japin shprehjes një ton të caktuar.‖
289

 Pra, 

―sinonimet i japin mundësi një mjeshtri të stilit të zgjedhë në çdo rast termin i cili 

është pasqyra më perfekte e mendimit të tij. Për të shkruar apo folur sa më mirë, para 

së gjithash ne duhet të njohim të gjitha fjalët nga të cilat mund të përzgjedhim dhe të 

dimë arsyen pse duhet zgjedhur një fjalë e caktuar në një kontekst të dhënë.‖
290

  

Sinonimet duhet të jenë mjet i pazëvendësueshëm në ―arsenalin‖ stilistik të 

shkrimtarit, përkthyesit, gazetarit, apo kujtdo që dëshiron të përdorë një gjuhë të saktë 

dhe që përçon mesazhin në mënyrën e përshtatshme. Si gjuha angleze ashtu edhe ajo 
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shqipe kanë potencialin e duhur leksikor, falë shkaqeve të shumta gjuhësore dhe 

jashtëgjuhësore, për të arritur shprehësinë, saktësinë apo ngjyrimin e duhur në një 

shkrim apo ligjërim të caktuar, pasi: ―fjalët, ndonëse qëndrojnë aq të pafajshme në 

fjalor, bëhen aq të fuqishme për të mirë dhe për të keq në duart e dikujt që di si t‘i 

përzgjedhë dhe t‘i kombinojë ato.‖
291

  

Lidhur me stilin, Ullmani
292

 shprehet se ―nëse dallimi ndërmjet sinonimeve 

është kryesisht emocionues ose stilistik, mund të mos ketë mbivendosje midis 

sinonimeve: sado të afërta të jenë nga kuptimi denotativ, ato i përkasin regjistrave 

plotësisht të ndryshëm apo niveleve të ndryshme të stilit dhe normalisht nuk mund të 

zëvendësojnë njëri tjetrin. Është e vështirë të gjendet ndonjë kontekst – përveç një 

konteksti qëllimisht komik ose ironik – ku mingy mund të zëvendësojë avaricious ose 

pop off të zëvendësohet nga pass away.‖
293

  

E njëjta gjë mund të thuhet për gjuhën shqipe, ku në çifte sinonimike si e vrau 

dhe e palosi, marrëveshje dhe pazarllëk, sulm dhe yrysh, zëvendësimi midis 

komponentëve të çiftit sinonimik do të ishte i pamundur stilistikisht, pasi vetë 

ekzistenca e këtyre çifteve sinonimike mbështetet tek dallimet midis sinonimeve: 

përndryshe, do të gjendeshim përballë dysorëve leksikorë pa asnjë dallim midis tyre. 

Sinonimia ofron mundësi të panumërta stilistike për të shprehur ngjyrime të 

ndryshme të stilit për njerëz, dukuri, veprime, cilësi, qëndrime, etj. Shembujt e 

mëposhtëm tregojnë dallimet stilistike ndërmjet sinonimeve: 

 drunken (negative) - merry (pozitive). 

I attempted to accompany them and proceeded a short distance from the 

house, but my head whirled round, my steps were like those of a drunken 

man. (Meri Shelli, ―Frankestein‖) 

 

‘What is it?‘ pursued Fagin, mad with rage. ‗When the boy‘s worth 

hundreds of pounds to me, am I to lose what chance threw me in the way 

of getting safely, through the whims of a drunken gang that I could whistle 

away the lives of! (Çarls Dikens, ―Oliver Twist‖) 

 

 enemy - foe (letrare) 

Of hair-breadth scapes i' the imminent deadly breach, 

Of being taken by the insolent foe. 

(Uilliam Shekspir, ―Othello‖) 

 

 

 snake – serpent (letrare) 

 

Emilia: I durst, my lord, to wager she is honest, 

Lay down my soul at stake: if you think other, 

Remove your thought; it doth abuse your bosom. 
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If any wretch have put this in your head, 

Let heaven requite it with the serpent's curse! 

(Uilliam Shekspir
294

, ―Othello‖) 

 

 see – behold (letrare) 

―Behold her singing in the field 

Yon solitary highland lass.‖ 

(D.H.Lorens, ―Sons and Lovers‖) 

 

Për të krijuar një ide të qartë lidhur me dallimin stilistik ndërmjet sinonimeve, 

le të shohim trajtimin që i bën Fjalori ―Webster‖ grupit të mëposhtëm sinonimik:  

 clothe, attire, dress, apparel, array, robe 

―Attire shpreh një proces më të kujdesshëm dhe një nivel më të lartë 

formaliteti se clothe. Dress është shumë më pak formale se attire dhe shumë 

më e pasur me konotacione se clothe. Apparel and array janë fjalë kryesisht 

letrare, të cilat përdoren kur synohet të transmetohet konotacioni i shkëlqimit, 

elegancës apo madhështisë së veshjes së dikujt.‖
295

  

Dallimi stilistik i një prej elementeve përbërës të grupit të mësipërm sinonimik 

pasqyrohet në një nga veprat e Çarls Dikensit:  

Pickwick proceeded to put himself into his clothes, and his clothes into his 

portmanteau. Great men are seldom over scrupulous in the arrangement of 

their attire. (Çarls Dikens, ―The Pickwick Papers‖) 

Letërsia artistike ofron shembuj të pafund fjalësh të cilat mbajnë shënimin 

―letrare‖ në fjalorë. Tek ―Oliver Twist‖ për shembull vërejmë përdorim të gjerë të 

fjalëve me ngarkesë stilistike:  

Although I am not disposed to maintain that the being born in a workhouse, is 

in itself the most fortunate and enviable circumstance that can possibly befall 

a human being, I do mean to say that in this particular instance, it was the 

best thing for Oliver Twist that could by possibility have occurred. 

Pohimi i Aristotelit në veprën ―Retorika‖ se ―sinonimet janë të dobishme për 

poetin‖ pasqyron më së miri lidhjen që ekziston midis stilit dhe sinonimisë. 

Megjithatë, duhet vënë në dukje se sinonimia nuk është mjet i vlefshëm vetëm për 

poetin, por për çdo person që përdor gjuhën për të transmetuar nuancat më të holla të 

mendimit. Sipas Ullmanit,
296

 mundësia për të zgjedhur midis dy ose më shumë 

alternativave është thelbësore për konceptin modern të stilit dhe sinonimia ofron një 

nga shembujt më të qartë të kësaj zgjedhjeje. Nëse ekzistojnë disa fjalë për të 

shprehur të njëjtën përmbajtje, shkrimtari duhet të zgjedhë:  
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 atë që përshtatet më mirë me kontekstin 

 atë që transmeton nivelin e duhur të emocionit dhe theksit  

 atë që përshtatet më mirë me tonin e përgjithshëm të shprehjes 

Shumë studiues pranojnë rëndësinë e sinonimeve në gjuhë, pasi ―sinonimet 

përdoren shpesh për të shmangur përsëritjen e fjalëve dhe për t‘i shtuar ngjyrat dhe 

larminë gjuhës‖,
297

 dhe ―duke qenë se sinonimet janë si nuanca të ndryshme të së 

njëjtës ngjyrë, një shkrimtar i zotë mund t‘i përdorë ato me sukses për të përsosur dhe 

përfunduar pikturën që ai ofron.‖
298

   

Ndonëse përdorimi i sinonimeve ofron një numër të madh mundësish 

shprehëse, duhet pasur kujdes që sinonimet të përdoren në mënyrë të saktë dhe me 

funksione të caktuara në gjuhë. Përdorimi i sinonimeve thjesht për të shmangur 

përsëritjen, pa i kushtuar rëndësi kontekstit apo dallimeve sinonimike, do të 

shtrembëronte kuptimin, do të shkaktonte keqkuptime ose paqartësi, apo thjesht nuk 

do të përçonte kuptimin e synuar. Sipas Piocit, sa herë që gjendemi përballë një 

rreziku të tillë, stilisti i mirë, apo ―syri i mprehtë i kritikut‖
299

 peshon të mirat dhe të 

këqijat e përdorimit të së njëjtës fjalë dhe nëse nuk ka alternativë tjetër të 

përshtatshme, ai e përsërit fjalën në vend që të shtrembërojë mendimin e tij.  

Pioci shprehet gjithashtu se ―duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm, pasi 

shumë shkrimtarë kanë prirjen t‘i ngatërrojnë sinonimet me njëri tjetrin dhe t‘i 

përdorin me një pakujdesi të madhe, thjesht për hir të mbushjes së rreshtit apo krijimit 

të larmisë gjuhësore: duke i konsideruar sinonimet si identike në kuptim, shkrimtarët, 

në mënyrë të pakujdesshme, i hedhin idetë e tyre në një lloj mjegullnaje.‖
300

  

Një përdorim stilistik i sinonimeve është ai në grup ose njëri pas tjetrit dhe 

shpesh kjo shërben për shprehjen e emocioneve të forta. Shekspiri shquhet për 

përdorimin e një sinonimie të pasur, gjë që pasqyron pasurinë e përgjithshme 

gjuhësore të këtij autori. Tek vepra ―Hamlet‖ përdoren grupe të ndryshme 

sinonimesh:  

O, that this too too solid flesh would melt,  

thaw, and resolve itself into a dew! 
      (Akti 1, Skena 2)  

 

Tek ―King Richard III‖, Glocesteri përdor dy sinonime njëri pas tjetrit:  

Simple, plain Clarence!  I do love thee so.  

      (Akti 1, Skena 1) 

 

―Twelfth Night‖:  

And let no quarrel, nor no brawl to come 

By the Lord, fool, I am not mad. 

                                                                         (Akti 5, skena 1) 
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―Julius Caesar‖:  

Caesar: And these does she apply for warning and portents. 

                                                                         (Akti 2, skena 2) 
 

Përdorimi i sinonimeve pranë njëri tjetrit shërben kryesisht si mjet theksimi, 

por shpeshherë përdoret për të qartësuar kuptimin, apo edhe për ta bërë atë sa më 

gjithëpërfshirës: 

Gay and merry was the time; and right gay and merry were at least four of the 

numerous hearts that were gladdened by its coming. (Çarls Dikens, ―The 

Pickwick Papers‖) 

 

‗And oh, kind Heaven!‘ she said, folding her thin hands together, ‗whether it 

be boy or girl, raise up some friends for it in this troubled world, and take pity 

upon a lonely desolate child, abandoned to its mercy!‗‗ (Çarls Dikens, ―Oliver 

Twist‖) 

 

Në këto funksione sinonimet mund të përdoren afër, por jo domosdoshmërisht 

pranë njëri tjetrit:  

Emilia: I will be hang'd, if some eternal villain, 

Some busy and insinuating rogue, 

Some cogging, cozening slave, to get some office, 

Have not devised this slander; I'll be hang'd else. 

(Uilliam Shekspir, ―Othello‖, Akti 4, Skena 2) 

Kruzi
 301

 mendon se kur dy sinonime shfaqen së bashku, marrëdhënia e tyre 

shpesh tregohet nëpërmjet: that is to say, or,
302

 etj.  

 He was cashiered, that is to say, dismissed.  

 This is an ounce, or snow leopard.  

Kur sinonimet përdoren për të saktësuar kuptimin, dallimi mund të tregohet 

me anë të shprehjeve: more exactly, ose or rather:  

 He was murdered, or rather executed.  

Në disa raste, mund të bëhet korrigjimi i vetvetes ose i dikujt tjetër nëpërmjet 

përdorimit të një sinonimi më të përshtatshëm:  

―Perhaps, after all, America never has been discovered… I myself would say 

that   it had merely been detected‖. (Oskar Uajlld, ―The Picture of Dorian 

Gray‖)  

Në mesjetë, një fjalë franceze shpesh shpjegohej duke e vendosur atë pranë 

sinonimit të saj në gjuhën angleze. Me kalimin e kohës, kjo u shndërrua në teknikë 

letrare, e cila gjendet tek Çoseri, Shekspiri dhe shkrimtarë të tjerë: courtyard, 
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mansion-house, lord and master, pray and beseech etj. Ndonëse ishte tendencë e 

kohës, më vonë ato hasën në kritikën e puristëve të shekullit të shtatëmbëdhjetë. 

Terminologjia juridike përmban shprehje të përbëra nga sinonime: made and 

signed, terms and conditions, able and willing, last will and testament, goods and 

chattels, etj. Përpiluesit e dokumenteve krijuan praktikën e përdorimit të këtyre 

çifteve sinonimike kur për të njëjtin objekt ose dukuri gjendeshin në gjuhë si termat 

angleze, ashtu edhe ato të huazuara nga frëngjishtja. Në këtë situatë, shpesh kishte 

dyshime nëse këto sinonime kishin të njëjtin kuptim dhe si rrjedhojë lindi tendenca e 

përfshirjes së secilës alternativë. Përfundimi ishte çifte të shumta sinonimike të llojit 

breaking and entering dhe goods and chattels, në të cilat një fjalë angleze plotësohet 

nga barasvlerësi i saj francez. Ky lloj përdorimi është kundërshtuar nga Çarls Dikensi, 

sipas të cilit: ―ne flasim për tiraninë e fjalëve por edhe ne na pëlqen të tiranizojmë me 

to.‖ Megjithatë, pavarësisht kundërshtimeve të tilla, një pjesë e mirë e këtyre 

përdorimeve vazhdojnë të jenë edhe sot pjesë e terminologjisë juridike. 

Xhevat Lloshi
303

 i kushton vëmendje të veçantë përdorimit të sinonimeve për 

arritjen e efekteve të shumëllojshme stilistike. Me rëndësi për të është roli përforcues 

në të folurit e përditshëm që luajnë çiftet sinonimike:  

Varg e vistër, shend e verë, një herë e një kohë, me laçkë e me plaçkë, lumë e 

përrua, çikë e thërrime, shkoi e vate, u qorroftë e u verboftë, rreth e rrotull, 

kockë e kokallë, turp e marre, finjë e alisivë, paç ymër e jetë, fuqi e kuvet, 

halle e derte.  

Në letërsi çiftet sinonimike përdoren gjerësisht:  

Vaj e gjamë, puna e fëdiga, forcë e fuqi, ndë paq e në pushim, ndë frigë e 

tmerr, kemi folë e ligjëruem, digjem e përvëlohem, tretem e kullohem, me 

bubullimë e bujë etj.  

Le të shohim përdorimin e çifteve sinonimike nga Kadareja: 

Krushqit do të mbërrinin, edhe sikur nusja të ishte duke vdekur, zhargas e 

rrëshqanthi do ta çonin në shtëpi të dhëndrit. (Ismail Kadare, ―Prilli i thyer‖) 

Tani jo vetëm shkonte, por niste qante me duf e me aht si rrallëkush. (Ismail 

Kadare, ―Çështje të marrëzisë‖) 

Afërsia midis sinonimeve të përdorura pranë njëri tjetrit është zhdukur në disa 

raste dhe si rrjedhojë kemi përftuar fjalë si turravrap: 

Në të vërtetë do të donte që mbrëmja të binte sa më parë dhe pas saj të 

rrokullisej nata dhe ai të ikte turravrap nga kjo pritë e nemur. (Ismail Kadare, 

―Prilli i thyer‖) 

Samara
304

 i kushton rëndësi vargut të fjalëve sinonime, të cilat përdoren për të 

rritur intensitetin e shprehjes: nën kërbaçin dhe kamzhikun (e regjimit diktatorial), nën 

thundrën dhe çizmen (e huaj), nën zgjedhën dhe këmbën (e pushtuesit), larot dhe 

zagarët (kolaboracionistë), etj. Samara mendon se disa nga këto vargje kanë thjesht 

kuptime të afërta ose i përkasin një grupi tematik.  
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Shembuj të përdorimit të sinonimeve për përforcim apo gjithëpërfshirje gjejmë 

në median e shkruar. Në shembullin e mëposhtëm autori përdor një sërë shprehjesh 

sinonimike për ta bërë sa më fortë bindjen e tij:  

Kam përshtypjen se gjithë jetën këtë ka bërë: u ka bërë bisht gjërave, u ka 

ikur, u është përvjedhur, u ka kaluar tinëz. Të paktën, faqe botës. Në biseda 

private duhet të ketë qenë ndryshe. Ka qenë ndryshe. Të paktën, kjo është ajo 

që unë di. (―Gazeta Shqip‖, fq. 4, 10.11.2011) 

Në aspektin gramatikor, vërejmë se ―si në gjuhën letrare ashtu edhe në gjuhën 

popullore përdoren shpesh dy pjesore sinonimike njëra pas tjetrës: tretur e kulluar, 

rëgjuar e mbledhur, veshur e ngjeshur, shkulur e flakur, thyer e përthyer, lodhur e 

këputur, shpuar e gjakosur, zbathur e zhveshur, nxirë e thekur etj. Ndërtimi me dy 

pjesore është më i zakonshmi, por takohet edhe ndërtimi me më shumë se dy pjesore 

rradhazi. Ndërtimi në fjalë tregon një veprim intensiv të kryer: Çakërdisur, 

batërdisur, përpëlitur dhe zalisur ëndërroj pa fund, pa shpresë anës Elbës, anës 

Spresë.‖
305

 

Në disa raste sinonimet mund të përdoren jo njëri pas tjetrit por brenda të 

njëjtës fjali. Në këtë mënyrë krijohet larmi leksikore dhe mbahet qëndrim ndaj 

dukurisë nëpërmjet ngjyrimit stilistik që përçon fjala:  

Megjithatë, ishin të lidhura të dyja me dhjetëra pejza dhe askush nuk e dinte 

kufirin ku mbaronte njëra e ku fillonte tjetra, dhe gjithçka ishte krijuar në një 

mënyrë të tillë, që ato të pillnin njëra tjetrën, e papërgjakura të lindte të 

përgjakurën e kështu gjithmonë, nga koha në kohë e nga brezi në brez. 

(Ismail Kadare, ―Prilli i thyer‖) 

Mjete me vlerë të madhe stilistike janë fjalët dialektore apo arkaizmat që 

përdoren nga autori me një qëllim të caktuar stilistik. Një nga efektet që arrihet nga 

përdorimi i dialektalizmave është efekti i kontrastit, pra mosrealizimi i pritshmërisë 

gjuhësore. Megjithatë, fjalët dialektore përmbushin një numër të madh funksionesh 

stilistike pasi ato mund të përdoren ―për përshkrimin e peizazhit të fshatit ose të 

qyteteve të vjetra, për riprodhimin e mjedisit, jetës familjare, për individualizimin ose 

karakterizimin e personazhit dhe të mendësisë, për efekte lirike ose komike‖,
306

 apo 

edhe ―për të afruar gjuhën e autorit me gjuhën e personazhit.‖
307

  

Tek ―Prilli i Thyer‖ i Kadaresë vërejmë përdorimin e fjalëve krahinore për t‘ju 

afruar sa më shumë personazheve dhe atmosferës mbizotëruese:  

I prituri po avitej prore; Krushqit do të mbërrinin, edhe sikur nusja të ishte 

duke vdekur, zhargas e rrëshqanthi do ta çonin në shtëpi të dhëndrit; Thikën, 

gurin, konopin e gjithçka tjetër që s‘nxjerr zjarr e s‘bën zhurmë që larg, 

kanuni nuk i njeh. 

Kadareja shquhet për përzgjedhje të kujdesshme të fjalëve që shprehin më së 

miri vlerën stilistike të synuar nga autori. Le të shohim disa shembuj të përdorimit të 

sinonimeve me vlerë stilistike nga Kadareja:  

Në shkollë, daljen e partisë na e shpjeguan si një gjë tepër të gëzueshme. 

Madje, zoti Jorgaq, me të hyrë në klasë, hapi dyert dhe përmes mallëngjimit 
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thirri: Sihariq! Sihariq! Besoj se e dëgjuat sihariqin. (Ismail Kadare, ―Çështje 

të marrëzisë‖) 

Disa pëmendnin princa të kahershëm, të tjerë këmbëngulnin se ishin më të 

moçme se princat. (Ismail Kadare, ―Prilli i thyer‖)  

Funksione të caktuara stilistike mund të kryhen nga fjalët e vjetruara, të 

huazuara, apo fjalët joformale. Tek çiftet sinonimike në tabelën më poshtë, fjalët në të 

majtë të tabelës janë përgjithësisht asnjanëse, ndërsa fjalët në të djathtë përmbajnë 

ngarkesa të caktuara stilistike dhe mund të shfrytëzohen për të përmbushur funksione 

të shumëllojshme gjuhësore nga shkrimtarët, gazetarët, përkthyesit, etj.  

 

 

Tabela 5.1: Fjalë asnjanëse – Fjalë me ngarkesë stilistike 

Fjalë asnjanëse Fjalë me ngarkesë stilistike 

 

bisedë muhabet 

u largua ia mbathi 

shëtit sorrollatem 

treg pazar 

vdes ngordh 

masë turmë 

kokë rradake 

fjalë llafe 

fëmijë kalama 

vras palos 

fytyrë surrat 

sulm yrysh 

marrëveshje ujdi 

shërbëtor hyzmeqar 

lind pjell 

i shëndoshë bullafiq 

dalëngadalë avash 

shtyp (me makinë) hekuros 

iku e theu qafën 

erdhi e solli kokën 

oficer zabit 

i pastër qelibar 

vonohem mbodhisem 

përziej nakatos 

fëlliqem laturisem 

dashuri sevda 

shqetësim sëkëlldi 

gozhdë peronë 

falas qelepir 

rrëmujë zallamahi 

botë dynja 

popull  milet 
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i varfër  fukara 

emigrant mërgimtar 

parajsë xhenet 

 

Lidhur me efektin stilistik të fjalëve të huazuara, gjuha shqipe bën dallimin 

midis fjalëve me etimologji perëndimore, të cilat lidhen më së shumti me stilin libror 

apo zyrtar, dhe fjalëve nga periudha osmane. Për sa i përket këtyre të fundit, duhet 

vënë në dukje se ―sfera më e gjerë për orientalizmat sot është gjuha bisedore dhe 

ligjërimi i shkujdesur dhe ato kryejnë po ato role si dhe fjalët e tjera të vjetruara e të 

ngjyrosura, domethënë për karakterizimin historik, për koloritin e jetës së përditshme, 

për të dhënë mendësinë e shtresave të prapambetura, për të ngjallur përfytyrimin e 

fshatit ose të njerëzve të thjeshtë‖.
308

 Tek çiftet e mëposhtme sinonimike, fjala në të 

majtë mund të përdoret me funksionet stilistike të trajtuara më lart:  

Tabela 5.2: Fjalë me origjinë orientale - Fjalë jo me origjinë orientale 

Fjalë me origjinë orientale Fjalë jo me origjinë orientale 

 
açik hapur 

aferim të lumtë 

akçi kuzhinier 

aksham mbrëmje 

alet vegël 

asllan luan 

asqer ushtar 

ashiqare haptas 

avash ngadalë 

baft fat 

bahçe kopësht 

bejleg dyluftim 

ejvallah faleminderit 

fukara i varfër 

kasaba qytet 

mëhallë lagje 

odë dhomë 

sabah mëngjes 

safi thjesht 

saksi vazo 

saraç lëkurëpunues 

sarhosh pijanec 

serm argjend 

 

Vlera stilistike mund të përftohen nga përdorimi diferencues midis fjalëve me 

prapashtesa turke dhe atyre pa këto prapashtesa: furrxhi – furrëtar, samarxhi – 

samarbërës, sahatçi – orëndreqës, bakërxhi – bakërpunues, etj.   

Fjalët e vjetruara krijojnë efekte stilistike kur ato përdoren pasi kanë ―fituar 

vjetërsinë‖, pra kur fjala përdoret në një etapë kohore të largët nga koha e përdorimit 

të saj; fjala anon (përkth.: së shpejti) e përdorur nga Shekspiri, sot krijon efekte 
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stilistike, ndërsa për Shekspirin ajo mund të ketë qenë një fjalë asnjanëse. Le të 

shohim përdorimin e kësaj fjale në veprat e Shekspirit: 

I'll send for you anon. Sir, I obey the mandate, 

And will return to Venice. Hence, avaunt! 

(Uilliam Shekspir, ―Othello‖, Akti 4, Skena 1) 

I'll be with you anon.  

(Uilliam Shekspir, ―Twelfth night‖, Akti 3, Skena 4) 

Një funksion tjetër i çifteve apo grupeve sinonimike është krijimi i efektit të 

kontrastit, i cili mund të ketë tipare serioze ose humoristike.  

Kur një alternativë sinonimike ka natyrë më librore apo formale, atëherë ajo 

fjalë mund të krijojë nuanca ironike. Në pjesën e mëposhtme nga ―Middlemarch‖ e 

Xhorxh Eliotit, vërejmë ironinë që krijohet nga efekti i përdorimit të tepruar të fjalës 

formale commence në vend të asaj asnjanëse begin:   

I have bought one of his works myself— a very nice thing, a very superior 

publication, entitled ‗Ivanhoe.‘ You will not get any writer to beat him in a 

hurry, I think— he will not, in my opinion, be speedily surpassed. I have just 

been reading a portion at the commencement of ‗Anne of Jeersteen.‘ It 

commences well.‘ (Things never began with Mr. Borthrop Trumbull: they 

always commenced, both in private life and on his handbills.)  

Ironia vazhdon kur në një pjesë tjetër të librit përdoren një sërë fjalësh formale 

nga i njëjti personazh:  

If any person demands better, he is at liberty to do so; but, God bless me, 

what an aroma! I should be glad to buy in that quality, I know. There is some 

gratification to a gentleman. 

Rëndësia e përdorimit të fjalëve të duhura në kontekstin e duhur vihet në dukje 

nga shkrimtari irlandez C.S. Ljuis: 

Mos thoni ―pafundësisht‖ kur doni të thoni ―shumë‖; përndryshe nuk do t‘ju 

mbetet asnjë fjalë kur do të doni të flisni rreth diçkaje vërtet të pafund.   

Një element i rëndësishëm i stilit ka të bëjë me ndarjen e tij në regjistra të 

ndryshëm, si formal, joformal, etj. Kështu për shembull, gjatë shkrimit të eseve fjalët 

duhet t‘i përshtaten qëllimit, lexuesve dhe stilit. Sipas Nadellit,
309

 nëse jemi duke 

shkruar diçka serioze rreth paaftësisë në punë, do të ishte normale të përdorej fjalia 

―They don‘t concentrate on their work‖ dhe ―They make frequent errors‖ në vend të 

―They screw up‖ ose ―They goof off‖. 

Regjistri gjuhësor ka tërhequr vëmendjen e autorëve të ndryshëm sa herë është 

trajtuar kategoria leksiko-semantike e sinonimisë dhe ai është konsideruar mjet shumë 

i rëndësishëm për lindjen e sinonimeve stilistike. Më poshtë japim disa çifte 

sinonimesh, komponentët e të cilëve dallojnë nga shkalla e formalitetit. Komponenti i 

parë i çiftit është më formal se i dyti: 
310

  

Tabela 5.3: Fjalë formale – Fjalë asnjanëse 
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Formale 

 
Asnjanëse 

pulchritude  beauty 

decease  die 

missive  letter 

caveat  warning 

euology  praise 

occidental  Western 

traverse  cross 

renounce  give up 

toxophilite  archer 

disputation argument  

purchase buy 

 

Le të shohim përdorimin e sinonimeve me ngjyrim formal në një vepër letrare 

për të kuptuar se si shfrytëzohen këto lloj sinonimesh për krijimin e atmosferës së 

përshtatshme: 

The result of all was so far from displeasing to Mr. Casaubon, that he 

arranged for the purchase of the picture in which Saint Thomas Aquinas sat 

among the doctors of the Church in a disputation too abstract to be 

represented, but listened to with more or less attention by an audience above. 

(Xhorxh Eliot, ―Middlemarch‖) 

Nadelli e klasifikon stilin në tre kategori: formal, popullor dhe joformal. Duke 

u zhvendosur nga stili formal në stilin joformal, mund të përftojmë një bosht linear 

me fjalët fatigued, tired, whacked, bushed.
311

 E njëjta gjë mund të thuhet për fjalët 

clavicle dhe collar bone, ku e dyta është fjalë popullore ndërsa e para përdoret 

kryesisht nga mjekët. Në stilin formal përdoren gjerësisht termat profesionale.  

Sot ekziston tendenca për të kundërshtuar vënien e shenjës së barazisë midis 

gjatësisë së fjalës dhe formalitetit. Përdorimi i tepruar dhe pa vend i fjalëve të 

konsideruara të stilit të lartë do t‘i bënte përdoruresit e këtyre fjalëve të ngjashëm me 

personazhin e Eliotit, të cilin e trajtuam më sipër. Sipas Nadellit, në vend që të 

përdorin fjalët e natyrshme dhe të njohura improve dhe think, njerëzit shfletojnë 

fjalorët sinonimikë për alternativat sinonimike: ameliorate dhe conceptualize.  

Mendimi i Nadellit duket i arsyeshëm për sa kohë që ai nënkupton përdorim jo 

në kontekstin e duhur të këtyre sinonimeve formale. Formaliteti i fituar nga fjala, 

qoftë ky me numër të madh rrokjesh ose jo, është bërë tashmë pjesë përbërëse e 

kuptimit të fjalës dhe duhet shfrytëzuar me kujdes për të krijuar efektin e duhur 

stilistik. Mendimi i Nadellit përputhet me atë të Kroullit, sipas të cilit: ―studentët të 

cilët përdorin fjalorin sinonimik për të shmangur përsëritjen e fjalëve kryesore, apo 

për të gjetur fjalë që tingëllojnë më të këndshme se ato që përdorin zakonisht, e 

keqpërdorin fjalorin. Siç vinin në dukje retoricienët e lashtë, përsëritja nuk është 

domosdoshmërisht negative; nëse përdoret me mjeshtëri, ajo përbën figurë letrare.‖
 312

 

Kur shkruajmë për një publik të përgjithshëm, nuk duhet të përdorim 

zhargonin, i cili është më i kufizuar: myocardial infarction në vend të heart attack.  
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Stili popullor është gjithëpërfshirës dhe gjendet kryesisht në revista, gazeta, 

etj. Në këtë stil të shkruari ka sasi minimale të termave profesionale. Është mirë të 

shmangen kapërcimet e mëdha nga njëri stil në tjetrin, si p.sh. nga lost control tek 

freaked out apo nga fatigued tek whacked. 

Stili joformal është miqësor dhe i thjeshtë; përdoren gjerësisht shprehjet 

bisedore dhe ato të thjeshtligjërimit. Këto të fundit përdoren shpesh si mjete me vlera 

stilistike, ku fjalë si heart, face, prison, drunk, etj. zëvendësohen nga fjalët ticker, 

phizog, clink, sloshed, etj.   

Marrëdhënia semantike ndërmjet komponentëve të grupeve sinonimike shpesh 

përcaktohet nga dallimi stilistik midis sinonimeve. Si rrjedhojë, përftojmë grupe 

sinonimike, të cilat ndonëse kanë të përbashkët kuptimin denotativ, dallohen nga 

përdorimi në stile të caktuara:  

  

  

 

Lidhur me kategorizimin në shtresa të ndryshme stilistike, spikat tabela e 

Bernstajnit:
313

  

 

Tabela 5.4: Gjuha formale – gjuha publike 

Gjuha formale  

(ligjërimi i shtresave të larta) 
Gjuha publike  

(ligjërimi i shtresave popullore) 

 

1. Organizimi gramatikor dhe sintaksor i 

përpiktë; 

1. Fjali të shkurtra, të thjeshta nga ana 

gramatikore, shpesh të papërfunduara, me 

sintaksë të varfër; 
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2. Nuanca logjike dhe ngulmime të 

mbartura nga ndërtimi i periudhës 

gramatikisht të ndërlikuar, e në veçanti 

nga përdorimi i një vargu lidhëzash e 

fjalish të varuara; 

2. Përdorim i thjeshtë e me përsëritje i 

lidhëzave ose i togjeve lidhëzore 

(atëherë, domethënë, e pastaj, sepse, etj.); 

3. Përdorimi i dendur i fjalive, që 

tregojnë marrëdhënie logjike, si fjalitë që 

tregojnë afërsinë në kohë e në hapësirë; 

3. Përdorimi i rrallë i fjalive të varura, që 

shërbejnë për të nënndarë kategoritë të 

përdorura fillimisht për të trajtuar temën 

kryesore; 

4. Përdorimi i dendur i ndërtimeve 

pavetore; 

4. Paaftësia për t‘ju përmbajtur një teme 

të përcaktuar, gjë që lehtëson 

çorganizimin e përmbajtjes së 

informacionit; 

5. Zgjedhja e rreptë e mbiemrave dhe e 

ndajfoljeve; 

5. Përdorimi i ngurtë e i kufizuar i 

mbiemrave dhe i ndajfoljeve; 

6. Përshtypjet individuale shndërrohen në 

fjalë nëpërmjet strukturave të 

marrëdhënieve ndërmjet fjalive dhe 

brenda fjalive, domethënë në mënyrë të 

shprehur; 

6. Përdorimi i rrallë i ndërtimeve pavetore 

ose i fjalive kushtore të tipit ―Po ta 

mendosh...‖; 

7. Simbolizëm shprehës, që dallon deri në 

imtësi domethëniet në nivelin e fjalive.  

7. Përdorimi i shpeshtë i shprehjeve ku 

justifikimet dhe përfundimet përftohen në 

një mënyrë që të dalë pohim kategorik; 

8. Përdorimi i ligjëratës që bën të shfaqet 

vëmendje ndaj mundësive të lidhura me 

një sistem të ndërlikuar konceptesh të 

hierarkizuara për organizimin e përvojës. 

8. Pohime të shumta dhe shprehje të 

shumta, që tregojnë se i kërkohet 

bashkëbiseduesit t‘i japë vlerë të veçantë 

thënies së mëparshme: ―Apo jo?‖, ―E 

merr vesh?‖, ―E shikon‖. Kjo përftesë 

mund të quhet ―retorika e pajtimit ose e 

thirrjes për konsensus‖; 

 9. Zgjedhje individuale të bëra shpesh në 

një tërësi togjesh proverbiale; 

 10. Përshtypje individuale në gjendje të 

nënkuptuar në organizimin e fjalisë; është 

një ligjërim me domethënie të 

nënkuptuara. 

 

Kroulli,
314

 gjatë trajtimit të çështjeve të retorikës në lashtësi, prek edhe ―një 

mjet tjetër për përsëritjen e fjalëve, sinoniminë, d.m.th. përdorimin e fjalëve me 

kuptim të ngjashëm për përsëritjen e një problemi të rëndësishëm: ―Call it treason, 

betrayal, sedition, or villainy – it is one.‖ I njëjti autor jep shembullin e mëposhtëm 

nga ―ad Herennium‖:  

―You have impiously; you have criminally laid hands upon your parent‖ dhe 

―You have overturned the Republic from its roots; you have demolished the 

state from its foundations.‖  
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Duke pasur parasysh këtë shtresim të efekteve stilistike në gjuhë, bëhet e 

domosdoshme që secili prej nesh t‘i përdorë fjalët në mënyrë sa më të saktë dhe të 

përshtatshme, pasi vlera e secilës fjalë nuk ndodhet në rreshtimin e saj në fjalor por në 

përdorimin e saj. Sinonimet në veçanti kërkojnë kujdes të madh, pasi siç do të 

shprehej Mark Tuejni, ―dallimi midis fjalës së duhur dhe fjalës thuajse të duhur është 

si dallimi midis vetëtimës dhe xixëllonjës.‖ 

 

 

 

 

5.2.1.Efektet stilistike dhe ndërtimet sinonimike 

 

Ndërtimet e ndryshme sinonimike mund të shfrytëzohen për të krijuar një 

numër të madh efektesh stilistike në fusha të ndryshme të përdorimit të gjuhës, si 

letërsi, publicistikë, etj. Megjithatë, fjalët me nuanca të ndryshme stilistike janë pjesë 

e përdorimit të përditshëm të gjuhës, pasi përdorimi i një fjale të caktuar kushtëzohet 

shpesh nga situata, marrëdhënia midis pjesëmarrësve në bisedë, etj. Për të kuptuar 

mënyrat se si mund të përdorim gjuhën sinonimike në funksion të ligjërimit të saktë 

apo me shprehësi të lartë, do të trajtojmë në vazhdim shembuj të ndryshëm të 

përdorimit të formave sinonimike: 

Përdorimi i një emri në vend të një mbiemri shpesh preferohet si mjet më 

shprehës për të intensifikuar cilësinë e dhënë. Le të krahasojmë format e mëposhtme 

sinonimike:  

 He was quite a success. - He was quite successful. 

 It was good fun. - It was funny. 

And when you have given YOUR ball,‘ she added, ‗I shall insist on their giving 

one also. I shall tell Colonel Forster it will be quite a shame if he does not.‘ 

(Xhejn Ostin, ―Pride and Prejudice‖) 

 

‗I know there is such an idea with many people, but indeed it is quite a 

mistake, sir. (Xhejn Ostin, ―Emma‖) 

 

Good gracious! when I went away, I am sure I had no more idea of being 

married till I came back again! Though I thought it would be very good fun if 

I was.‘ (Xhejn Ostin, ―Pride and Prejudice‖) 

Format sinonimike me mbiemra përdoren shumë në letërsi. Rajevska
315

 

mendon se thelbi gjuhësor i kësaj strukture është të përçohet ideja e cilësisë nëpërmjet 

marrëdhënies së një objekti me tjetrin. Kjo studiuese jep shembujt e mëposhtëm:  

 a thing of great importance - a very important thing 

 a glance of contempt - a contemptuous glance 

 a look of joy - a joyful look 
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 a man of energy - an energetic man 

 writers of great repute - very reputable writers 

 a thing of great value - a valuable thing 

Strukturat e mëposhtme gjuhësore përdoren shpesh për të përçuar nuanca 

kuptimore më komplekse dhe më të holla se mbiemrat e zakonshëm dhe shfrytëzohen 

për qëllime stilistike: 

 

‗The PRESENT always occupies you in such scenes— does it?‘ said he, with a 

look of doubt. (Xhejn Ostin, ―Pride and Prejudice‖) 

 

There came over him a look of meanness and of paltriness. And when the 

mean-looking elderly man bullied or ordered the boy about, Arthur was 

furious. (D.H.Lawrence, ―Sons and Lovers‖) 

 

He took it up eagerly, but ended by sniffing at it with an air of contempt. 

(Xhozef Konrad, ―Heart of Darkness‖) 

 

Çarls Dikensi përdor shpesh formën mbiemërore të fjalës dhe brenda të njëjtës 

fjali ai përdor formën emërore:  

...but Mr. Jingle only answered with a contemptuous smile, and replied to his 

menaces by a shout of triumph, as his horses, answering the increased 

application of whip and spur, broke into a faster gallop, and left the pursuers 

behind. (Çarls Dikens, ―The Pickwick Papers‖) 

Frazat emërore emër + itself përdoren si struktura me ngarkesë stilistike në 

vend të shkallës sipërore. Kjo vërehet në shembujt e mëposhtëm: 

 You are patience itself - You are most patient. 

 She was prudence itself - She was most prudent. 

Këto ndërtime gjuhësore transmetojnë më shumë forcë dhe shprehësi se 

mbiemrat përkatës në shkallën sipërore. Këto raste tregojnë se cilësia, e cila shprehet 

kryesisht me anë të mbiemrave,  mund të shprehet shumë mirë edhe me anë të 

emrave. Përdorimi i emrave në vend të mbiemrave i jep theks të veçantë cilësisë:  

‗The letter, perhaps, began in bitterness, but it did not end so. The adieu is 

charity itself. (Xhejn Ostin, ―Pride and Prejudice‖) 

In seasons of cheerfulness, no temper could be more cheerful than hers, or 

possess, in a greater degree, that sanguine expectation of happiness which is 

happiness itself. (Xhejn Ostin, ―Sense and Sensibility‖) 

Në anglishte hasen edhe frazat emërore all + emër:  

 She is all goodness (krahaso: She is very good.)  

 He is all nerves. (krahaso: He is very nervous.)  

Në letërsinë artistike ka raste kur all i paraprin formës krahasore të foljes, 

duke i dhënë më shumë forcë shprehjes.  

‗People don‘t like his religious tone,‘ said Lydgate, breaking off there. 
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‗That is all the stronger reason for despising such an opposition,‘ said 

Dorothea, looking at the affairs of Middlemarch by the light of the great 

persecutions. (Xhorxh Eliot, ―Middlemarch‖) 

 

And the course is all the clearer from there being no salary in question to put 

my persistence in an equivocal light.‘(Xhorxh Eliot, ―Middlemarch‖) 

All nuk përdoret me kuptim përforcues vetëm përpara mbiemrave në shkallën 

krahasore: 

And often you will notice that being conscious of the eyes of the whole visible 

world resting on him from the sides of the two ships, this standing captain is 

all alive to the importance of sustaining his dignity by maintaining his legs. 

(Herman Melvill, ―Moby Dick‖) 

 

My dear Chettam, that is all very fine, you know,‘ said Mr. Brooke. ‗But how 

will you make yourself proof against calumny? (Xhorxh Eliot, 

―Middlemarch‖) 

 

Përveç foljes do, e cila shërben si folje ndihmëse me funksion përforcues, 

gjuha angleze ka disa ndërtime gramatikore në të cilat përforcuesi go ndiqet nga 

format e shtjelluara të foljes. Forma me go rrit shkallën e theksimit të veprimit:  

 ‗Have you been running?‘ she asked. 

‗We had to run for the train.‘ 

‗You’ll go and knock yourself up. You‘d better drink hot milk.‘ (D.H. Lorens, 

―Sons and Lovers‖) 

(You‘ll go and knock yourself up është sinonimike me You will knock yourself 

up) 

 

‗I meant to have offered them; then I went and forgot ‗em.‘ 

‗I think you did,‘ she answered. (D.H. Lorens, ―Sons and Lovers‖) 

 

And then something struck me. I says, now I reckon the widow or the parson 

or somebody prayed that this bread would find me, and here it has gone and 

done it. (Mark Tuejn, ―Adventures of Huckleberry Finn‖) 

 

Sipas Rajevskës, këto ndërtime gramatikore, në disa kontekste të përdorimit të 

tyre, shprehin veprime të papritura që lidhen me habinë, hutimin, mërzitjen, etj.  

Një tjetër ndërtim gramatikor me ngjyrim afektiv vërehet tek strukturat që 

përmbajnë foljen go të ndjekur nga folje me –ing. Në këto raste folja go nuk tregon 

lëvizje por përdoret në mënyrë idiomatike për të përforcuar kuptimin e foljes 

kryesore: 

It was cold, bleak, biting weather: foggy withal: and he could hear the people 

in the court outside, go wheezing up and down, beating their hands upon their 

breasts, and stamping their feet upon the pavement stones to warm them. 

(Çarls Dikens, ―A Christmas Carol‖) 

 

Don't go putting on any airs with me. (Margaret Miçëll, ―Gone with the 

wind‖) 
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James was alarmed. "Oh' ', he said, don't go saying I said it was to come 

down! I know nothing about it. (Xhon Galsuërthi, ―The man of property‖) 

 

Kryefjala e Mënyrës Urdhërore përgjithësisht nuk përdoret, por kur është e 

nevojshme, përdoret përemri para ose pas foljes. Strukturat foljore me përemra 

shprehin nuanca të holla emocionale: intensitet ose theksim, zemërim, padurim, 

përbuzje, etj.:  

‗Don‘t you be afraid of that,‘ returned the woman. ‗I an‘t so fond of his 

company that I‘d loiter about him for such things, if he did. (Çarls Dikens, ―A 

Christmas Carol‖) 

 

‗Don‘t you DARE!‘ she cried. ‗What!‘ he shouted, baffled for the moment. 

‗What!‘ She spun round to her son. (D.H.Lorens, ―Sons and Lovers‖) 

 

Në disa kontekste, ndryshimi i rendit të fjalëve krijon efekte stilistike; fjala që 

vendoset më përpara se pozicioni i saj tipik merr rëndësi të veçantë dhe shprehja ka 

intensitet më të lartë. Le të shohim rastin e mëposhtëm, ku away they go përdoret në 

vend të they go away: 

The guard and Mr. Weller disappear for five minutes, most probably to get the 

hot brandy-and-water, for they smell very strongly of it, when they return, the 

coachman mounts to the box, Mr. Weller jumps up behind, the Pickwickians 

pull their coats round their legs and their shawls over their noses, the helpers 

pull the horse-cloths off, the coachman shouts out a cheery 'All right,' and 

away they go. (Çarls Dikens, ―Pickwick Papers‖) 

 

Një tjetër përdorim me efekt stilistik në gjuhë është kur folja ndihmëse do në 

formën mohore përdoret me foljen ndihmëse let. Kjo strukturë përdoret kryesisht në 

gjuhën bisedore: 

Here Mr. Jackson cast his eye on the parchment; and, resting his hands on the 

table, and looking round with a winning and persuasive smile, said, 'Now, 

come; don't let's have no words about such a little matter as this. (Çarls 

Dikens, ―The Pickwick Papers‖) 

 

'Now I'll tell you wot it is, Sir,' said Mr. Weller, in a grave and solemn voice. 

'This here sort o' thing won't do at all, so don't let's hear no more about it.' 

(Çarls Dikens, ―The Pickwick Papers‖) 

 

Kur folja modale must përdoret për të shprehur siguri në të shkuarën ajo 

konsiderohet shpesh sinonimike me formën foljore të Mënyrës Dëftore dhe tregon një 

veprim të vërtetë në të shkuarën, ku theks i veçantë i vihet realizimit të tij. Le të 

shohim shembullin e mëposhtëm:   

He best grasped, on that first reading, the pain his father must have had in 

writing such a letter. (Xhon Galsuërthi, ―The man of property‖) 

 

Përgjithësisht, folja modale may shpreh leje ose mundësi në kohën e tashme 

ose të ardhme. Struktura What may that mean? përdoret për të pyetur, shpesh me 
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sarkazëm, për kuptimin e synuar të bashkëbiseduesit dhe krijon marrëdhënie 

sinonimike me What do you mean by that? 
 

I beg your pardon, Mr. Pickwick,' said Mr. Peter Magnus, but I am naturally 

rather curious; what may you have come down here for? (What may you have 

come down here for? është sinonime me What have you come down here for?) 

(Çarls Dikens, ―The Pickwick Papers‖) 

 

Can mund të tregojë tipare ose sjellje karakteristike, shpesh me ngjyrim 

nënçmues ose keqësues. Lidhur me marrëdhëniet e sinonimisë që krijon përdorimi i 

kësaj folje modale, ajo krahasohet me will + infinitive dhe tregon sjellje karakteristike. 

Këtu mund të bëjnë pjesë edhe struktura me subjekte jonjerëzore:  

 Inattention can result in regrettable mistakes. 

 Practice can do a lot of good. 

Can mund të shprehë gjithashtu leje për të bërë diçka. Në këtë kuptim ajo 

është sinonimike me may, e cila është më formale: 

 You can do as you choose. 

 You can leave now. 

       

Struktura should + Vinf  përdoret shpesh për të bërë gjykime me karakter 

theksues emocional (vlerësim subjektiv, miratim ose mosmiratim, habi ose shqetësim) 

për një ngjarje të caktuar. Kështu për shembull, it is strange that he exercised (ose has 

exercised) so great influence, thjesht shpreh faktin, ndërsa struktura It is strange that 

he should exercise (or should have exercised) so great influence., thekson më shumë 

çudinë e kryerjes së veprimit. Le të shohim shembujt e mëposhtëm:  

It was a monstrous, scandalous thing, that the police should take such idle, 

malicious gossip seriously.  (should take — took) 

It did matter that some person or some principle outside oneself should be 

more precious than oneself.  (should be more precious - is more precious) 

 

Struktura would + infinitive shpreh supozime në të tashmen lidhur me veprime 

në të shkuarën:  

There were Dornifords when I was a girl. Where was that? Oh! Algeciras! He 

was a colonel at Gibraltar. ―That would be his father, I expect‖. (Xhon 

Galsuërthi, ―The man of property‖).  

Këto struktura kanë të njëjtin kuptim me Kohën e Shkuar (would be his father 

- was his father). Në ligjërimin bisedor përdoret struktura I wouldn't know për I don't 

know. 

Marrëdhënie sinonimie krijohen kur gjejmë forma zëvendësuese për diatezën 

pësore. Foljet me strukturën analitike Folje + Emër përdoren shpesh si alternativa 

stilistike të pësores me foljet bе dhe get. 

 to find expression - to be expressed 

 to find favour - to be favoured 
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 to find reflection - to be reflected 

 to find support - to be supported 

 to find solution - to be solved 

 to win recognition - to be recognised 

 to gain respect - to be respected 

 to receive criticism - to be criticised 

 to receive punishment - to get punished 

Ngjashmëri funksionale vërehet ndërmjet strukturave me fraza emërore dhe 

atyre me forma pësore të foljes: 

 above criticism - too great to be criticised 

 beyond repair - too old to be repaired 

 without hearing - near enough to be heard 

 beyond all measure - too large to be measured 

 out of use - no longer used 

 under his guidance - guided by him 

 The house is under construction - The house is being built. 

Sinonimi krijohet edhe në rastet e mëposhtme: 

 to defeat - to inflict a defeat 

 to offend - to give offence  

 to help - to give help  

 to support - to lend support  

 to credit - to give credence  

Është me interes trajtimi i kohës së tashme si një kohë me natyrë 

polisemantike. Le të shohim në vazhdim raste kur koha e tashme përdoret si formë 

sinonimike e disa kohëve të tjera, por ekzistojnë dallime, kryesisht stilistike, midis 

tyre:  

1. E tashmja që tregon një veprim i cili ndodh në momentin që flasim ose 

shkruajmë: I see an aeroplane; The boss wants to speak to you; I love you. Në 

këtë kategori përfshihen edhe komentet në gazeta, fjalët e autorit, komentet në 

skenë, etj.: Goes behind the screen; Opens the door; Bell rings. 

 

2. Koha e tashme mund të shprehë aftësi për të bërë diçka: He swims very 

well. (He can swim very well). 

 

3. Koha e tashme mund të përdoret me funksion stilistik përforcues ose 

shprehës: If you mention her", cried Winifred, “I go straight out to Park Lane 

and I don't come back‖. (Xhon Galsuërthi, ―The Forsyte Saga‖) 

 

4. Koha e tashme mund të përdoret për të shprehur siguri të lartë për një 

veprim të ardhshëm, vështruar si rezultat logjik apo si pasojë e një veprimi 

tjetër: Don't go worrying about what may never happen, or you're lost.  

 

Përdorimi i kohës së tashme me kuptimin e së ardhmes përçon gjallëri në 

ligjërim dhe shpesh përdoret për qëllime stilistike. Në shembullin e mëposhtëm, ajo 

konsiderohet si pa konotacione të veçanta shprehëse:  
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 Suppose they come a few minutes later.  

Përdorimi me konotacionet shprehëse të sigurisë apo vendosmërisë vërehet në 

fjalinë e mëposhtme:  

 Be sure that I come back with good news, and I am not long gone.  

Në disa raste koha e tashme është sinonimike me kohën e kryer. Kjo vërehet 

shpesh në strukturat me folje që kanë të bëjnë me shqisat e të parit dhe dëgjuarit. Në 

këto raste, koha e tashme përdoret me kuptimin e së kryerës: 

 What about Clara? I hear nothing of her lately. (D.H.Lawrence, ―Sons 

and Lovers‖) 

 

 They tell me Paul‘s got first prize for his picture, and sold it to Lord 

Henry Bentley for fifty pound.‘ (D.H.Lawrence, ―Sons and Lovers‖) 

 

Fjalitë e mësipërme tregojnë një veprim në të shkuarën dhe folësi përdor 

kohën e tashme sikur fjalët sapo janë thënë, pasi e konsideron çështjen të lidhur me 

interesin e tij të tanishëm. Ky përdorim i së tashmes vërehet kryesisht në gjuhën 

bisedore. Ndonëse përdoret zakonisht vetëm me vetën e parë, me foljen see edhe veta 

e dytë merr kuptim të kryer:  

 You see I have done my best to help you. 

Foljet e perceptimeve fizike dhe mendore përdoren rrallë në formën me -ing. 

Kur një gjë e tillë ndodh, forma foljore tregon intensitet të një veprimi të 

vazhdueshëm:  

 Her eyes were not quite close but surely were not seeing. (Xhon 

Galsuërthi, ―The Forsyte Saga‖) 

Kjo vërehet edhe tek: I long for you every moment → I am longing for you 

every moment. Këto dy forma dallojnë nga njëra tjetra vetëm në ngjyrimin afektiv dhe 

theksin e veprimit. Forma me -ing mund të krahasohet me format përforcuese 

analitike të Kohës së Tashme: I do long - I am longing.  

Strukturat Did you ever? ose Did you ever hear of such a thing? janë 

sinonimike me ―Have you ever heard of such a thing?‖ Në këtë rast, këto dy struktura 

dallojnë vetëm nga stili, pasi e para përdoret përgjithësisht në gjuhë me shprehësi të 

lartë.  

E shkuara për qëllime stilistike përdoret për të treguar se ajo ç‘ka qenë deri 

tani e vërtetë është ende e tillë dhe do të jetë gjithmonë. Kjo duket qartë në fjalinë e 

mëposhtme:  

 Men were deceivers ever. 

            (Uilliam Shekspir, ―Too much ado about nothing‖, Akti 2, Skena 3) 

Koha e ardhme e përparshme, përveç veprimeve në të ardhmen, përdoret për të 

treguar hamëndje lidhur me veprime të përfunduara. Kështu për shembull, fjalia They 

will have recieved the message është sinonimike me I suppose they have received the 

message ose They may have received the message. Po ashtu, They won't have seen you 

enter konsiderohet sinonimike me They can't have seen you enter.  
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Koha e ardhme mund të përdoret me forcë urdhërore kur dëshirojmë të 

shprehemi në mënyrë të sjellshme, por në të njëjtën kohë duam të shfaqim besimin se 

dëshira jonë do të realizohet:  

 As you are going to the supermarket, you will perhaps buy a bottle of 

wine for me.  

E njëjta strukturë përdoret nga Dikensi:  

 You will therefore permit me to repeat, emphatically, that Marley was 

as dead as a door-nail. (Çarls Dikens, ―A Christmas Carol‖).  

Kur shprehet me ton të sinqertë, e ardhmja bëhet thuajse komandim: (babai 

fëmijës) ―You will do nothing of the kind!‖ 

Forca urdhërore është shumë shprehëse në përdorime të ngjashme të së 

Ardhmes së Vazhdueshme: The shame of this day! You'll be coming home with me 

now". (Teodor Drajzer ―The financier‖) 

Ndajfoljet me më shumë se një komponent konsiderohen sinonimike me 

ndajfoljet me një komponent: 

 chiefly — in chief 

 finally — in fine fully  

 quietly — in quiet 

 suddenly — of a sudden 

 vainly — in vain  

 kindly — in kind 

 

Këto struktura nuk këmbehen gjithmonë dhe mund të ndryshojnë jo vetëm në 

nuanca të kuptimit ndajfoljor por edhe në vlerën e tyre stilistike. Kështu për shembull, 

in fine, in vain, in chief janë më librore, më formale se ndajfoljet e thjeshta me kuptim 

të ngjashëm.  

Sinonimi vërehet edhe në fjalitë e mëposhtme: 

 The lake teems with fish. - The lake is alive with fish. 

 He could not sleep.  - He felt wakeful. 

 The play did not take. - The play was not a success. 

 I have plenty of time.  - I'm in plenty of time. 

 A heavy rain was falling. - It was pelting down. 

 He is running a temperature. - He has a temperature. 

‗Lucie and I have been there; but only casually. We have seen enough of it, 

to know that it teems with interest; little more.(Çarls Dikens, ―A Tale of 

two cities‖) 

Një burim tjetër sinonimie vërehet tek transformimet e ndryshme të 

strukturave sintaksore, si për shembull pyetjet retorike: If only I knew about! është 

sinonimike me I'd like to know about it.  

Raste të tjera transformimesh kemi në fjalitë e mëposhtme:  

 As if I ever told him about it! është sinonimike me I never told him 

about it.  
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 Come home with me now! është sinonimike me You'll come home with 

me now! dhe You'll be coming home with me now! 

 

Marrëdhënie sinonimie krijohen midis fjalive lidhore dhe fjalive me forma të 

shtjelluara foljore. Ndonëse përbërja e tyre gramatikore është e njëjtë, këto lloj 

sinonimesh dallojnë nga njëri tjetri në aspektin stilistik dhe në forcën shprehëse. Le të 

shohim dallimin stilistik midis fjalive më poshtë:   

 Fjali lidhore: To have brought Fleur down openly — yes! But to sneak 

her like this! (Xhon Galsuërthi, ―The Forsyte Saga‖) 

 

 Fjali me forma të shtjelluara foljore: I could have brought Fleur down 

openly — yes! But how can I sneak her like this! 

Struktura të ndryshme gramatikore kanë të njëjtin denotacion por ndryshojnë 

në konotacionet e tyre. Nuancat përcaktohen shpesh nga konteksti dhe mund të jenë 

shumë të holla, por ato janë me rëndësi për shprehësinë e gjuhës. Le të shohim disa 

raste të përdorimit të Mënyrës Urdhërore: 

 Tell him of a quality innate in some women — a seductive power 

beyond their own control! He would but answer: Humbug! She was 

dangerous, and there was an end of it. (Xhon Galsuërthi, ―The man of 

property) (Tell him of a quality innate in some women është 

sinonimike me If you told him of a quality innate in some women...) 

 

 ‗Tell him that, and he‘ll take it as a compliment,‘ answered Wemmick. 

(Çarls Dikens, ―Great expectations‖) (Tell him that, and he’ll është 

sinonimike me If you tell him, he will…) 

 

 

 

 

 
5.3 Sinonimia dhe përkthimi 

Ashtu si në shumë fusha studimi ku përdorimi i saktë i gjuhës ka rëndësi të 

veçantë për transmetimin e mesazhit apo krijimin e efektit të duhur stilistik, edhe 

përkthimi krijon lidhje të rëndësishme me sinonimet, pasi këto të fundit janë pjesë e 

rëndësishme e shprehjes gjuhësore. Përkthimet, kryesisht të veprave letrare, kërkojnë 

kujdes të veçantë, pasi shpesh nuk është e rëndësishme vetëm ideja apo kuptimi i 

përgjithshëm i shprehjes, por përçimi i saktë i ndjenjave, stilit, qëndrimeve ndaj një 

dukurie apo personazhi, karakterizimi apo kontrasti, etj. Autori në gjuhën burimore 

transmeton nuancat më të holla të kuptimit dhe shpesh efekti qëndron prapa këtyre 

nuancave të holla.  

Këtu lind vështirësia e përkthyesit, ajo e transmetimit të të gjitha ngjyrimeve, 

të cilat shpesh shprehen nëpërmjet sinonimeve të ndryshme. Nëse gjuhët do të kishin 

numër të barabartë fjalësh dhe grupe apo çifte të barabarta sinonimike, ndoshta detyra 

e përkthyesit do të ishte më e thjeshtë, pasi atij do t‘i duhej të gjente gjegjësit në 

gjuhën e përkthimit. Sinonimia, ndonëse me karakter universal, shfaq veçantitë e saj 
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në gjuhë të ndryshme si pasojë e ndërveprimit të faktorëve të tillë si huazimi, 

neologjizmi, variantet gjeografike dhe sociale, zhvillimet e brendshme të gjuhës, 

faktorët e ndryshëm jashtëgjuhësorë, etj.  

Megjithatë, duhet theksuar se pavarësisht vështirësive që mund të dalin, gjuha 

shqipe, falë sinonimisë së saj të zhvilluar, ofron mundësi për të shfrytëzuar 

marrëdhëniet sinonimike në të mirë të një përkthimi sa më të përshtatshëm. 

Kujdes i veçantë duhet treguar gjatë përkthimit të eufemizmave, fjalëve me 

ngarkesë emocionuese apo stilistike, fjalëve dialektore, etj; kështu, ndonëse die dhe 

kick the bucket tregojnë humbjen e jetës, ato kërkojnë përkthime të ndryshme në 

gjuhën e përkthimit. Probleme mund të lindin në gjetjen e gjegjësve në shqipe të 

çifteve sinonimike si buy dhe purchase, të cilat dallojnë  nga njëri tjetri nga pikëpamja 

formale.  

Roli i sinonimisë në manualë teknikë, etj., konsiderohet si më pak 

problematik, në kuptimin që një sinonim i papërshtatshëm nuk do të ishte aq i 

dëmshëm për tekstin, pasi ai përgjithësisht lexohet nga njerëz të specializuar në 

fushën ku është realizuar përkthimi. Këtu flasim për raste të veçanta, pasi në 

përkthime të fushave të specializuara nuk rekomandohet përdorimi i tepërt i 

sinonimeve për përkthimin e së njëjtës fjalë të gjuhës burimore.    

 Pra, duke qenë se sinonimet mund të dallojnë nga njëri tjetri në disa 

dimensione të kuptimit, ato kërkojnë kujdes të veçantë nga ana e përkthyesit. Sipas 

Najxhëll Armstrong: ―një shkallë e lartë leximi në gjuhën burimore dhe përdorimi 

sistematik i librave të referencës apo fjalorëve sinonimikë është i nevojshëm për 

përzgjedhjen e sinonimit të duhur.‖
316
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KREU VI  

Sinonimet në vështrimin metodik 

 

 

 

 

6.1 Sinonimia në mësimnxënien dhe mësimdhënien e fjalorit të gjuhës së huaj 
  

6.1.1 Fjalori dhe mësimi i gjuhës së huaj 

Mësimi i gjuhës së huaj kërkon vëmendje ndaj të gjithë komponentëve të 

gjuhës, si fjalori, gramatika, aspektet fonetike, etj. Ai kërkon gjithashtu përvetësimin e 

shprehive bazë: të folurit, të shkruarit, të lexuarit dhe të dëgjuarit. Duke i parë të 

gjitha si pjesë plotësuese dhe të ndërthurura me njëra tjetrën, lind nevoja për të nxjerrë 

në pah teknikat më të mira për përvetësimin e secilit prej elementeve të gjuhës, sepse 

―nëse strukturat gjuhësore përbëjnë skeletin e gjuhës, fjalori përbën organet jetike dhe 

mishin e saj.‖
317

 Vëmendja jonë përqendrohet tek fjalori, i cili lidhet ngushtë me 

shfrytëzimin e sinonimisë, si dukuri e rëndësishme semantike gjatë procesit të 

mësimit të gjuhës së huaj.   

Një numër jo i vogël studiuesish kanë trajtuar për shekuj me rradhë problemet 

që lindin nga fjalët dhe kuptimet e tyre, përfshirë jo vetëm gjuhëtarë por edhe 

mësimdhënës dhe filozofë. Xhon Loku ishte i mendimit se fjalët konkrete 

shpjegoheshin më mirë nëpërmjet figurave se nëpërmjet parafrazimit apo përkufizimit. 

Studiuesi francez Fransua Gua, i nxitur nga dështimi i tij i fillimit për të mësuar 

fjalorin e gjuhës gjermane, hartoi në vitin 1880 një sistem të ri për mësimin e fjalorit, i 

cili bazohej në organizimin e fjalëve në grupe të ngjashme semantike.  

Tema e fjalorit, si pjesë e rëndësishme e procesit të mësimit të gjuhës së huaj, 

shkon më larg se autorët e sipërpërmendur, pasi mësimi i gjuhës së huaj mendohet të 

ketë filluar të paktën në shekullin e dytë para Krishtit, kur fëmijët romakë studionin 

greqishten. Nxënësit mësonin të lexonin fillimisht duke përvetësuar alfabetin, pastaj 

vazhdonin me rrokjet, fjalët dhe ligjërimin. Disa tekste i jepnin nxënësve ndihmë 

leksikore për të mësuar fjalorin, i cili ose grupohej sipas shkronjave të alfabetit, ose 

ndahej në grupe sipas fushave tematike. Leksiku ishte i rëndësishëm në këtë periudhë 

sepse arti i retorikës konsiderohej i rëndësishëm në atë kohë dhe ky art do të kishte 

qenë i pamundur pa një fjalor të zgjeruar.
318

   

Metodat e ndryshme të mësimdhënies e kanë trajtuar fjalorin nga 

këndvështrime të ndryshme dhe shpesh nuk i kanë dhënë atij rolin që meriton në 

procesin e mësimit të gjuhës. Një nga metodat e para të mësimdhënies, e cila u 

zhvillua në shekullin e nëntëmbëdhjetë, ishte metoda Gramatikë-Përkthim, e cila 

mjaftohej me një listë të përbërë nga njësi leksikore. Më pas u zhvillua Metoda e 

Drejtpërdrejtë, sipas së cilës fjalori përvetësohej në mënyrë natyrale nëpërmjet 

ndërveprimit gjatë orëve mësimore, ndërkohë që fjalori konkret shpjegohej nëpërmjet 

figurave apo veprimeve fizike. Fjalori fillimisht ishte i thjeshtë dhe vetëm fjalët 
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abstrakte mësoheshin duke u grupuar sipas tematikës. Audiolingualizmi mbështetej tek 

një fjalor i thjeshtë dhe fjalët e reja jepeshin gradualisht, sepse mendohej  se 

ekspozimi ndaj gjuhës do të shkaktonte në mënyrë të pashmangshme zgjerimin e 

fjalorit. Më pas u vazhdua me Metodën Komunikuese, por edhe një sërë metodash të 

tjera, në të cilat përsëri ju ―dha rol dytësor fjalorit.‖
319

 Në përgjithësi, të gjitha metodat 

e mësimdhënies ose mbështeteshin më shumë tek listat dygjuhëshe të fjalëve, ose e 

merrnin të mirëqenë se fjalori do të mësohej në mënyrë të natyrshme.  

Ndonëse rëndësia që i është kushtuar mësimit të fjalorit gjatë shekujve ka pasur 

uljet
320

 dhe ngritjet e veta, studimet e kryera deri tani kanë vërtetuar pohimet e 

mëposhtme:
321

  

 

 Njohja e fjalorit është një nga treguesit më të mirë të aftësisë për t‘u 

shprehur.  

 Njohja e fjalorit ndihmon në ndërgjegjësimin fonologjik të fëmijëve 

dhe kjo është e rëndësishme për njohjen e fjalëve.  

 Vështirësia në fjalor ka ndikim të madh në leximin e tekstit. 

 Mësimi i fjalorit mund të përmirësojë të kuptuarit e tekstit si për folësit 

e anglishtes që e kanë atë gjuhë amtare, ashtu dhe ata që e mësojnë 

anglishten si gjuhë të huaj.  

 Rritja në varfëri mund të kufizojë shumë fjalorin që mësojnë fëmijët 

përpara se të fillojnë shkollën, duke vështirësuar përvetësimin e 

mjaftueshëm të fjalorit.  

 Mësimi i fjalorit të gjuhës angleze është një nga detyrat thelbësore për 

nxënësit e gjuhës angleze. 

 

 

 

 

 

6.1.2 Strategjitë për mësimin e fjalorit dhe sinonimia 

 

Mësimi i fjalorit nënkupton më shumë se vetëm mësimin e listave me fjalë. 

Kompetenca leksikore konsiderohet gjithmonë e më komplekse dhe një mënyrë për ta 

kuptuar këtë është njohja me disa nga problemet që trajton Riçardsi:
322

 

 

 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh kapacitetin bashkëlidhës të 

saj.   
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 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh mundësitë e përdorimt të saj 

sipas funksioneve dhe situatave (kohore, shoqërore, gjeografike, etj.). 

 

 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh veçoritë e saj sintaksore. 

 

 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh format gjuhësore që krijohen 

prej saj.  

 

 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh vendin e saj në një rrjet 

lidhjesh me fjalë të tjera në gjuhë.  

 

 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh vlerën e saj semantike. 

 

 Të njohësh një fjalë do të thotë të njohësh kuptimet e saj të ndryshme 

(polisemia). 

 

 

Studiues të tjerë kanë trajtuar njohjen e fjalës si pjesë të përvetësimit të 

fjalorit. Sipas Uollasit,
323

 njohja e fjalës nënkupton:  

 

 aftësinë për të njohur formën e saj të folur dhe të shkruar. 

 

 aftësinë për ta kujtuar fjalën kur është e nevojshme. 

 

 aftësinë për ta lidhur fjalën me një objekt ose dukuri. 

 

 aftësinë për ta përdorur fjalën në mënyrë të saktë. 

 

 aftësinë për ta shqiptuar dhe gërmëzuar fjalën saktë. 

 

 aftësinë për ta përdorur fjalën në mënyrë të saktë në bashkëveprim me 

fjalë të tjera. 

 

 aftësinë për ta përdorur fjalën me nivelin e duhur të formalitetit dhe për 

të njohur ngarkesën e saj konotative.  

 

  

Edhe pse çështjet e dhëna më lart nënkuptojnë kompetencë leksikore perfekte, 

ato na bëjmë të mendojmë rreth strategjive të ndryshme të mësimit të fjalorit, pasi 

mësimdhënia apo të nxënit e fjalorit nuk është aq e thjeshtë sa mendohet në disa raste.  

Duhet vënë në dukje se shpesh nxënësit preferojnë veprimtari të cilat 

konsiderohen të cekëta, si memorizim i thjeshtë apo përsëritje, edhe pse ato mund të 

jenë më pak frytdhënëse se veprimtaritë më të thelluara, si formimi i lidhjeve 

kuptimore apo metoda e përdorimit të fjalës kyçe. Sipas Omellit, veprimtaritë 

memorizuese mund të jenë më të përshtatshme për fillestarët sepse ato përmbajnë më 

pak material, ndërsa nxënësit e nivelit mesatar ose të përparuar mund të përfitojnë më 

shumë nga konteksti, i cili është tipik për veprimtaritë e thelluara.  
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Një tabelë gjithëpërfshirëse e strategjive të mësimit të fjalorit është hartuar nga 

Shmiti,
324

 i cili përfshin 58 strategji të ndryshme. Le të shohim një pjesë prej tyre në 

tabelën e mëposhtme:  

 

Tabela 6.1: Strategjitë për mësimin e fjalorit 

 

 

Strategjitë për mësimin e kuptimit të një fjale të re 

 

Grupi i 

strategjive 

Strategjia 

DET Analizo pjesën e ligjëratës 

DET Analizo ndajshtesat dhe rrënjët e fjalëve 

DET Kontrollo nëse ka fjalë të ngjashme në gjuhën e parë  

DET Analizo pikturat ose lëvizjet 

DET Parashiko kuptimin duke u mbështetur tek konteksti 

DET Përdor fjalor dygjuhësh ose njëgjuhësh 

SOC Pyet mësuesin për një sinonim, parafrazim, apo përkthim në gjuhën e 

parë 

SOC Pyet shokët e klasës për kuptimin 

 

Strategjitë për konsolidimin e një fjale 

 

SOC Studio dhe praktiko kuptimin në grup 

SOC Bashkëbisedo me folës vendës 

MEM Lidh fjalën me përvoja të mëparshme personale 

MEM Lidh fjalën me sinonimet dhe antonimet e saj 

MEM Përdor hartat semantike 

MEM Krijo një imazh për formën e fjalës 

MEM Krijo një imazh për kuptimin e fjalës 

MEM Përdor Metodën e Fjalës Kyçe 

MEM Grupo fjalët së bashku për t‘i studiuar ato 

MEM Studio drejtshkrimin e fjalës 

MEM Lexo fjalën e re me zë të lartë 

MEM Kryej veprime fizike kur mëson një fjalë 

COG Përsërit me gojë 

COG Përsërit me shkrim 

COG Lista fjalësh 

COG Vendos etiketa në anglisht tek objektet  

COG Mbaj një fletore fjalori 

MET Përdor këngë, filma, lajme, etj. në gjuhën angleze 

MET Bëj ushtrime me fjalë të ndara me hapësirë 

MET Testo veten 

MET Anashkalo fjalën e re 

MET Studio fjalën në vazhdimësi 
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Siç mund të vërehet në tabelën më sipër, ajo është e ndarë në dy pjesë: në 

pjesën e parë jepen strategjitë për mësimin fillestar të kuptimit të fjalës së re dhe në 

pjesën e dytë jepen një sërë teknikash për memorizimin e fjalës. Kjo ndarje është e 

rëndësishme pasi tregon deri diku dallimin midis fjalorit aktiv dhe atij pasiv: ―i pari ka 

të bëjë me fjalorin që studentëve ju është mësuar ose kanë mësuar dhe të cilin ata janë 

në gjendje ta përdorin, ndërsa i dyti ka të bëjë me fjalët të cilat studentët i njohin kur 

ndeshen me ato, por që nuk janë në gjendje t‘i përdorin.‖
325

 Megjithatë, sot flitet më 

shumë për ―shkallë të njohjes së fjalës‖
326

 në vend të klasifikimit në fjalor aktiv dhe 

pasiv.  

Siç shihet nga shënimet në të majtë të tabelës, strategjitë ndahen në pesë 

grupe:  

 

1. DET (Determination strategies) – strategji që përdoren nga një person kur 

përballet me kuptimin e një fjale të re pa pasur ndihmën e një personi 

tjetër. Ai mund të përdorë hamendjen mbështetur tek njohuritë e tij për 

gjuhën, duke përdorur materiale reference, apo duke parashikuar kuptimin 

nga konteksti. 

 

2. SOC (Social Strategies) – strategji që mbështeten tek ndërveprimi me 

njerëz të tjerë për të realizuar një mësim më të mirë të gjuhës.  

 

3. MEM (Memory Strategies) – strategji që kanë të bëjnë me memorizimin e 

fjalës. Kjo mund të arrihet duke përdorur imazhe ose grupime. Grupimet 

konsiderohen shumë të rëndësishme për memorizimin e fjalëve. Ekziston 

prirja që njerëzit t‘i grupojnë fjalët në mënyrë të natyrshme, pa u nxitur për 

të bërë një gjë të tillë.   

 

4. COG (Cognitive strategies) – strategji që mbështeten tek përsëritja dhe 

përdorimi i mjeteve mekanike për të studiuar fjalorin, përfshirë mbajtjen e 

fletoreve të fjalorit. 

 

5. MET (Metacognitive strategies) – strategji që kanë të bëjnë me trajtimin e 

vetëdijshëm të procesit të të mësuarit dhe marrjen e vendimeve lidhur me 

mënyrat më të mira për të studiuar.  

 

Një strategji me rëndësi për mësimin e fjalorit është ajo e hartuar nga Heçi dhe 

Brauni.
327

 Kjo strategji mbështetet tek përdorimi i fushave semantike, pra mësohen së 

bashku fjalë të së njëjtës fushë semantike. Për shembull, për fushën semantike të 

foljes build, jepet shpjegimi se foljet establish, found, set up dhe organise përdoren 

për të përshkruar hapin e parë për ngritjen një kompanie, shoqate, etj. Gjithashtu, 

jepet shpjegimi se disa folje në këtë fushë krijojnë idenë e njerëzve që punojnë në një 

godinë apo çdo lloj strukture fizike: build, construct, erect, dhe put up. Foljet make, 
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produce dhe manufacture janë fjalë më të përgjithshme që përshkruajnë të gjithë 

procesin e prodhimit. Nxënësve mund t‘u jepen ushtrime ku ata duhet të zgjedhin 

fjalën e duhur nga alternativat e dhëna. Në nivele fillestare nxënësit mësojnë kuptimin 

e përgjithshëm të fjalës, ndërsa në nivele më të përparuara nxënësit e mësojnë fjalën 

me të gjitha nuancat e saj semantike.   

Megjithatë, edhe pse në nivelet e para të mësimit të gjuhës nxënësit e kanë të 

vështirë të depërtojnë në nuancat e holla të sinonimeve, ata, përveç se i përdorin 

sinonimet në tekste apo ushtrime të ndryshme, duhet të kenë marrë fillimisht njohuritë 

e nevojshme për termat sinonim apo antonim, pasi kjo është pjesë e njohjes së fjalës, e 

cila shpesh njihet si vetëdija metasemantike. 

Ekziston mendimi se përvetësimi i një fjale të re mund të bëhet më i lehtë 

nëpërmjet marrëdhënieve të ndryshme që nxënësi vendos midis fjalës dhe fjalëve të 

tjera të njohura nga ai. Uilkini
328

 është një nga autorët që i kushton vëmendje 

semantikës leksikore sepse ajo na ndihmon të organizojmë fjalorin, gjë që është e 

nevojshme pasi fjalët nuk mësohen të izoluara. Sipas këtij autori, llojet kryesore të 

marrëdhënieve kuptimore midis fjalëve janë:  

 Sinonimia (buy - purchase) 

 

 Hiponimia (dog - animal) 

 

 Antonimia (rich - poor) 

 

 Meronimia (bicycle – wheels, handle, seat) 

Pa mohuar faktin se organizimi i fjalëve jep rezultate pozitive në procesin e 

mësimit të fjalorit, është e rëndësishme që shfrytëzimi i këtyre marrëdhënieve 

kuptimore të bëhet i plotë dhe i ndërthurur me metoda të tjera, pasi kjo do të siguronte 

një mësim të saktë dhe të plotë të fjalorit.  

Lidhur me sinonimet, duhet treguar kujdes nga ana e mësuesit që koncepti i 

sinonimisë të shpjegohet në mënyrë të tillë që nxënësit të mos mendojnë se sinonimet 

këmbehen në të gjitha kontekstet. Nxënësit nuk duhet të krijojnë përshtypjen se 

sinonimet janë identike në të gjithë komponentët e kuptimit. 

Përvetësimi i plotë i fjalës përfshin një sërë elementësh dhe është e vështirë që 

ato të mësohen njëkohësisht. Nëse do të mund të krijohej shkallëzimi i procesit të 

zotërimit të fjalës, duhet pasur parasysh se brenda vetë shkallëve të procesit ka luhatje 

dhe përbërësit e ndryshëm të tij mund të kërkojnë kohë të ndryshme përvetësimi. 

Kështu, në kontaktin e parë me fjalën, nxënësi nuk mund të njohë të gjitha veçoritë e 

kuptimit të fjalës por ai njihet me formën dhe kuptimin e përgjithshëm të saj. Në 

kontaktin e parë me fjalën, lexuesi apo folësi mëson vetëm një kuptim të saj (në rastin 

e fjalëve polisemantike): kuptimi që mësohet në kontekst.  

Në kontaktet e tjera me fjalën, konsolidohet forma dhe kuptimi që ka mësuar 

nxënësi. Si pasojë e kontakteve të ndryshme me fjalën,
329

 ajo mund të përdoret në 

kontekste të ndryshme dhe si rrjedhojë mësohen kuptime të tjera të fjalës, përveç atij 

të mësuar në fillim. Megjithatë, edhe pse kontaktet me fjalën na afrojnë tek 

përvetësimi i plotë i saj, do të duhet kohë përpara se nxënësi të fitojë aftësinë për të 
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kuptuar dhe përvetësuar veçori të tilla si përdorimet stilistike të fjalës, apo aftësitë 

kombinative të saj. Pra, përvetësimi i fjalëve i nënshtrohet një procesi gradual.  

Studenti, veçanërisht në faza jofillestare të mësimit të gjuhës, duhet të kuptojë 

se ndonëse buy dhe purchase
330

 kanë të njëjtin kuptim denotativ, ato ndryshojnë nga 

pikëpamja formale, apo edhe nga mundësitë kombinative me fjalë të tjera. Nëse do i 

drejtoheshim një pjesëtari të familjes me fjalët Could you purchase a postcard when 

you go out, kjo do të tingëllonte jo normale, pasi folja purchase përdoret kryesisht në 

kontekste formale. Po ashtu, përdoret Purchaching Department apo Purchasing 

Power, në vend të Buying Department apo Buying Power.  

Sinonimia mund të përdoret për të dhënë përshtypjen e parë të kuptimit të 

fjalëve, por nxënësit duhet të njihen më pas me nuancat kuptimore, sepse në rast të 

kundërt ata mund t‘i përdorin fjalët në mënyrë të gabuar. Qartësimi i kuptimit të 

fjalëve nëpërmjet shembujve, kontakteve të shpeshta me fjalët, por edhe nëpërmjet 

metodës së nxjerrjes së tipareve semantike, mund të jetë gjithashtu frytdhënës gjatë 

procesit të mësimit të fjalëve.  

Një fjalë e re, e cila është pjesë e një grupi të caktuar (sinonimik, antonimik, 

hiponimik, etj.), mund të shpjegohet nëpërmjet tipareve semantike përbërëse. 

Megjithatë, tiparet semantike jo gjithmonë të çojnë tek përcaktimi i saktë i 

sinonimeve. Dy lloje qensh, si për shembull bulldog dhe pitbull, kanë pjesën më të 

madhe të tipareve semantike të përbashkëta, por ato nuk konsiderohen sinonime. 

Shpesh rekomandohet që përveç vënies në dukje të tipareve semantike të fjalëve, të 

jepen shembuj mohues (çfarë nuk është) ose pohues (çfarë është). Shmiti
331

 trajton 

rastin e fjalëve sprint dhe run, ku ―sprint nuk nënkupton zakonisht një lloj të gjatë apo 

të vazhdueshëm përpjekjeje.‖ Në këtë mënyrë, nxënësit kuptojnë nuancat semantike të 

fjalës. I njëjti autor sugjeron llojin e mëposhtëm të ushtrimit, i cili mund të përdoret 

për të dalluar nuancat kuptimore:  

 

normal extreme 

hot boiling 

 enormous 

 delicious 

 tiny 

 exhausted 

 freezing 

 awful 

 filthy 

 ancient 

 wonderful 

 

Në ushtrimin e mësipërm kërkohet që të jepen mbiemrat e shkallës mesatare 

(në të majtë të tabelës) për mbiemrat e shkallës së lartë (në të djathtë të tabelës).  

Çenëlli
332

 i kushton rëndësi përvetësimit të fjalorit themelor dhe ky autor nxit 

shfrytëzimin e analizës komponenciale. Komponentët mund të vendosen në tabela për 

të ilustruar tiparet semantike të fjalëve. Nëpërmjet kësaj metode mund të shihet se si 
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një fjalë lidhet me fjalë të tjera me kuptim të ngjashëm. Tabela më poshtë jep 

mundësitë kombinative të fjalëve distant dhe remote: 

 

distant remote  

+  view of the tower 

+  cousin of ours 

+  future 

+ + past 

 + possibility 

 + little town 

 

 

Një tjetër element i rëndësishëm i fjalës, ndaj të cilit duhet kushtuar vëmendje 

e veçantë, është regjistri; mësimi vetëm i kuptimit denotativ të fjalës dhe anashkalimi 

i regjistrit do t‘i fshinte fjalës ngjyrimet që ajo ka fituar. Megjithatë, kuptimi denotativ 

dhe regjistri mund të mos shpjegohen njëkohësisht në kontaktin e parë me fjalën, pasi 

do të ishte e vështirë që nxënësit t‘i përvetësonin të gjithë elementet e kuptimit 

menjëherë. Informacioni për regjistrin mund të jepet në kontaktet e ardhshme me 

fjalën, ose mësuesi në mënyrë të qëllimshme i sjell ato përsëri në vëmendjen e 

nxënësve (nëpërmjet ushtrimeve, teksteve, etj.), por këtë radhë mësuesi jep edhe 

informacionin për regjistrin e fjalës.  

Vëmendja që mësuesi duhet t‘i kushtojë regjistrit varet shumë nga konteksti. 

Për shembull, në rastin e shkrimit të eseve, studentët mësojnë se duke qenë se shkrimi 

akademik përgjithësisht ka stil formal, përdorimi i foljes postpone në vend të put off 

do të ishte më i përshtatshëm. Dallime të ngjashme lidhur me regjistrin jepen kur 

studentët duhet të shkruajnë një letër zyrtare, letër jozyrtare, raport biznesi, etj. Kjo 

vërehet tek udhëzimet që jepen në librin ―Academic Writing‖,
333

 në të cilin të bie në sy 

roli i veçantë që i kushtohet përdorimit të sinonimeve. Le të shohim disa prej këtyre 

udhëzimeve:  

 Mos përdorni fjalor idiomatik ose bisedor: dad, guy. Përdorni anglishte 

standarde: father, man. 

 

 Përdorni fjalorin në mënyrë të saktë. Ka dallime midis rule dhe law, 

apo currency dhe money.  

 

 Shmangni shprehjet me get: get better/worse. Përdorni improve dhe 

deteriorate. 

 

 Shmangni përdorimin e foljeve që përbëhen nga dy komponentë: go on 

ose bring up. Përdorni continue ose raise. 
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Pra, konteksti është një mjet shumë i vlefshëm për nxjerrjen e dallimeve në 

regjistër. Kështu për shembull, për vënien në dukje të natyrës së vjetruar të fjalës anon 

(përkth.: së shpejti), do të ishte më mirë të silleshin shembuj nga përdorimi  i saj real 

në vepra letrare, pasi vetëm përcaktimi e vjetruar nuk ka të njëjtin efekt qartësues si 

dhënia e shembujve.  

Regjistri nuk është në të njëjtat nivele tek të gjitha fjalët. Disa fjalë janë më 

asnjanëse se të tjerat, ndërkohë që ka fjalë me ngarkesë të lartë stilistike, madje 

shpesh me ngarkesë negative. Këtyre të fundit i duhet kushtuar rëndësi e veçantë, pasi 

kontekstet ku ato përdoren janë të pakta dhe si rrjedhojë mund të përdoren në mënyrë 

të gabuar.  

Në tabelën
334

 e mëposhtme jepen një sërë fjalësh të thjeshtligjërimit. Fjalët e 

nënvizuara kanë ngarkesë të lartë negative:  

    Tabela 6.2: Fjalë të thjeshtligjërimit 

Fjalë për money dough, bread, dosh, loot, brass, spondulicks 

 

Fjalë për police pigs, fuzz, cop(pers), bill 

 

Fjalë për drunk pissed, sozzled, paralytic, legless, arseholed 

 

Fjalë për lavatory loo, lav, bog, john 

 

Edhe pse pas kontakteve të shumta me fjalën nxënësi arrin të kuptojë nuancat 

e ndryshme të kuptimit të fjalës, duhet pranuar fakti se ―nxënësit fillimisht 

përvetësojnë atë që quhet ―kuptim themelor‖
335

 dhe më pas kuptimet figurative. Në 

këtë fazë, një ndikim të madh ka transferimi i informacionit të kuptimit nga gjuha e 

parë tek gjuha e dytë. Vështirësia shfaqet në fazat e mëvonshme, kur nxënësit duhet të 

bëjnë dallimin midis fjalëve të ngjashme. Këtu, gjuha e parë nuk mund të na vijë 

gjithmonë në ndihmë, pasi jo në çdo rast ka përputhje të plotë midis fjalëve në gjuhë 

të ndryshme (p.sh. gjetja e gjegjësve në gjuhën shqipe për fjalët e gjuhës angleze: kill, 

murder, assassinate, slay, execute).  

Në këtë fazë nxënësit duhet të njihen me sa më shumë tipare të fjalës, si për sa 

i përket kuptimit, ashtu edhe përdorimit, në mënyrë që të dallojnë me saktësi fjalët e 

ngjashme. Pikërisht në këtë fazë, sinonimia kërkon trajtim të hollësishëm dhe të 

kujdesshëm në mënyrë që përdoruesit e gjuhës të kuptojnë fjalën apo tekstin në 

mënyrë të saktë. Kështu për shembull, studenti duhet të arrijë të shpjegojë pse fjalët e 

nënvizuara në fjalitë e mëposhtme nuk janë të përshtatshme dhe se duhet të gjenden 

alternativat e sakta për t‘i zëvendësuar ato:  

 

 President Kennedy was murdered in 1963. 
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 Several clients were lined in front of the baker‘s. 

 

 Bye mum and don‘t forget to purchase me a big ice-cream. 

 

 (shoku shokut) Don‘t talk to Jim any more. He is our foe. 

 

Zotërimi i informacionit të plotë për fjalët do të bënte që në vend të fjalëve të 

nënvizuara në fjalitë më sipër, të përdoreshin fjalët e përshtatshme, të cilat jepen në 

fjalitë e mëposhtme:   

 President Kennedy was assassinated in 1963. 

 

 Several customers were lined in front of the baker‘s.  

 

 Bye mum and don‘t forget to buy me a big ice-cream. 

 

 (shoku shokut) Don‘t talk to Jim any more. He is our enemy. 

Zëvendësimi i fjalëve, të cilat edhe pse kanë të njëjtin kuptim denotativ, 

ndryshojnë në aspekte të tjera të kuptimit, kërkon njohje të thellë të marrëdhënies së 

sinonimisë. Fjalori sinonimik ―Webster‖ jep dallimet ndërmjet sinonimeve të 

nënvizuara në fjalitë më sipër: 

 assassinate ―nënkupton vrasje të një personi me pushtet shtetëror ose 

politik.‖
336

 

 

 client përdoret për të treguar një person i cili ―paguan për të përdorur 

shërbimet apo këshillat e një personi profesionist, si jurist, arkitekt apo 

organizatë.‖
337

 

 

 purchase ―nënkupton ndërveprim të një niveli të lartë apo të 

rëndësishëm, si dhe bisedime apo përpjekje për ta arritur atë.‖
338

  

 

 foe përdoret shpesh në ―poezi apo retorikë.‖
339

 

Mekarthi dhe Odelli
340

 shfrytëzojnë organizimin e fjalëve në grupe për të 

lehtësuar procesin e të nxënit. Ata sjellin si shembuj sinonime, të cilat edhe pse kanë 

kuptim të ngjashëm, dallojnë në nuancat semantike. Në shembujt e mëposhtëm, fjala e 

nënvizuar e çiftit sinonimik ka ngarkesë negative:  
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 slim - skinny 

 

 mean - thrifty 

 

 generous - extravagant.   

Një mënyrë për grupimin e sinonimeve është ajo e shoqërimit të tyre me një 

fjali, e cila shërben si kontekst qartësues:  

 consist of – The proposal consists of several parts. 

 

 be composed of – The report is composed of four sections. 

 

 contain – The solution contains many inert compounds. 

 

 be made up of – Water is made up of two elements. 

Grupimet e fjalëve të lidhura semantikisht me njëra tjetrën shfrytëzohen për t‘i 

bërë nxënësit të vetëdijshëm për dallimet e mundshme midis fjalëve, si ato ―stilistike, 

kombinative dhe semantike. Për të shmangur gabime të stilit, fjalori i ri duhet të 

përcaktohet qartësisht si formal, joformal, bisedor, profesional, letrar, i vjetruar, 

rajonal, tabu, etj.‖
341

  

Rëndësi e veçantë duhet t‘i kushtohet ndryshimeve sintaksore ndërmjet 

sinonimeve, pasi nxënësit mund të bëjnë gabime në përdorimin sintaksor kur jepet një 

sinonim i njohur për një fjalë të re. Për shembull, nëse nxënësve do t‘i jepej fjala 

listen si ilustrim për fjalën hear, ata mund të përdornin gabimisht foljen hear të 

ndjekur nga to, ashtu siç ndodh me foljen listen. Si rrjedhojë, mund të përftonim fjali 

të pasakta si: I have heard to the news*.   

Mekarthi
342

 sjell shembuj sinonimesh në mënyrë që nxënësit të nxjerrin 

dallimet midis tyre dhe të verifikojnë mundësinë e zëvendësimit nga njëri tjetri. Më 

poshtë japim disa nga shembujt e këtij autori:  

 hurry - hasten 

 

 exit - way out 

 

 injure - damage 

 

 confess - admit  

I njëjti autor mendon se edhe pse dy fjalë mësohen nga nxënësit si sinonime në 

një fazë të hershme, herët ose vonë atyre do t‘ju duhet të nxjerrin në pah dallimet që 

ekzistojnë midis sinonimeve. Nxënësit duhet të njihen me dallimet e mëposhtme 

ndërmjet sinonimeve:  

 Dallime në aftësinë kombinative: Deep - profound: deep sea –profound 

sea, deep thoughts - profound thoughts; daunting task -  daunting job
343
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 Dallime stilistike: put off - postpone 

 

 Dallime afektive: skinny - slim; statesman - politician 

 

 Dallime denotative: stare - glimpse 

Sipas Mekarthit, ndërkohë që mësuesi shpjegon fjalët e reja, ai mund të kryejë 

edhe detyrat e mëposhtme: 

 Të përcaktojë nivelin stilistik (formale, joformale, profesionale, etj.),  

 

 Të japë shembuj të fjalës në strukturat e saj kryesore gramatikore. 

Nëse është e nevojshme, mësuesi bën dallimin midis fjalës dhe 

sinonimeve të tjera që mund të gjenden në të njëjtin mësim. 

 

 Të japë fjalët tipike me të cilat kombinohet fjala e re. 

 

 Nëse fjala e re është shpjeguar me një sinonim, duhet të jepet 

informacioni plotësues që qartëson përdorimin e fjalës së re.  

Xhenkins
344

 trajton gjithashtu vlefshmërinë e metodave të cilat shfrytëzojnë 

sinonimet. 

Studiues të ndryshëm kanë hartuar teknika se si të dhënat nga konteksti mund 

të ndihmojnë në procesin e të nxënit. Më poshtë japim disa mënyra të shfrytëzimit të 

të dhënave nga konteksti, ku vërehet prania e sinonimisë:
345

    

1. Përkufizimi. Në disa raste përkufizimi për një fjalë ndodhet në vetë 

fjalinë. Për shembull, në fjalinë: When the sun hit its zenith, which 

means right overhead, I could tell it was noon by the tremendous heat, 

fjala zenith përkufizohet: right overhead.  

2. Sinonimia. Në disa raste lexuesi mund të gjejë një fjalë të njohur e 

cila ka kuptim të ngjashëm me një fjalë jo të njohur. Për shembull, në 

fjalitë: Captain Jackson‘s uniform was impeccable. In fact, it was so 

perfect that she always had the highest score during inspection, fjala 

perfect është sinonimi më i njohur  për fjalën impeccable.  

3. Antonimia. Në disa raste, një fjalë e panjohur qartësohet nëpërmjet 

dhënies së një fjale e cila ka kuptim thuajse të kundërt. Për shembull, 

në fjalinë: The soldier was very intrepid in battle, although the person 

next to him was quite cowardly, fjala intrepid vihet përballë fjalës më 

të njohur cowardly.  

4. Shembulli. Herë pas here autorët japin disa fjalë ose ide që janë 

shembuj të fjalës. Për shembull, në fjalinë: Tigers, lions, pantherns, 

and leopards are some of the most beautiful members of the feline 
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family, fjalët tigers, lions, pantherns dhe leopards janë shembuj të 

kategorisë feline family, apo familjes së maces.  

5. E përgjithshme. Në disa raste autori jep të dhëna të përgjithshme 

për kuptimin e fjalës. Për shembull, në fjalitë: Martha liked attention. 

She wore bright-colored clothes and had an unusual hairstyle. She 

spoke loudly and thought she was important. People said she was 

ostentatious, fjalët liked attention, bright-colored clothes, unusual 

hairstyle dhe spoke loudly, ndihmojnë për të qartësuar kuptimin e 

fjalës ostentatious.  

Duke u mbështetur tek llojet e mësipërme të të dhënave kontekstuale, mund të 

shfrytëzohen një sërë strategjish gjatë mësimdhënies. Një strategji është ajo e quajtur 

synonym close: studentët lexojnë pjesë tekstesh në të cilët janë hequr disa fjalë. Poshtë 

hapësirës (në të cilën duhet vendosur fjala e përshtatshme) studentëve u jepen fjalë 

ose shprehje sinonimike për t‘i ndihmuar ata të gjejnë fjalët që mungojnë.  

Roli i sinonimisë në procesin e mësimit të gjuhës dhe fjalorit në mënyrë të 

veçantë vërehet në atë që njihet si logologji, apo loja me fjalët. Lojrat me fjalët 

ndahen në tetë kategori:  

 

1. Onomastika: emrat e përveçëm (Bernadette), nofka (Bernie), 

pseudonime (Agatha Christie), eponime (leotard), toponime (paisley), 

aptronime (D. Bonebreak, M.D.), demonime (Long Islander), emra 

vendesh (Wilmington), emra biznesi (Curl Up and Dye).  

2. Shprehje: Idioma (hold your horses), proverba (Too many cooks 

spoil the broth), ligjërim i thjeshtë (greasy spoon), parrulla (I Like Ike).  

3. Figura letrare: krahasime (as due as the rent), metafora (George is a 

dictionary), hiperbola (tons of money), eufemizma (between jobs), 

oksimorone (accreditation wisdom).   

4. Lidhje fjalësh: sinonime (skinny – trim), antonime (lively – dull), 

homografe (conduct – conduct), homofone (their – there), togfjalësha 

të lirë (green grass).  

5. Fjalëformim: ndajshtesa (un-, -ous), kompozita (homesick), 

akronime (NATO), inicializma (FBI), neologjizma (twigloo).  

6. Manipulim me fjalët: anagrama (teach – cheat), palindrome (star – 

rats), rebuse (2 4 T).  

7. Lojra me fjalët: alfabetike (Scrabble), aliteracion (John Jones from 

Janestown), rimë (swift gift), gjëagjëza, gjuhëpërdredhëse (sixty sticky 

thumbs).  

8. Dykuptimësi: fjali ose shprehje me dykuptimësi (fish biting off the 

coast).  

Sot, në epokën e zhvillimit të teknologjisë, mundësia për të krijuar apo 

përdorur lojëra me fjalën është shumë e lehtë, pasi përveç DVD-ve apo CD-ve, faqe të 

shumta interneti ofrojnë një numër të madh lojrash apo ushtrimesh për fjalorin. 

Megjithatë, lojërat për përvetësimin e fjalorit mund të krijohen edhe pa ndihmën e 
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teknologjisë dhe përsëri japin rezultate shumë të mira tek nxënësit. Një ushtrim i tillë 

është ai ku nxënësit përgatitin një numër të caktuar kartonash. Më pas shkruajnë në 

secilin karton një fjalë e cila të ketë sinonimin e vet në një karton tjetër. Letrat i 

shpërndahen nxënësve dhe ata fillojnë t‘i hedhin kartonat në tokë. Ai që i çifton i pari 

kartonat me dy sinonime fiton lojën.  

Një lloj tjetër ushtrimi është ai i quajtur ―Dramë‖. Fillimisht ndërtohet një 

grup fjalësh të ngjashme me njëra tjetrën: ajo që shpesh njihet si fija sinonimike. 

Klasa ndahet në dy ekipe dhe secilit ekip i jepet një fjalë  fillestare, si për shembull 

walk. Ekipi duhet të mendojë për sa më shumë sinonime të jetë e mundur dhe të 

ilustrojë secilin prej tyre në mënyrë dramatike. Për shembull, nxënësit mund të 

kryejnë veprimin që shprehet nga foljet: stroll, saunter, sashay, amble, etj. Mund të 

përdoret fjalori sinonimik ose fjalët mund të jepen në disa raste nga mësuesi. Ky 

ushtrim mund të përfundojë me diskutime rreth kuptimit denotativ dhe nuancave 

semantike të secilës fjalë.
346

 Në fakt, ―ushtrimet me sinonime, antonime, krahasime 

dhe metafora përfshihen në pjesën më të madhe të kurrikulave shkollore.‖
347

  

Megjithatë, edhe pse sinonimia përfshihet në disa strategji për zgjerimin e 

fjalorit, duhet të jemi të vetëdijshëm për problemet që mund të lindin nga përdorimi jo 

i saktë i konceptit të sinonimisë. Sipas Higës,
348

 ka më shumë mundësi që nxënësit të 

kenë vështirësi me fjalët me kuptim të ngjashëm sesa me fjalët të cilat nuk kanë lidhje 

semantike me njëra tjetrën. Sipas këtij autori, sa më e ngushtë të jetë lidhja semantike 

midis fjalëve, aq më e vështirë mund të jetë mësimi i fjalëve në grup.  

Megjithëse duket sikur mendimi i Higës bie ndesh me një sërë strategjish të 

cilat e konsiderojnë sinoniminë si faktor pozitiv në mësimin e fjalorit, një trajtim më i 

kujdesshëm i këtyre strategjive tregon se kjo kontradiktë nuk ekziston. Qëndrimi i 

shprehur nga Higa dhe autorë të tjerë ka të bëjë me mësimin njëkohësisht të dy ose më 

shumë sinonimeve të panjohura, gjë që do të ishte vërtet jo frytdhënëse dhe e vështirë. 

Në fakt, ajo çfarë kemi diskutuar në këtë kapitull dhe ajo çfarë ndodh përgjithësisht në 

realitet është se përdoren sinonime të njohura për mësimin e fjalëve të reja. Pra, nëse 

duhet të mësojmë fjalën commence, mund të na vijë në ndihmë fjala start, apo nëse 

mësojmë fjalën glance mund të vijë në ndihmë fjala see, etj. Për më tepër, shfrytëzimi 

i sinonimisë me gjithë kompleksitetin e vet vjen duke u rritur me rritjen e nivelit 

gjuhësor të nxënësve.  

Ekziston gjithashtu mendimi se sinonimia mund të shërbejë si faktor që 

zvogëlon mundësitë për përvetësimin e fjalorit. Arsyet e dhëna për këtë qëndrim janë 

se nxënësit shpesh bëjnë gabime duke përdorur sinonime të cilat mund të 

zëvendësohen në disa kontekste por jo në disa kontekste të tjera. Kështu për shembull, 

fjalët big dhe large mund të zëvendësojnë njëra tjetrën në kontekstin I have a 

big/large house, por large nuk mund të zëvendësojë big në fjalinë: She has made a 

big mistake.  

Kjo tregon se disa sinonime mund të jenë më të vështira për t‘u mësuar se të 

tjerat sepse sinonimet me kuptim të ngjashëm jo gjithmonë kanë të njëjtat aftësi 

kombinative. Një tjetër argument është se nxënësit në nivele jo të përparuara 

gjuhësore ka pak të ngjarë të mësojnë fjalë me kuptim të ngjashëm në një kohë kur ata 

kanë nevojë të mësojnë fjalë të reja.  
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Duhet vënë në dukje se mësimi i fjalëve me sinonime të njohura mund të jetë 

më i lehtë se mësimi i fjalëve pa sinonime të njohura sepse nxënësit mund të 

transferojnë njohuritë e tyre sintaksore nga sinonimet e njohura tek sinonimet më pak 

të njohura.  

Zakonisht, për një fjalë pa sinonime, nxënësit që mësojnë gjuhën e huaj 

përdorin njohuritë e gjuhës së tyre të parë për një fjalë dhe informacionin nga 

konteksti në të cilin përdoret fjala. Ndërkohë që në disa raste ndërthurja e njohurive të 

Gjuhës 1 dhe Gjuhës 2 mund të jetë e mjaftueshme për të përdorur dhe kuptuar fjalën 

shpejt, mësimi i fjalës është shpesh një proces gradual që përfshin kontakte të 

shpeshta me fjalën në kontekst. Mësimi i fjalëve nëpërmjet sinonimeve të njohura 

mund të jetë më i shpejtë se mësimi i fjalëve pa sinonime, sepse nxënësit mund të 

fitojnë njohuri thelbësore të fjalorit të Gjuhës 2 nga sinonimet e njohura. Nxënësit 

mund të fitojnë njohuri për Gjuhën 2 për sa i përket lidhjeve sintagmatike dhe 

gramatikës nga sinonime të njohura. Transferimi i njohurive të Gjuhës 2 nga fjalët e 

njohura tek sinonimet e tyre më pak të përdorura mund t‘a bënte përdorimin dhe të 

kuptuarit e sinonimeve relativisht të lehtë.   

Ndërkohë, një argument tjetër se sinonimia ndikon pozitivisht në mësimin e 

fjalorit është koncepti i ngarkesës të të nxënit, d.m.th. përpjekjet që janë të nevojshme 

për mësimin e një fjale. Kjo e fundit tregon se të mësosh një sinonim për një fjalë që 

është tashmë e njohur mund të jetë më e lehtë se të mësosh një fjalë pa njohur më parë 

sinonimet e saj. Ky rezultat arrihet pasi sipas konceptit të ngarkesës të të nxënit, sa më 

shumë që një fjalë përfaqëson struktura dhe njohuri të cilat nxënësit tashmë i njohin, 

aq më e lehtë është ngarkesa e të mësuarit. Këto struktura dhe njohuri mund të 

rrjedhin nga gjuha e parë, nga njohja e gjuhëve të tjera apo nga njohuri të mëparshme 

nga gjuha e dytë.  

Lidhur me sinonimet, ato mund të përfaqësojnë aspekte të ndryshme të 

njohurive që janë përftuar tashmë. Për shembull, nëse nxënësit hasin dhe duhet të 

mësojnë fjalët me denduri të ulët revolver dhe spear, mësimi i revolver mund të jetë 

më i lehtë, sepse ajo ka sinonimin me denduri të lartë gun, i cili përfaqëson njohuri 

leksikore që mund të përdoren për të mësuar fjalën revolver. Fjala revolver mund të 

zëvendësohet me fjalën gun në disa fjali, duke i dhënë mundësi nxënësve të krijojë 

fjalitë e mëposhtme: 

 He held the revolver tightly in his hand. 

 

 He pointed the revolver and fired. 

 

 She took out her revolver and shot him dead.  

Edhe pse shkalla e mbivendosjes së njohurive të fjalorit ndryshon nga një 

sinonim tek tjetri, të paktën një mbivendosje e pjesshme mund të ndihmojë për të 

lehtësuar përvetësimin.
349

   

Sinonimet duhet të përdoren nga mësuesit në fazat e ndryshme të mësimit të 

gjuhës sepse ato janë një mjet i rëndësishëm për procesin e mësimnxënies dhe 

mësimdhënies. Në fazat fillestare të mësimit të gjuhës, mësuesit duhet t‘i kushtojnë 

rëndësi teknikave vizuale të mësimit të fjalorit, sepse perceptimi shqisor tek nxënësit e 
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 Për më shumë shih: Webb, Stuart, The effects of synonymy on vocabulary learning, Reading in a 

Foreign Language, 2007, fq. 120-136. 
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Gjatë testimeve të kryera me studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja,
357

 

dolën rezultate që treguan se shfrytëzimi i sinonimisë gjatë mësimdhënies së gjuhës së 

huaj, veçanërisht gjatë mësimit të fjalorit, jep efekte pozitive në procesin mësimor. Në 

rastin e parë, studentët mësonin fjalët e reja duke parë përkufizimet apo përkthimet e 

fjalëve në fjalor, dhe gjatë përdorimit të tyre në klasë nuk u dhanë sinonimet e njohura 

për to, apo nuk u nxorrën tiparet semantike të secilit prej sinonimeve. Në rastin e dytë, 

studentët jo vetëm  shihnin kuptimin e fjalëve të reja në fjalor, por i shoqëronin fjalët 

me një ose disa sinonime të njohura për fjalën e re. Pasi krijohej ky çift apo grup 

sinonimik, atëherë nxirreshin dallimet midis tyre.    

 Rezultatet treguan se kur fjalët e reja shoqëroheshin me sinonime të njohura 

dhe më pas mësoheshin në lidhje me njëri tjetrin, si dhe qartësoheshin dallimet 

ndërmjet tyre, studentët ishin në gjendje t‘i përdornin sinonimet më saktë se në rastet 

kur sinonimet i mësonin të izoluara, d.m.th. pa trajtuar dallimet e ndryshme që mund 

të ekzistonin midis tyre. Këto rezultate mund të shërbejnë si nxitje për mësimdhënësit 

e gjuhës angleze se shfrytëzimi me kujdes i sinonimisë mund të jetë një faktor pozitiv 

gjatë procesit të mësimit të gjuhës së huaj dhe të mësimit të fjalorit në veçanti. 

Rezultatet e pyetësorit
358

 drejtuar nxënësve të shkollave të mesme dhe 

studentëve të gjuhës angleze në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja nxorrën përfundimet e 

mëposhtme: 

 Sinonimia luan një rol të rëndësishëm në procesin e mësimnxënies 

 Sinonimet ndihmojnë në qartësimin e kuptimit të fjalëve 

 Sinonimet ndihmojnë në memorizimin e fjalëve të reja 

 Sinonimia dhe konteksti janë shumë të lidhura me njëra tjetrën 

 Zgjerimi i konceptit të sinonimisë vjen duke u rritur me rritjen e nivelit 

gjuhësor të nxënësve. 

 Sinonimet e bëjnë mësimnxënien e gjuhës angleze më frytdhënëse dhe 

interesante. 

 Sinonimia dhe shprehja e saktë e mendimit lidhen ngushtë me njëra tjetrën 
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 Studimi u përqendrua kryesisht tek studentët e vitit të dytë, ku niveli i tyre gjuhësor arrin atë të 

përparuar. Lënda ku u kryen testimet ishte Analiza e Teksit, për të cilën mësimi i fjalëve të reja është 

pjesë thelbësore. Lidhur me fjalët e testuara, shih Shtojcën. 
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KREU VII  

Sinonimet  dhe leksikografia 

 

 

 

 

7.1 Sinonimet në fjalorët sinonimikë dhe ata shpjegues 

Sinonimia ka rëndësi të veçantë për studimin e fjalorit dhe ka vlerë të madhe 

psikologjike për ata që mësojnë gjuhën, pasi mësimi dhe memorizimi i fjalëve 

sinonime mund të jetë një parim i vlefshëm organizues. Përveç përkufizimit të një 

fjale të panjohur për ta, nxënësit mund të përdorin fjalorin sinonimik për të përftuar 

një pasqyrë të qartë të kuptimit të fjalëve dhe në të njëjtën kohë të zgjerojnë leksikun 

e tyre. Kur nxënësit përpiqen të kujtojnë kuptimin e një fjale, ata mund ta kenë më të 

lehtë të mbështeten fillimisht tek gjetja e sinonimit apo sinonimeve të fjalës. 

Sinonimet mund të përdoren gjithashtu si mjete të rëndësishme shpjegimi për fjalë 

dialektore, arkaike, të huazuara, fjalë me ngjyrim afektiv, stilistik, etj.  

Sot ka në përdorim fjalorë sinonimikë në gjuhën angleze dhe shqipe, por edhe 

fjalorët shpjegues i kushtojnë rëndësi të veçantë sinonimisë, duke e përdorur atë si 

mjet të vlefshëm qartësues dhe organizues.    

Një nga fjalorët më të rëndësishëm për sinonimet në gjuhën angleze është 

―Merriam Webster‘s Dictionary of Synonyms.‖
359

 Ky fjalor, përveç organizimit të 

sinonimeve në grupe ose çifte sinonimike, bën një analizë krahasuese midis 

kuptimeve, përdorimeve apo veçorive të njërit sinonim në krahasim me tjetrin brenda 

çifteve ose grupeve sinonimike. Ky fjalor është një ndihmesë e madhe për studentët sa 

herë që ata duan të dinë se cila fjalë është më e përshtatshme në një kontekst të 

caktuar, cilën fjalë duhet të përdorin për të transmetuar efektin e duhur stilistik, cila 

fjalë nga alternativat që kanë në mendje është më e përshtatshme, etj.  

Në hyrje të fjalorit bëhet e ditur se gjatë trajtimit të sinonimeve ky fjalor 

vendos kuptimin e përbashkët denotativ të sinonimeve si bazën e marrëdhënies 

leksikore midis tyre. Tek fjalët që krahasohen, ky kuptim jepet në fjalinë e parë, por 

në disa raste, kur është e nevojshme vendosja e ndonjë fakti paraprak, kuptimi 

denotativ jepet në fjalinë e dytë. Për shembull, tek fjala object,
360

 kuptimi i përbashkët 

denotativ i fjalëve protest, remonstrate, expostulate, kick, është ―kundërshtoj diçka si 

drejtim, procedurë, politikë, apo projekt, veçanërisht duke bërë të njohura 

argumentet‖; tek fjala delusion
361

 (delusion, illusion, hallucination, mirage): ―diçka 

që besohet se është apo pranohet se është e vërtetë, por që në fakt është e pavërtetë.‖ 

Secila nga këto fjali ndërtohet në mënyrë të tillë që të bëhet e qartë pjesa e ligjëratës e 

fjalëve të cilat krahasohen me njëra tjetrën. Për shembull, ndërtimi i fjalisë është në 
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 Merriam Webster‘s Dictionary of Synonyms, Merriam Webster, 1984.  
360

 Po aty, fq. 568 - 569.  
361

 Po aty, 224-225.  
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formën e përkufizimit të një mbiemri kur fjalët që krahasohen janë mbiemra, apo në 

formën e përkufizimit të një foljeje kur fjalët që krahasohen janë folje, etj.   

Ekzistojnë gjithashtu fjalorë sinonimikë në të cilët, pasi jepet fjala, pas saj 

vendosen një numër i caktuar fjalësh që kanë lidhje me fjalën e kreut. Më poshtë 

tregojmë se si funksionon një fjalor i tillë:
362

  

 famous - acclaimed, big, celebrated, distinguished, eminent, exalted, 

famed, glorious, great, historic, honoured, illustrious, important, 

legendary, lionized, notable, noted, derog notorious, outstanding, 

popular, prominent, proverbial, renowned, revered, time-honoured, 

venerable, well-known, world-famous. Opp. UNKNOWN 

Në rastin e këtyre fjalorëve mund të thuhet se kemi të bëjmë me fjalë të 

lidhura semantikisht me njëra tjetrën. Pjesa më e madhe e fjalëve në këta fjalorë 

përmbajnë sinonime të cilat Lajënsi i emërton ―sinonime të përafërta.‖
363

  

Fjalori ―Webster‖ jep një pasqyrë më të qartë të fjalëve që konsiderohen 

sinonime, pasi ai trajton aspektet e ndryshme të kuptimit, jo vetëm atë denotativ. Ky 

fjalor jep shembuj të përdorimit të sinonimeve, në të cilat tregohet ngarkesa stilistike, 

afektive, etj. Nxënësi jo vetëm krijon një ide të qartë lidhur me dallimet që ekzistojnë 

ndërmjet sinonimeve, por qartëson më shumë kuptimin e fjalës. 

Duhet vënë në dukje fakti se fjalorët shpjegues, si në gjuhën angleze ashtu dhe 

në atë shqipe, pasqyrojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo marrëdhëniet e ndryshme 

të sinonimisë që mund të ekzistojnë ndërmjet njësive të ndryshme leksikore. Disa 

fjalorë, si p.sh. Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, herë pas here vendosin 

shënimin SYN në fjalë të ndryshme.
364

 Për të krijuar një ide të qartë lidhur me 

pasqyrimin që i bëjnë fjalorët shpjegues dukurisë gjuhësore të sinonimisë, le të 

shohim shembujt e mëposhtëm të nxjerrë nga fjalori ―Oxford Advanced Learner‘s 

Dictionary, 2000.‖ 

Dallimet në bashkëlidhje shfaqen shpesh në fjalorin Oxford Advanced 

Learner‘s Dictionary.
365

 Në tabelat më poshtë, sinonimet e vendosura në krye të 

kolonave përdoren përgjithësisht me fjalët e vendosura në kolonën përkatëse. 

Ndërkohë, në fund të kolonave jepen dallimet e ndryshme ndërmjet sinonimeve.   

 

 

almost nearly practically 

 

certainly (numbers) all 

all all every 

every always no 
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 Oxford Dictionary of  Synonyms and Antonyms, Oxford University Press, 1999, fq. 147.   
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 Lyons, John, Linguistic Semantics, Cambridge University Press, 1995, fq. 60 - 65. 
364

 Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, Oxford University Press, 2000, fq. 41: animosity- SYN 

HOSTILITY; fq. 43: antecedents – SYN ANCESTORS; fq. 53: ardent- SYN PASSIONATE; fq. 5: 

arise- SYN occur; fq. 55: aromatic – SYN FRAGRANT; fq. 61: assessment – SYN EVALUATION; 

fq. 61: assiduous – SYN DILIGENT; fq. 62: assortment – SYN MIXTURE; fq. 63: assumed name – 

SYN PSEUDONYM; fq. 63: assurance – SYN CONFIDENCE; fq. 63: assume – SYN TAKE ON; fq. 

67: attractive – SYN APPEALING; fq. 70: autopsy – SYN POST-MORTEM; fq. 72: awful – SYN 

TERRIBLE.     
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 Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, Oxford University Press, 2000.  



175 
 

entirely every nothing 

impossible finished impossible 

empty died anything 

 

Practically përdoret më shumë në gjuhën e folur se në gjuhën e shkruar. Nearly 

përdoret më shpesh për shifra. Almost mund të përdoret kur flasim për ngjashmëri 

ndërmjet dy objekteve ose dukurive.  

 

 

condition state 

 

good present 

excellent current 

physical mental 

poor solid 

human no 

perfect emotional 

no physical  

better natural 

 

State është fjalë më e përgjithshme se condition dhe përdoret për gjendjen në të cilën 

ndodhet diçka në një kohë të caktuar. State mund të përdoret pa mbiemër: What a 

state this room is in (very bad). 

Condition përdoret me mbiemër. Kjo fjalë përdoret veçanërisht për pamjen, cilësinë 

apo rregullin e punës: The car is in excellent condition.  

 

 

fast quick rapid 

 

car glance change 

train look growth 

bowler reply increase 

grower decision decline 

pace method progress 

lane way development 

 

Fast përdoret zakonisht për të përshkruar një person ose një objekt që lëviz ose është 

në gjendje të lëvizë me shpejtësi të madhe.  

Quick përdoret shpesh për të përshkruar diçka që kryhet në një kohë të shkurtër apo 

pa vonesë. 

Rapid, swift dhe speedy janë fjalë më formale. 

Rapid përdoret shpesh për të përshkruar shpejtësinë me të cilën ndryshon diçka. Kjo 

fjalë nuk përdoret për të treguar shpejtësinë me të cilën lëviz apo kryhet diçka. 

Kështu, nuk mund të përdoret: A rapid train.  

Swift përshkruan zakonisht diçka që ndodh apo kryhet shpejt dhe menjëherë: A swift 

decision. The government took swift action. 

Speedy ka kuptim të ngjashëm me swift: a speedy recovery. Speedy përdoret më pak 

për të treguar shpejtësinë me të cilën lëviz diçka. Kështu, nuk mund të përdoret: a 
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speedy car.  

 

  

naked bare 

 

body feet 

man arms 

fear walls 

aggression branches 

flame essentials 

 

Naked përdoret shpesh për të përshkruar njerëz ose trupin e tyre dhe bare zakonisht 

përshkruan një pjesë të trupit. 

Bare mund të përshkruajë gjithashtu objekte mbi të cilat nuk ndodhet gjë: bare walls.  

 

 

small little 

 

number girl 

group smile 

children man 

business things 

house boys 

 

Small është  antonimi më i zakonshëm i big ose large. Small mund të përdoret në 

shkallën krahasore dhe sipërore, por edhe me ndajfoljet: rather, quite, fairly, pretty. 

Little përdoret zakonisht për të treguar ndjenjat tona rreth një njeriu ose objekti. Kjo 

fjalë përdoret veçanërisht pas mbiemrave ugly, nice, cute, etj.: A cute little baby. You 

poor little thing! Little përdoret zakonisht vetëm përpara emrave dhe përdoret rrallë në 

shkallën krahasore dhe sipërore. 

Little përdoret me emra të përveçëm: Little Italy is an area of New York where many 

Italians live.  

 

 

 

 

 

 steal rob burgle 

 

para, pronë My wallet was 

stolen 

x x 

njerëz x I‘ve been robbed I‘ve been burgled 

(= my house) 

bankë, ndërtesë 

publike 

x Thieves robbed a 

bank last night. 

x 
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zyrë, shtëpi, etj. x x Our house was 

burgled. 

    

 

 

wide broad 

 

street shoulders 

river back 

area smile 

range range 

variety agreement 

choice outline 

 

Wide është fjala që përdoret më shumë për të folur rreth diçkaje që tregon largësi të 

madhe nga njëra anë tek tjetra. Broad përdoret më shpesh për të folur rreth pjesëve të 

trupit. Ajo përdoret në gjuhën formale ose në gjuhën e shkruar për të përshkruar 

tiparet e periferisë, etj.: a broad river. A broad stretch of meadowland.  

Broad mund të përdoret me kuptimin ―e përgjithshme‖, ―jo e hollësishme‖: All of us 

are in broad agreement on this matter.  

 

 

Dy sinonime të cilat shpesh perceptohen nga përdoruesit e gjuhës angleze si 

identike janë fjalët answer dhe reply. Sipas ―Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, 

2000) answer dhe reply janë foljet më të zakonshme që përdoren në gjuhën e folur ose 

të shkruar si përgjigje ndaj një pyetjeje, letre, etj. Megjithatë, fjalori jep disa veçori të 

përdorimit të tyre gramatikor. Përdoret answer a person, a question or letter dhe jo to 

answer to a person, a question or letter, por përdoret reply to somebody or something: 

I‘m writing to answer your questions. I‘m writing to reply to your questions. I‘m 

writing to answer to your questions.   

Përveç dallimeve të mësipërme, fjalori jep një dallim stilistik ndërmjet këtyre 

dy sinonimeve dhe një sinonimi të tretë: respond. Folja respond përdoret më pak dhe 

është më formale: The directors were unwilling to respond to questions. Për derën ose 

telefonin përdoret vetëm folja answer.    

Lidhur me fjalët avenge dhe revenge, e para përdoret më shumë në tekste 

formale dhe letrare. Megjithatë, këto dy fjalë kanë disa dallime gramatikore. Kështu, 

avenge mund të përdoret në strukturat e mëposhtme gjuhësore:  

 Avenge something. 

 Avenge themselves on somebody. 

 She vowed to avenge her brother‘s death. 

 He later avenged himself on his wife‘s killers.  

Nga ana tjetër, revenge përdoret në strukturën ―People revenge themselves on 

somebody or are revenged on them‖: He was later revenged on his wife‘s killers. Nuk 

përdoret ―revenge something‖: She vowed to revenge her brother‘s death.  
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Fjalorët e gjuhës angleze
366

 vënë në dukje jo vetëm rastet e sinonimeve me 

mundësi të ndryshme kombinative. Në këta fjalorë vërejmë marrëdhënie sinonimie 

mbështetur në dallimet semantike midis sinonimeve, dallimet në shprehësi apo fushat 

e përdorimit, dallimet dialektore, etj. Fjalori në fjalë, por edhe pjesa më e madhe e 

fjalorëve të gjuhës angleze, i kushtojnë rëndësi të veçantë dallimit midis variantit 

britanik dhe atij amerikan. 

Për të parë më konkretisht realizimin praktik që fjalori i gjuhës angleze i bën 

dukurisë gjuhësore të sinonimisë, le të shohim më poshtë rastet e ndryshme të 

marrëdhënieve sinonimike në këtë fjalor.  

Lidhur me dallimet denotative midis sinonimeve, një pjesë e tyre u trajtuan 

në tabelat më sipër, të cilat tregonin mundësitë kombinative të sinonimeve. 

Megjithatë, fjalori i gjuhës angleze ofron një larmi dhe shumësi rastesh kur dy ose më 

shumë sinonime dallojnë midis tyre në nuanca kuptimore. 

Above dhe over mund të zëvendësojnë njëra tjetrën kur përshkruajnë një 

pozicion mbi diçka: They build a new room above/over the garage. Megjithatë, above 

dhe over mund të marrin kuptimin ―më shumë se‖. Above përdoret për nivele 

minimale ose pika fikse:  

 2000 feet above sea level. 

 Temperatures will not rise above zero tonight.  

Over përdoret për numra, moshë, para dhe kohë:  

 He‘s over 50.  

 It costs over £ 100.  

 We waited over 2 hours.  

Present dhe Current nënkuptojnë diçka që ekziston apo ndodh tani, por 

current mund të nënkuptojë se situata është e përkohshme:  

 The factory cannot continue its current level of production.  

Afraid, frightened, scared shprehin ndjenjën e frikës. Megjithatë, mund të 

gjenden disa dallime ndërmjet tyre, të cilat nuk lejojnë këmbyeshmërinë e këtyre 

fjalëve pa humbur asnjë element të kuptimit. Kështu, scared përdoret shpesh në 

ligjërimin joformal dhe përdoret zakonisht për të përshkruar frikë të shkallës së ulët: 

Dad was driving very fast and we were a bit scared. Ndërkohë, afraid është më 

formale. Megjithatë, përveç këtyre dallimeve, ekzistojnë dallime në bashkëlidhje. 

Mund të përdoret very, a bit, too, etj. me frightened dhe scared por jo me afraid. 

Gjithashtu, afraid nuk mund të përdoret para një emri. Mund të themi a 

frightened/scared child por jo an afraid child.  

Customer nënkupton një person që blen të mira ose shërbime nga një dyqan 

ose biznes, ose që përdor një bankë. Fjala client përdoret për një person që paguan për 

të përdorur shërbimet ose këshillat e një profesionisti, si jurist, arkitekt apo 

organizatë. Fjala customer përdoret gjithmonë e më shumë në vend të fjalës passenger 

për të treguar se pasagjerët kanë më shumë fuqi ose zgjedhje se më parë.    

Foljet shout, cry, scream përshkruajnë llojet e ndryshme të zhurmës së lartë që 

bëjnë njerëzit kur janë të zemëruar, frikësuar apo shqetësuar. Përdoret folja shout kur 

njerëzit janë të zemëruar ose duan të tërheqin vëmendjen e të tjerëve:  
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 Jo vetëm Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, por nga vëzhgimet e kryera del se edhe fjalorët e 

tjerë të gjuhës angleze kanë strukturë të ngjashme. 
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 He always seems to be shouting at the kids these days.  

Yell mund të përdoret me kuptimin e shout veçanërisht në gjuhën e folur. Cry 

me këtë kuptim është e vjetruar. Fjala scream përdoret kur njerëzit shkaktojnë një 

zhurmë shumë të lartë sepse ndiejnë dhimbje të madhe, janë shumë të frikësuar apo të 

emocionuar:  

 There was broken glass everywhere and people were screaming.  

Dallimet stilistike zënë një vend të rëndësishëm gjatë trajtimit diferencues të 

çifteve sinonimike, grupeve sinonimike, apo edhe fjalëve të veçanta me ngarkesë 

stilistike. Le të shohim shembujt e mëposhtëm për të kuptuar se si fjalori shpjegues 

nxjerr në pah një nga funksionet më të rëndësishme të sinonimeve, atë të shprehjes së 

ngjyrimit të duhur stilistik. 

Approximately, about, give or take, more or less, or so, or thereabouts, 

roughly, aound about, somewhere around, somewhere in the region of. Të gjitha këto 

fjalë dhe shprehje përdoren si në gjuhën e folur ashtu dhe në atë të shkruar; about 

është fjala më e përdorur dhe approximately është fjala më formale.  

Edhe pse foljet allow, let, permit, shprehin kuptimin e të lejuarit, ato dallohen 

nga njëra tjetra kryesisht në aspektin stilistik, por shoqërohen me disa dallime 

gramatikore. Kështu, let është më pak formale dhe përdoret më shumë në gjuhën e 

folur. Ajo ndiqet nga një kundrinor dhe nga folje pa to, dhe përdoret shpesh për të 

dhënë urdhëra: Let James sit here. Let nuk përdoret në diatezën joveprore. Allow është 

më formale se let dhe përdoret më shpesh në gjuhën e shkruar, ndërsa permit është 

fjala më formale nga komponentët e tjerë të grupit sinonimik dhe përdoret në gjuhën e 

shkruar zyrtare ose atë profesionale. Si allow, ashtu edhe permit, mund të ndiqen nga 

një kundrinor dhe folje me to, dhe përdoren shpesh në diatezën joveprore:  

 I‘m not allowed to smoke in the house.  

 Customers are permitted to use the car park.  

Edhe pse fjalët also, as well, too mund të përkthehen me të njëjtën fjalë në 

gjuhën shqipe,
367

 kjo nuk do të thotë se ndërmjet tyre nuk ka dallime të rrafsheve të 

ndryshme, apo se ato mund të këmbehen në çdo kontekst.
368

 Kështu, also është më 

formale se as well dhe too, dhe ajo zakonisht vendoset para foljes kryesore apo foljes 

to be:  

 I went to New York last year, and I also spent some time in 

Washington.  

Në variantin britanik të gjuhës angleze also nuk përdoret zakonisht në fund të 

fjalisë. Too përdoret më shumë në gjuhën e folur dhe atë joformale. Ajo përdoret 

zakonisht në fund të fjalisë:  

 I‘m going home now – I‘ll come too.  
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 also, as well, too – gjithashtu. 
368

 Përkthimi nuk mund të shërbejë si kriter për sinoniminë, pasi mund të gjenden shumë çifte apo 

grupe fjalësh të cilat, edhe pse mund të kenë të njëjtin përkthim në një gjuhë tjetër, nuk mund të 

konsiderohen sinonime në një kuptim të caktuar të strukturës së tyre kuptimore. Kështu për shembull, 

ndonëse in dhe within mund të përkthehen brenda në një kontekst të caktuar, ato nuk mund të 

konsiderohen sinonime në atë kontekst.  
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Në variantin britanik as well përdoret si too, por në variantin amerikan ajo 

konsiderohet formale apo e vjetruar. Pra, marrëdhënia ndërmjet këtyre fjalëve 

ngërthen disa rrafshe, atë stilistik, gramatikor, etj.  

Fjalori jep gjithashtu dallimet në përdorimin stilistik midis fjalëve although, 

even though, though. Edhe pse këto fjalë përdoren për të treguar kundërvënie midis dy 

sifjalive apo fjalive, though përdoret më shumë në gjuhën e folur se në atë të shkruar.  

Fjalori shpjegues nuk jep sinonimet e një fjale dhe dallimet midis sinonimeve 

në çdo rast, pasi kjo detyrë i përket fjalorit sinonimik, por ai përqendrohet tek ato fjalë 

që përdoren shpesh në ligjërimin e përditshëm. Për shembull, edhe pse fjalori nuk jep 

sinonimin e fjalës ameliorate, një përdorues i fjalorit me nivel mesatar të gjuhës 

angleze, do të sillte menjëherë ndër mend fjalën më të përdorur improve. Megjithatë, 

fjalori i ndihmon përdoruesit e tij duke dhënë shënimin stilistik tek fjala ameliorate, si 

fjalë që përdoret në stilin formal. Ndërkohë, fjala improve nuk përmban shënime 

lidhur me përdorimin stilistik. Si rrjedhojë, lexuesi bën dallimin ndërmjet fjalës 

stilistikisht asnjanëse improve dhe fjalës me ngarkesë stilistike ameliorate. Nëse 

përdoruesi i fjalorit, sipas nevojave të tij, dëshiron të ketë një dallim më të 

hollësishëm ndërmjet këtyre sinonimeve, ai mund t‘i drejtohet fjalorit sinonimik.  

E njëjta gjë ndodh me fjalën ascend, e cila konsiderohet formale dhe fjalët që 

jepen si shpjegim i saj, pikërisht rise, go up, climb up, shprehin një nivel tjetër 

formaliteti. Po ashtu, fjala attire konsiderohet formale kur përkrah saj kemi fjalën 

clothes; fjala auspicious është më formale në krahasim me promising. Perspire është 

më formale në krahasim me sweat. Scapula është më profesionale se shoulder blade. 

Antechamber jepet në fjalor si më formale në krahasim me ante-room. Përveç 

formalitetit, fjalori jep shpesh shënimin ―e vjetruar‖ për disa fjalë të cilat kanë 

sinonime më të reja. Kështu, apoplexy konsiderohet e vjetruar në krahasim me 

sinonimin e saj stroke; aviator konsiderohet e vjetruar në krahasim me pilot.  

Përveç dallimit midis regjistrit formal dhe atij joformal, fjalori jep edhe një 

dallim tjetër interesant të përdorimit të fjalës: atë midis përdorimit letrar dhe atij më të 

zakonshëm. Edhe pse fjalët mund të kenë të njëjtin kuptim denotativ, ato mund të 

kenë fusha të ndryshme përdorimi: fjala augury ka shënimin ―letrare‖ dhe përkrah saj 

jepet sinonimi omen.  

Pavarësisht se nuk jepet shënimi përkatës, mund të bëhet dallimi midis fjalëve 

au revoir (nga frëngjishtja) dhe goodbye, duke u mbështetur tek mendimi i Ullmanit 

se fjalët me origjinë franceze janë kryesisht më letrare se fjalët angleze. Në të njëjtën 

mënyrë, mund të arrijmë në përfundimin se fjalët me origjinë latine Aurora (nga 

latinishtja, agim, perëndesha e agimit), aurora borealis, aurora australis tingëllojnë 

më letrare apo shkencore se fjalët dawn (nga Anglishtja e Vjetër dagian; që lidhet me 

ditën), northern lights, southern lights.     

Fjalori pasqyron të gjitha llojet e dallimeve që mund të ekzistojnë ndërmjet 

varianteve të gjuhës angleze, kryesisht midis variantit britanik dhe atij amerikan. 

Përveç fjalëve apo shprehjeve, të cilat ndonëse me kuptim të njëjtë ose të ngjashëm, 

shprehen në mënyra të ndryshme në të dy variantet, vërehen edhe dallime në 

shqiptim, variante fonetike-morfologjike, apo edhe dallime në përdorimin gramatikor. 

Megjithatë, do të përqendrohemi më shumë tek fjalët të cilat ndonëse shprehen në 

mënyra të ndryshme nga ana fonetiko-morfologjike, kanë kuptim të njëjtë ose shumë 

të ngjashëm.  

Tabela 7.1: Fjalori dhe variantet e gjuhës angleze 

Varianti Britanik Varianti Amerikan Shënime 
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about-turn  about-face (2)
369

  

abseil rappel Fjala e variantit amerikan 

është huazuar rreth viteve 

1930 nga frëngjishtja, 

ndërsa fjala e variantit 

britanik është huazuar nga 

gjermanishtja dhe ka hyrë 

në gjuhën angleze në të 

njëjtën periudhë kohore.  

accelerator gas pedal (2)  

an ace up your sleeve an ace in the hole  

acid test litmus test  

action replay instant replay  

adjustable spanner monkey wrench (2)  

agony column, agony aunt advice coloumn  

aerial antenna (2)  

aerogramme, air letter aerogram  

air bed air mattress (2)  

skirting board baseboard  

allen key allen wrench  

alsatian german shepherd (2)  

apartment block apartment building  

aquaplane hydroplane  

arugula rocket  

cravat ascot Është interesant fakti se 

fjala escot, e cila përdoret 

kryesisht në variantin 

amerikan, rrjedh nga një 

qytezë në Angli, ndërsa 

fjala cravat ka 

etimologjinë e mëposhtme: 

1656, nga Fr. cravate, nga 

Cravate ―Kroatisht‖ nga 

Gjer. Krabate, nga Serbo-

Kroat. ―Hrvat, Kroat‖ nga 

Slav. vjet. Churvatinu 

―Kroat‖ ―malësor‖, nga 

churva ―mal‖. Cravats 

dolën në modë në vitet 

1650 si imitim i shalleve të 

linjta që përdoreshin nga 

mercenarët kroatë në 

ushtrinë franceze gjatë 

luftës 30 vjeçare. 

assault course obstacle course  

cash card ATM card  

aubergine eggplant Aubergine - 1794, nga 
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 Numri 2 do të thotë se kjo fjalë mund të përdoret në të dy variantet, si në atë amerikan ashtu dhe në 

atë britanik. 
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frëngjishtja, ―fruit of the 

eggplant‖ (Solanum 

esculentum), nga katalan 

alberginera, nga 

arabishtja. al-badinjan 

―the eggplant‖, nga 

persishtja. badin-gan, nga 

sanskt. vatinganah. 

Show your hand/cards Tip your hand  
 

Sinonimia nuk shfrytëzohet vetëm nga fjalorët sinonimikë dhe ata shpjegues, 

por ajo luan një rol të rëndësishëm qartësues edhe në fjalorët e fushave të caktuara, si 

për shembull ata të fushës juridike. Për të krijuar një ide të qartë lidhur me 

shfrytëzimin e sinonimisë si një element i vlefshëm organizues (vendosja e disa 

termave juridikë në grup) dhe qartësues (shpjegimi i dallimeve midis termave ligjorë 

sinonimikë), le të shohim një pjesë nga Black‘s Legal Dictionary:
370

  

 The synonyms of conceal are ―to hide; disguise, dissemble; secrete.‖ 

To hide is generic; ―conceal‖ is simply not to make known what we 

wish to secrete; disguise or dissemble is to conceal by assuming some 

false appearance; to secrete is to hide in some place of secrecy. A man 

may conceal facts, disguise his sentiments, dissemble his feelings, or 

secrete stolen goods. 

 

 The terms ―equity‖ and ―chancery,‖ ―court of equity‖ and ―court of 

chancery,‖ are constantly used as synonymous in the United States. 

 

 ―Crime‖ and ―misdemeanor,‖ properly speaking, are synonymous 

terms; though in common usage ―crime‖ is made to denote such 

offenses as are of a deeper and more atrocious dye. 

 

 ―Custody‖ means a keeping, guardianship, the state of being held in 

keeping or under guard, restraint of liberty, imprisonment, and "fetter" 

is a synonym. 

 

 The terms ―remote damages‖ and ―consequential damages‖ are not 

synonymous nor to be used interchangeably. 

 

 DE NON SANE MEMORIE. L. Fr. Of unsound memory or mind; a 

phrase synonymous with non compos mentis. 

 

Pra, fjalorët e gjuhës angleze, si ata shpjegues ashtu edhe ata sinonimikë, i 

ofrojnë nxënësve që mësojnë gjuhën angleze mundësi për të shmangur gabimet në 

përdorimin e fjalës së caktuar, i ndihmojnë ata të pasurojnë fjalorin, apo të qartësojnë 

aspektet e ndryshme të kuptimit të fjalës. Puna me fjalorin është një komponent i 

rëndësishëm i procesit të mësimit të gjuhës së huaj dhe si rrjedhojë duhen shfrytëzuar 

mundësitë që japin fjalorët shpjegues dhe ata sinonimikë.  
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 Black, Henry Campbell, Black‘s Law Dictionary, West Publishing Co., 1968.  
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Fjalorët e gjuhës shqipe, si ata sinonimikë ashtu dhe ata shpjegues, 

shfrytëzojnë me kujdes potencialin e madh që zotëron gjuha jonë amtare për të 

formuar çifte dhe grupe të panumërta sinonimike.  

Le të shohim në vazhdim mënyrën e organizimit të fjalorëve shpjegues dhe 

atyre sinonimikë në gjuhën shqipe dhe vendin që zë sinonimia në këta fjalorë. Fjalori i 

gjuhës shqipe,
371

 edhe pse nuk ka sinoniminë synimin e tij parësor, e shfrytëzon atë 

më së miri për të lehtësuar përdorimin e këtij fjalori dhe për të qartësuar kuptimet e 

fjalëve. Vetë autorët, të ndërgjegjshëm për rolin e padiskutueshëm të kësaj dukurie 

gjuhësore, japin në pjesën mbi shpjegimet për përdorimin e fjalorit mënyrën se si ata 

kanë përdorur sinonimet:  

Sinonimet janë përdorur si mjete të vetme ose të drejtpërdrejta dhe si mjete 

plotësuese të shpjegimit. Si mjete të vetme ose të drejtpërdrejta jepen kur shpjegohet 

një variant fjalëformues ose një fjalë e huaj që ende nuk ka dalë nga përdorimi, por që 

mund të zëvendësohet me fjalë shqipe, kur fjala ka ngjyrim të qartë stilistik, është e 

vjetruar ose krahinore në krahasim me një tjetër, ose kur një variant leksikor përdoret 

më pak se një fjalë më e përhapur, tek e cila shpjegimi jepet i plotë, etj.; p.sh. 

Dhaskal- vjet. Mësues; Barkaliq – keq. Barkalec; Bar zemre – bot. Sanëz, agnushe. 

Kjo do të thotë se edhe fjala e kreut jeton në gjuhë, në një fushë ose stil të caktuar, por 

këshillohet të përdoret më shumë fjala që jepet si sinonim i saj dhe që është shpjeguar 

në vendin e vet.  

Si mjete plotësuese sinonimet përdoren brenda shpjegimeve ose në fund të 

tyre dhe ndahen, sipas rastit, me presje a me pikëpresje. Si rregull, vihen sinonimet 

më të njohura te fjalët më pak të njohura, por në një varg rastesh jepen si sinonime 

edhe fjalë që janë përdorur pak a shumë gjerë në të kaluarën (sidomos fjalë me burim 

të huaj) dhe që në kohën tonë mund të zëvendësohen nga fjalët ku vihen.    

Pra, fjalori bën një dallim të rëndësishëm midis përdorimeve, fushave apo 

konteksteve tipike të një fjale, duke i ndarë ato në disa kategori. Kështu për shembull, 

që në hyrje të fjalorit, njihemi me veçoritë e ndryshme të fjalëve. Fjalori jep shënimet 

e mëposhtme: 

 fjalë ose shprehje e ligjërimit bisedor (buq – kot): ia futi buq; dert - 

brengë; djepferrosur – djeppatundur; dokëndisem – fryhem, lëndohem, 

prekem; dymëzohet – dyfishohet; ezmer – zeshkan; fahem – ngopem; 

fugë - vrap; gajret – durim; qyfyr – shaka; terezit – baraspeshoj; 

tersllëk – prapësi; xugit (xugis) – trazoj, ngacmoj; xhanxhin – asnjeri, 

askush, asnjë; xheç - diçka; avash – ngadalë; jetull – kordele.     

   

 fjalë ose shprehje e të folurit të fëmijve: babi (emër me të cilin fëmija 

thërret babanë me përkëdhelje) – baba; babush – baba. 

 

 fjalë ose shprehje krahinore: dumkë – grusht. 

 

 fjalë ose shprehje e ligjërimit libror: demarkacion - kufi; eliminim – 

zhdukje, mënjanim; eventual – i mundshëm; evokoj – kujtoj.    

 

 fjalë ose shprehje me ngjyrim përbuzës: sahanlëpirës (përb.) – servil. 
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 Fjalor i shqipes së sotme, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, 2002. 
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 fjalë ose shprehje me ngjyrim përçmues: ngordh (përçmuese)- vdes. 

 

 fjalë ose shprehje përkëdhelëse: nënole – nënoke. 

 

 fjalë ose shprehje me ngjyrim poetik: arbëror – shqiptar; dritëmadh – i 

ndritur; vatan – atdhe. 

 

 fjalë ose shprehje e thjeshtligjërimit: dobiç - kopil; edepsëz – i paturp, i 

pacipë, i poshtër. 

 

 fjalë ose shprehje e vjetruar: dyfeqet – pushkë; fatprerë - fatpadalë; 

fror – shkurt; uzurë - kamatë, fajde; xhevap – përgjigje; xhokëgrisur – 

i varfër; dovlet – shtet; milet – popull. 

 

 fjalë ose shprehje e punëve zyrtare: dosar- dosje.  

 

 eufemizëm: punëherë - epilepsi; gojëqepuri – gjarpri.  

 

 fjalë ose shprehje e stilit të lartë: dritëplotë - i ndritur. 

 

 fjalë ose shprehje me ngjyrim mospërfillës: burrec - ligaç; theu 

gërmicën – vdiq; derdimen – torollak, leshko, teveqel.  

 

 fjalë ose shprehje me kuptim keqësues: qurran – qurrash; 

gojështhurur – gojëlëshuar.  

 

 Terma të një fushe të caktuar: ezofag (anat.) – gurmaz; fyte (mjek.) – 

shytat; galë (zool.) – stërqokë; gatë (zool.) - çafkë; gërbulë (mjek.) – 

lebër;
372

 gërdec (ligj. folur)  - sifiliz (mjek.)
373

, frëngjyzë (bised.); 

xinxife (botanike) – hide; xhehenem (fet.) – ferr; xhenet (fet.) – 

parajsë; lopatëz (zool.) – fulterëz.   

 

 Kuptim figurativ: malcoj – acaroj.  

 

Lidhur me etimologjinë, e cila mund të jetë burim dallimesh stilistike midis dy 

ose më shumë sinonimesh, fjalori jep shpesh shënimin për gjuhën përkatëse:  

 (ang.) - me burim nga anglishtja. 

 

 (arb.) - fjalë ose shprehje e arbëreshëve të Italisë ose të Greqisë. 

 

 (fr.) - me burim nga frëngjishtja. 

 

 (lat.) - me burim nga latinishtja . 

Duke u përqendruar vetëm tek shkronja e parë e alfabetit gjejmë dallimet e 

mëposhtme midis sinonimeve: 
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 Fjalë të huaja - fjalë vendëse: aborigjen – rrënjës; absolutisht- 

plotësisht, krejt; adash – emnak; adoptim (drejtësi) – birësim; agrar – 

bujqësor; baxho - djathore; eksperiencë – përvojë. 

 

 Fjalë teknike (kryesisht e huaj) - fjalë më e thjeshtë: acetik - uthullor. 

 

 Bisedore – asnjanëse: açik (bis.) – hapur, sheshit, qartë; adet (bis.) – 

zakon; afendiko (bised. vjet.) – zotëri, pasanik, 2.keq – fodull; aferim 

(thjeshtligjërim) – të lumtë; afion (bis.) – opium. 

Fjalori i gjuhës shqipe përmban gjithashtu sinonime për të cilat nuk ka asnjë 

shënim lidhur me dallimet e përmendura më lart:  

eshtërak – kockëmadh; etiopas – abisinas; faqosh – petashuq; fare – krejt, 

tërësisht, plotësisht; farëtretur – farëshuar; fatkob - fatzi, fatkeq; furatë - 

purtekë; i fushkët – i epshëm; fytafytem – kacafytem; fytyrëngrysur – 

fytyrëvrenjtur; gënjeshtar – rrenacak; dembel – përtac; derdhazë - vërshim; 

terr – errësirë; xhepgrisur – xhepshuar. 

Siç duket nga larmia e tipareve të fjalëve në fjalor, ―oqeani‖ i fjalëve ku mund 

të ―lundrojë‖ një përdorues i kujdesshëm i gjuhës është aq i madh dhe me ngjyra sa të 

jep mundësi të shumta për të realizuar një përshkrim të saktë, të larmishëm dhe të 

plotë.  

Duhet pranuar se fjalori sinonimik është një burim më i frytshëm për njohjen e 

grupeve sinonimike dhe nxjerrjen e dallimeve të ndryshme midis sinonimeve. Duke 

qenë se fjalorët sinonimikë të gjuhës shqipe ofrojnë një pasqyrë të ngjashme me 

fjalorët e gjuhës angleze, do të ishte më e udhës të mos ndaleshim në hollësitë e 

këtyre fjalorëve,
374

 pasi ata, më shumë se të përshkruhen, duhet të jenë në duart e 

përdoruesve të gjuhës.  

 

 

 

 

7.2 Gjuhësia kompjuterike dhe sinonimia 

Gjuhësia kompjuterike është një fushë ndërdisiplinore që lidhet me 

përpunimin e një gjuhe nëpërmjet kompjuterit. Zhvillimi i gjuhësisë kompjuterike ka 

pasur një lidhje të ngushtë me zhvillimin e Përkthimit Kompjuterik. Pavarësisht se 

termi Gjuhësi Kompjuterike ka filluar të përdoret rreth mesit të viteve 60, fillesat e saj 

konceptuale janë në vitin 1949, kur Uorren Uiveri shkroi memorandumin e tij të 

famshëm, në të cilin shprehu mendimin e tij se përkthimi nëpërmjet kompjuterit mund 

të realizohet.   

Zhvillimi i gjuhësisë kompjuterike ka ardhur kryesisht si pasojë e dëshirës për 

të krijuar një teknologji, e cila, mbështetur në parime të shëndosha shkencore, do t‘i 
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jepte zgjidhje një sërë çështjesh që kishin të bënin me përkthimin, nxjerrjen e 

informacionit, përmbledhjen, redaktimin gramatikor, etj.
375

  

Duhet vënë në dukje se lidhja më e drejtpërdrejtë që mund të gjendet midis 

gjuhësisë kompjuterike dhe sinonimisë është tek Përkthimi Kompjuterik. Sot 

ekzistojnë disa programe kompjuterike të cilat kryejnë përkthime të gjuhëve natyrore. 

Megjithatë, këto lloj programesh përbëjnë një risi dhe çelin një debat të ri lidhur me 

aftësinë e teknologjisë për të zëvendësuar njeriun edhe në fusha të tilla si gjuha.  

Pika ku përkthimi kompjuterik do të ishte më pak inteligjent apo perfekt se 

inteligjenca njerëzore është zgjedhja e fjalës së duhur, apo më konkretisht zgjedhja e 

sinonimit të duhur në një kontekst të caktuar. Edhe pse përdorimi i korpuseve të 

fjalëve është një ndihmesë për procesin e përkthimit kompjuterik, nëse nuk ekziston 

një program i cili të dallojë nuancat më të holla të sinonimeve, atëherë përkthimit do 

t‘i mungonte saktësia.  

Kjo vështirësi ka ekzistuar në këto programe kompjuterike, pasi sinonimia nuk 

është trajtuar seriozisht në sistemet e Përkthimit Kompjuterik. Qëllimi kryesor ka 

qenë zhvillimi i sistemeve që do të mund të përçonin apo përkthenin kuptimin e 

përgjithshëm, pa i kushtuar rëndësi nuancave semantike apo stilistike të fjalëve.  

Ja disa nga sistemet e para të përkthimit kompjuterik:  

 MUMBLE (McDonald, 1983) 

 

 TEXT (McKeown, 1985) 

 

 ADVISOR II (Elhadad, McKeown and Robin, 1997) 

 

 MOOSE (Stede, 1999) 

Dy programet e fundit konsiderohen më të përparuara në krahasim me të parat, 

por edhe atyre ―i mungon aftësia për të zgjedhur se cila parafrazë apo fjalë është më e 

përshtatshme. Me disa përjashtime, sinonimet e përafërta konsiderohen si sinonime 

absolute dhe si rrjedhojë trajtohen nga programet kompjuterike si të 

barasvlershme.‖
376

 

Studimi i kryer nga Edmondsi për ndërtimin e një sistemi kompjuterik i cili të 

dallojë nuancat e holla të sinonimeve, i jep këtyre të fundit rëndësinë e merituar në 

gjuhë.
377

      

 Një tjetër program kompjuterik në të cilin sinonimia ka rëndësi të veçantë 

është ―WordNet‖. Ky program është një bazë leksikore të dhënash për gjuhën angleze, 

në të cilin emrat, foljet, mbiemrat dhe ndajfoljet grupohen në grupe sinonimesh 

(synsets), të cilat shprehin një koncept të caktuar. 
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Përfundime 

 

 Sinonimia është një kategori leksiko-semantike që kërkon analizë 

shumëplanëshe të të gjithë komponentëve që përfshihen në marrëdhënien sinonimike. 

Pra, ndonëse sinonimia konsiderohet si një marrëdhënie që ka në bazë të saj kuptimin, 

ky i fundit nuk duhet trajtuar si një njësi e pandashme, por i përbërë nga komponentë 

të ndryshëm. Në vështrim të përgjithshëm, kuptimi mund të ndahet në tipare qendrore 

dhe tipare periferike, ku sinonimet afrohen në tipare qendrore dhe mund të dallohen 

në tipare periferike, sepse sinonimet kanë të përbashkët pjesën thelbësore të kuptimit, 

por mund të ndryshojnë në tipare semantike që shpesh konsiderohen dytësore. 

Megjithatë, këto tipare dytësore marrin vlera të veçanta në kontekste të caktuara, si në 

rastin e fjalëve me ngarkesë stilistike apo afektive, ku ngjyrimi ka rëndësi jetike për 

vlerën e shprehjes.   

 Vetë historiku i studimit të sinonimeve tregon arsyet pse sinonimet janë 

trajtuar për shekuj me rradhë, studimi i tyre duhet të kryhet në mënyrë sistematike, 

sepse sinonimia, ashtu si vetë gjuha, i nënshtrohet një procesi të pandërprerë zhvillimi 

dhe ndryshimi. Kështu, gjuhët pasurohen vazhdimisht me sinonime sepse ato shprehin 

nuancat më të holla të realitetit që na rrethon, pasqyrojnë zhvillimet e reja në fusha të 

ndryshme të jetës si shkencë, politikë, shoqëri, procese socio-ekonomike, etj. 

Ndërkohë, sinonimet ekzistuese kalojnë nëpër faza të ndryshme të zhvillimit të fjalës, 

si vjetrimi, përftimi i nuancave stilistike - emocionuese, pushimi së qenit tabu apo 

eufemistike, etj.  

Pavarësisht se koncepti fillestar për sinoniminë rrjedh nga lashtësia, studimi 

sistematik i saj ka filluar rreth shekullit të tetëmbëdhjetë në gjuhën angleze. Për sa  i 

përket gjuhës shqipe, studimi shkencor i sinonimisë ka filluar në gjysmën e dytë të 

shekullit të njëzetë, edhe pse mund të gjenden punime të veçanta më të hershme. Libri 

i parë për sinonimet në gjuhën angleze doli në gjysmën e dytë të shekullit të 

tetëmbëdhjetë, kur në vitin 1766, Xhon Trasleri solli për lexuesin ―The Difference 

Between Words Esteemed Synonymous‖. Ky fjalor u pasua nga fjalorë të tjerë të 

hartuar nga Pioci (1904), Perri (1805), Tejllëri (1813), Krebi (1826), Grejëmi (1858), 

Uejtli (1851), Fernaldi (1907), Rozhe (1952). Studime të ndryshme teorike për 

sinoniminë janë kryer vazhdimisht nga Ullmani, Blumfildi, Herrisi, Lajënsi, Kruzi, 

Palmeri, Saedi, Xheksëni, Edmondsi, etj. 

Sinonimia në gjuhën shqipe është trajtuar nga studiues të ndryshëm, si 

Thomai, Samara, Mansaku, Kostallari, Sadiku, Islamaj, etj. Megjithatë, sinonimia, si 

marrëdhënie e ndërlikuar leksiko-semantike dhe që mbart në vetvete shumë vështirësi, 

sado ―e bukur dhe e rëndësishme për t‘u studiuar, për shkak të këtyre vështirësive i ka 

mbajtuar gjithsesi larg gjuhëtarët shqiptarë.‖
378

 Është me rëndësi të përmendim se sot 

ka dy fjalorë sinonimikë, të cilët nxjerrin në pah pasurinë e madhe të gjuhës shqipe 

me çifte dhe grupe të larmishme sinonimike. Këta fjalorë janë një mjet shumë i 

vlefshëm në duart e shkrimtarëve, mësimdhënësve, nxënësve dhe studentëve, 

përkthyesve, gazetarëve, apo edhe çdokujt tjetër që kërkon ta bëjë ligjërimin e tij sa 

më të përpiktë, të larmishëm, apo që të shprehë një pafundësi efektesh stilistike.  
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Studimet e kryera për sinoniminë në gjuhën angleze dhe shqipe të çojnë në 

përfundimin se është e nevojshme të fillohet me trajtimin e kujdesshëm të kuptimit, 

sepse tek ky i fundit lind dhe zhvillohet diskutimi mbi sinonimet.  

Një nga qasjet ndaj kuptimit është ajo referenciale, në të cilën fjalët lidhen me 

objektet ose dukuritë në botën që na rrethon. Megjithatë, qasja referenciale është 

konsideruar shpesh si një mënyrë jo e plotë për përcaktimin e kuptimit të të gjitha 

fjalëve, sepse ndonëse është më lehtë për emrat konkretë, si libër, lugë, pemë, etj., kur 

bëhet fjalë për nocione abstrakte, si dëshirë, bukuri, mendoj, etj., puna vështirësohet 

shumë. Megjithatë, qasja referenciale mund të na vijë në ndihmë nëse shfrytëzohet e 

ndërthurur me qasjet e tjera ndaj kuptimit. 

Sa herë diskutohet për marrëdhënien e sinonimisë, denotacioni merr rëndësi të 

veçantë sepse ai konsiderohet baza e vendosjes së marrëdhënies sinonimike midis dy 

ose më shumë njësive gjuhësore. Denotacioni konsiderohet si ―marrëdhënia objektive 

ndërmjet një lekseme dhe realitetit të cilit ajo i referohet. Ai identifikon aspektin 

qendror të kuptimit leksikor me të cilin do të binin dakort të gjithë.‖
379

 Edhe pse 

denotacioni është kushti kryesor për vendosjen e marrëdhënies së sinonimisë, sepse ai 

konsiderohet tipari semantik qendror (sipas Kruzit) që ruan përmbajtjen në rastin e 

zëvendësimit të sinonimeve me njëri tjetrin, përsëri kuptimi përfshin më shumë se 

denotacionin. Njerëzit nuk flasin dhe shkruajnë vetëm për të përshkruar objekte, 

dukuri, etj., por ata shprehin gjithashtu mendimet apo qëndrimet e tyre, qofshin këto 

miratuese ose jo, përbuzëse, tallëse, etj.   

Pra, përveç denotacionit, kuptimi përfshin edhe konotacionin, i cili nuk është e 

thënë të jetë i njëjtë për të gjithë ata që njohin dhe përdorin një fjalë. Me fjalë të tjera, 

konotacioni shpreh aspektin personal të kuptimit leksikor – shpesh, ngjyrimet 

emocionale që një leksemë na sjell në mendje në mënyrë rastësore. Konotacionet 

ndryshojnë në varësi të përvojës së individëve dhe janë deri diku të 

paparashikueshme. Për shembull, fjala avion për dikë mund të shkaktojë konotacionin 

e të qënit i rehatshëm, i shpejtë etj., ndërsa për njerëz të tjerë mund të ketë 

konotacionin e të qënit i rrezikshëm apo i bezdisshëm.   

Konotacionet vërtet mund të ndryshojnë nga një individ tek tjetri sipas 

përvojave të tyre, por në rastet kur disa njerëz kanë përvoja të përbashkëta, ata mund 

të kenë konotacione të përbashkëta për të njëjtën fjalë. Është e rëndësishme të vihet në 

dukje se ―konotacioni tregon ato aspekte të kuptimit të cilat nuk cënojnë referencën 

apo denotacionin e fjalës, por ka të bëjë me faktorë dytësorë, si ngarkesa emocionale 

apo stilistike, karakteri eufemistik, etj.‖
380

 Kështu, ndonëse economical dhe stingy, 

apo mësues dhe dhaskal, shprehin të njëjtin denotacion, komponentët e dytë të çifteve 

sinonimike shprehin konotacione negative. Konotacioni shërben si një burim i 

rëndëshëm për lindjen e sinonimeve të shumta në gjuhën angleze dhe shqipe.       

Një mënyrë për të analizuar marrëdhënien e sinonimisë është zbatimi i një sërë 

metodash të analizës kuptimore, ku spikat ajo e analizës së përbërësve kuptimorë, e 

njohur shpesh si analiza komponenciale, sipas së cilës kuptimi i fjalës përkufizohet si 

një grup elementesh kuptimi. Edhe pse është e vlefshme për analizën e shumë 

sinonimeve, kjo metodë nuk mund të shërbejë si mjet i vetëm për të përcaktuar nëse 

dy ose më shumë fjalë janë sinonime, sepse ka fjalë që ndonëse mund të kenë të 

përbashkëta pjesën më të madhe të përbërësve kuptimorë (semave), ato mund të mos 

jenë sinonime. Kështu, edhe pse karrige dhe kolltuk kanë të përbashkët pjesën më të 
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madhe të përbërësve kuptimorë (me mbështetëse, me këmbë, për një person, për t‘u 

ulur, e ngurtë), ato nuk mund të konsiderohen sinonime. Ato cënojnë kushtin e 

përfshirjes së dyanshme. Kështu, fjalia Ai është ulur në një karrige nuk përfshin dhe 

nuk përfshihet nga fjalia Ai është ulur në një kolltuk. Po ashtu, këto dy sinonime mund 

të mohojnë njëri tjetrin sepse mund të krijojmë fjalinë e mëposhtme:  

 Ai është ulur në një karrige, jo në kolltuk.   

Për më tepër, do të ishte e vështirë të analizohej nëpërmjet kësaj metode numri 

shumë i madh i fjalëve të një gjuhe dhe sidomos fjalët që nuk shprehin objekte, por 

ato që shprehin cilësi, koncepte abstrakte, etj. 

Sinonimia leksikore është mbështetur tradicionalisht tek fjala, si njësia e 

marrëdhënies së sinonimisë. Pavarësisht se fjala mbetet baza e marrëdhënies 

sinonimike (ashtu siç jepet përgjithësisht nga fjalorët sinonimikë), duhet të njihemi 

edhe me një kuptim më gjithëpërfshirës për sinoniminë, i cili shkon nën njësinë e 

fjalës (ndajshtesa sinonimike: oxen – cows, çlirimtar - çlirues) apo edhe mbi të (njësi 

frazeologjike, fjali të nënrenditura dhe fjali). Nëse pranojmë termin shprehje për 

njësitë e tjera përveç fjalës, atëherë përkufizimi për sinonimet do të ishte: sinonimet 

janë fjalë apo shprehje të cilat janë të njëjta ose pothuajse të njëjta në një ose më 

shumë kuptime denotative, por që mund të ndryshojnë në nuancat kuptimore, 

përdorimin stilistik, vlerën afektive, apo aftësinë për t‘u lidhur me fjalë të tjera.   

Gjatë punimit treguam se burimet më të zakonshme për lindjen e 

marrëdhënieve të sinonimisë janë huazimi gjuhësor, variantet dhe dialektet, 

eufemizmi, neologjizmi, zhvillimi i polisemisë dhe proceset fjalëformuese. Dolëm në 

përfundimin se huazimi është një nga faktorët kryesorë të krijimit të marrëdhënieve 

sinonimike në gjuhën angleze sepse mbi 120 gjuhë janë regjistruar si burime të fjalorit 

të tanishëm të anglishtes dhe vendet nga janë huazuar fjalët gjenden në të gjithë botën. 

Megjithatë, grupet sinonimike krijohen kryesisht midis fjalëve nga gjuha angleze, 

franceze, latine dhe greke. Në përgjithësi, fjalët e huazuara shoqërohen me dallime 

stilistike, ku fjalët angleze janë përgjithësisht më asnjanëse, ato franceze kanë ngjyrim 

letrar dhe fjalët me orgjinë greke apo latine janë më formale apo librore.  

Gjatë punimit treguam se huazimi leksikor lidhet ngushtë me faktorët 

historikë, sepse në periudha të caktuara kohore mund të kemi mbizotërim të 

huazimeve nga një vend i caktuar. Kështu për shembull, fazat kryesore të huazimit 

leksikor në gjuhën angleze janë si më poshtë:  

 

 përhapja e Krishtërimit (fjalë latine) 

 pushtimet e Vikingëve (fjalë skandinave) 

 periudha pas pushtimit norman të vitit 1066 (fjalë frënge) 

 periudha e Rilindjes (fjalë latine dhe greke) 

Megjithatë, gjuha angleze, si rrjedhojë e kontakteve me vende të ndryshme të 

botës, ka huazuar fjalë nga të katër anët e globit. Kështu, gjuha angleze ka sot fjalë si 

meze, kismet, Imam Bayildi, etj.  

Aq masiv është huazimi leksikor në gjuhën angleze, sa sot gjejmë çifte 

sinonimike në anglisht që përbëhen vetëm nga fjalë të huazuara. Kjo vërehet tek çiftet 

e mëposhtme sinonimike:  

 

 imprison (frëngj.) – incarcerate (lat.) 

 mount (frëngj.) – ascend (lat.) 

 generous (frëngj.) – munificient (lat.) 
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Gjuha shqipe ka krijuar marrëdhënie sinonimike si rrjedhojë e huazimeve nga 

gjuha turke, greke, latine, gjuhët sllave-ballkanike, frëngjishtja, italishtja, dhe kohët e 

fundit nga anglishtja.  

Qëndrimi ndaj fjalëve të huaja të panevojshme ka sjellë krijimin e 

neologjizmave, dhe këto të fundit kanë krijuar çifte sinonimike me fjalët e huaja që 

kanë fituar ngarkesë stilistike dhe mbijetojnë në gjuhë.  

Duhet vënë në dukje fakti se sot në gjuhën shqipe vërejmë përdorimin e 

fjalëve të huaja të panevojshme, në një kohë kur gjuha jonë ose ka gjegjësit e saj në 

shqip, ose ka potencial për të krijuar fjalë nga brumi i saj. Në mënyrë të 

pandërgjegjshme ose jo, vetë përdoruesit e këtyre fjalëve përdorin dy fjalë njëra pas 

tjetrës, atë të huazuar dhe atë ekzistuese. Lidhur me përdorimin e dy ose më shumë 

sinonimeve pranë njëri tjetrit thjesht për shpejtësi, indiferentizëm gjuhësor apo 

mosnjohje të plotë gjuhësore, çështja bëhet më e ndërlikuar sepse në këtë mënyrë ne i 

heqim sinonimeve një nga funksionet e tyre themelore, atë të përcaktimit të përpiktë. 

Sipas Jani Thomait: ―rastet kur përdoren njëherazi dy – tri sinonime 

(kuvendi/parlamenti, fushata elektorale/fushata zgjedhore) nuk tregojnë një 

shfrytëzim të vlerave të sinonimisë, por lëkundje të normës ose pasiguri në formimin 

gjuhësor të autorëve.‖
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Megjithatë, pavarësisht dëshirës për ngadhënjimin e fjalës shqipe, nëse të dyja 

fjalët sinonime, si ajo e huazuar ashtu edhe ajo nga brumi i shqipes, i rezistojnë kohës 

dhe përpjekjeve për eliminimin e njërës, atëherë sinonimet mund t‘i nënshtrohen 

procesit të diferencimit. Si rrjedhojë, përftojmë dy ose më shumë fjalë të cilat mund 

t‘i shtojnë gjuhës mundësitë shprehëse.  

Punimi tregoi se amerikanizmat dhe briticizmat përbëjnë një grup të 

rëndësishëm marrëdhëniesh sinonimike. Përdoruesit e njërit variant ose tjetrit mund të 

zgjedhin fjalë apo shprehje që janë tipike për variantin britanik ose atë amerikan. 

Megjithatë, edhe pse përgjithësisht përputhen në denotacion, ato jo gjithmonë mund të 

këmbehen me njëra tjetrën. Kështu për shembull, në një tekst ku duhet vënë në dukje 

karakteri britanik i një personazhi, mjedisi etj., sinonimet nga varianti amerikan nuk 

do të ishin të pranueshme. Duhet theksuar gjithashtu se ndonëse gjatë këmbimit të 

sinonimeve nga të dy variantet përgjithësisht ruhet vërtetësia e shprehjes (salva 

veritate), sinonimet praktikisht kanë disa kufizime të shfrytëzimit real nga përdoruesit 

e gjuhës, sepse mund të ketë sinonime të njërit variant që mund të mos njihen apo 

përdoren nga folësi i variantit tjetër. Në këto raste mund të flitet për një sinonimi 

pasive, e cila ekziston por nuk shfrytëzohet nga folësit e variantit tjetër.  

Këto veçori nuk vlejnë vetëm për amerikanizmat dhe briticizmat, por edhe për 

sinonimet dialektore brenda vetë shteteve, siç mund të jetë rasti i Britanisë së Madhe, 

Shteteve të Bashkuara, Shqipërisë, etj. Dialektalizmat përdoren shpesh si mjete me 

vlerë stilistike në letërsi, kryesisht për të tipizuar individë, për të përshkruar zona të 

caktuara, apo edhe për të krijuar efekte kontrasti (kur fjalët dialektore vihen në 

ligjërimin e individëve nga të cilët pritet përdorimi i gjuhës letrare), etj. 

Burime të tjera të rëndësishme për vendosjen e marrëdhënieve të sinonimisë 

janë proceset fjalëformuese, zhvillimi i polisemisë, eufemizmi, përftimi i nuancave të 

caktuara stilistike (mësues – dhaskal) apo kuptimore (sllogan – parrullë) të një fjale.  

Lidhur me poliseminë, pamë se ajo lidhet ngushtë me sinoniminë, sepse 

zhvillimi i kuptimeve të reja të fjalëve sjell vendosjen e marrëdhënieve sinonimike 

midis kuptimeve të reja dhe fjalëve të tjera ekzistuese. Pra, zhvillimi i polisemisë 
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është në raport të drejtë me zhvillimin e sinonimisë. Një gjuhë e zhvilluar dhe e 

lëvruar shquhet për sinonimi dhe polisemi të zhvilluar.  

Pamë se në grupet sinonimike të krijuara me mënyrat e mësipërme, sinonimet 

mblidhen përgjithësisht rreth një fjale asnjanëse, të përgjithshme, apo që ka të njëjtin 

denotacion me komponentët e tjerë të grupit sinonimik. Bëhet fjalë për dominantin 

sinonimik:  

 to surprise - to astonish, to amaze , to astound 

 tregoj - dëftoj, rrëfej, kallëzoj 

 Provuam gjithashtu se do të ishte me vend që marrëdhënia midis dominantit 

sinonimik dhe komponentëve të tjerë shprehet më mirë nëpërmjet rrathëve 

sinonimikë, ku dominanti ndodhet në qendër dhe sinonimet e tjera ndodhen rreth tij, 

dhe të gjithë kanë një pjesë të përbashkët me të. Pjesa e përbashkët e rrethit dominant 

me secilin rreth tjetër sinonimik përbën kuptimin thelbësor të Kruzit, apo atë 

deskriptiv të Lajënsit. Hapësira e jashtme e rrathëve dominantë mund të jetë ngarkesë 

afektive, stilistike, etj.    

Punimi tregoi se një përdorues i kujdesshëm i gjuhës duhet t‘i kushtojë 

vëmendje të veçantë tipareve dalluese sinonimike, të cilat, ndonëse disa herë për arsye 

praktike apo thjesht emërtuese etiketohen si dytësore, luajnë një rol shumë të 

rëndësishëm kur bëhet fjalë për marrëdhënien e sinonimisë. Nëse i përmbahemi 

qëndrimit se sinonimet shprehin nuancat më të holla të realitetit, atëherë këto nuanca 

bëhen funksioni parësor i sinonimeve.  

Le të shohim më poshtë dallimet kryesore që mund të ekzistojnë midis 

sinonimeve:  

 përdorimi në lidhje me fjalë të tjera (daunting task/job*; kokë/krye* 

drejtuese) apo në shprehje fikse (bite/gnaw* the dust; më 

vjen/mbërrin* ndër mend) 

  

 ngarkesa stilistike (the cinema – the flicks; fëmijë - kalama) 

 

 ngarkesa afektive (father – dad; i ati - babi) 

 

 nuanca kuptimore (see – observe; shikoj – vërej) 

Pra, sa herë që kemi dyshime lidhur me përdorimin e një sinonimi në një kontekst 

të caktuar, duhet t‘i kushtojmë rëndësi dallimeve të mësipërme, pasi në të kundërt 

mund të mos përçojmë kuptimin e synuar.  

Studimi tregoi se marrëdhënia sinonimike duhet konsideruar si një 

marrëdhënie shkallëzimi semantik, pra disa sinonime mund të jenë më të ngjashme se 

sinonime të tjera. Si rrjedhojë, bëhet i nevojshëm klasifikimi i sinonimeve sipas 

ngjashmërisë semantike midis tyre. Rasti kur sinonimet përputhen plotësisht me njëri 

tjetrin është sinonimia absolute, e cila përmbush tre kushtet e mëposhtme:  

1. të gjitha kuptimet e tyre janë identike  

2. ato janë sinonime në të gjitha kontekstet  
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3. ato janë të njëjta semantikisht (d.m.th. kuptimi ose kuptimet e tyre janë 

identike) në të gjitha dimensionet e kuptimit, si në atë deskriptiv, ashtu edhe 

në atë jodeskriptiv.    

Më pas zbresim tek sinonimet konjitive, të cilat konsiderohen si dy njësi 

leksikore që në kushte të njëjta sintaksore shprehin të njëjtën të vërtetë. Kjo lloj 

sinonimie trajtohet si marrëdhënie e përfshirjes së dyanshme. Kështu për shembull, 

fjalia Ajo është gruaja ime përfshin dhe përfshihet nga fjalia: Ajo është bashkëshortja 

ime.   

Pjesa më e madhe e studiuesve kanë parasysh këtë lloj sinonimie kur trajtojnë 

aspekte të ndryshme të sinonimeve. Burimet për sinoniminë konjitive janë të shumta, 

ku spikat përdorimi stilistik i sinonimeve.    

Megjithatë, edhe pse sinonimia konjitive mund të konsiderohet si sinonimia 

më ―konsensuale‖, sot gjithmonë e më shumë flitet për sinonimet e përafërta (near-

synonyms) apo plezionimet, si fjalë që kanë ngjashmëri semantike me njëra tjetrën, 

por që nuk përmbushin kushtin e përfshirjes së dyanshme. Këto lloj sinonimesh 

përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të fjalëve në fjalorët sinonimikë. Si shembuj 

tipikë të sinonimeve të përafërta në gjuhën angleze konsiderohen fjalët foggy dhe 

misty, të cilat, ndonëse kanë ngjashmëri kuptimore,  mund të mohojnë njëra tjetrën.   

Gjatë punimit vumë në dukje se, përveç sinonimisë leksikore, sinonimia 

gramatikore shërben si një mjet i vlefshëm për përmbushjen e një sërë funksionesh në 

gjuhë, veçanërisht funksione me vlerë stilistike. Përdorimi i strukturave të ngjashme 

gramatikore për të shprehur nuanca të të njëjtit kuptim gjen përdorim të gjerë në 

letërsi, publicistikë, etj.   

Një përfundim i rëndësishëm është se sinonimet absolute janë një dukuri jo e 

zakonshme e gjuhës. Ato do ta mbingarkonin gjuhën dhe nuk do të mund të 

përmbushnin një nga funksionet kryesore të sinonimeve, atë të përcaktimit të saktë. 

Ekzistenca e fjalëve me të njëjtën vlerë nuk duhet të konsiderohet si pasuri e gjuhës, 

por ngarkesë e panevojshme për të. Edhe nëse sinonimet absolute shfaqen në një 

moment të caktuar në gjuhë, ato zakonisht i nënshtrohen proceseve të diferencimit 

stilistik (enemy – foe; slogan – parrullë) apo semantik (sheep – mutton; dialog – 

bashkëbisedim), ose njëri sinonim mund të dalë nga përdorimi.  

Ky qëndrim dyshues ndaj ekzistencës së sinonimeve absolute duhet t‘i bëjë 

përdoruesit e gjuhës më kureshtarë lidhur me nuancat e holla të dallimit që mund të 

ekzistojnë ndërmjet sinonimeve. Kjo do ta bëjë ligjërimin më të saktë e të larmishëm 

dhe do të shmangë gabimet që vijnë nga mosnjohja e ngjyrimeve të fjalës. Në këtë 

mënyrë, ne ndoshta nuk do të përdornim shprehje si ―si t‘a them...‖, ―le të themi...‖, 

―pak a shumë...‖, ―me një fjalë...‖, etj. Përdorimi sasior i sinonimeve, pra thjesht 

përdorimi i tyre pa vend, vetëm për të treguar se zotërojmë fjalor të gjerë, nuk tregon 

shkallë të vërtetë njohjeje, sepse njohja e gjuhës, në rastin tonë e sinonimeve, është 

kur përdorim sinonimin e duhur në kontekstin e duhur. Kështu, ndodh që kur duam të 

shprehim ndjenjën e frikës, mund të përdorim fjalët afraid, scared, frightened, 

terrified, sikur ato të ishin fjalë pa asnjë dallim ndërmjet tyre. Pas një analize të 

hollësishme vërejmë disa dallime ndërmjet këtyre sinonimeve: scared përdoret në 

ligjërimin joformal dhe përdoret shpesh për të përshkruar shkallë të ulët frike, 

ndërkohë fjala afraid është më formale dhe përdoret më pak. Nga ana tjetër, 

frightened shpreh më shumë një ndjenjë të papritur dhe të fortë frike.  

Sinonimia shërben gjithashtu për të përmbushur funksione të shumta stilistike, 

për të shprehur ngjyrime të ndryshme për njerëz, dukuri, veprime, cilësi, qëndrime, 

etj. Megjithatë, sinonimet nuk duhen përdorur vetëm për hir të larmisë formale të 
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fjalëve sepse kjo do të ishte larmi jo funksionale. Qëndrimi i Piocit e përforcon këtë 

qëndrim kur ajo shprehet se duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm sepse shumë 

shkrimtarë kanë prirjen t‘i ngatërrojnë sinonimet me njëri tjetrin dhe t‘i përdorin me 

një pakujdesi të madhe, thjesht për hir të mbushjes së rreshtit apo krijimit të larmisë 

gjuhësore: duke i konsideruar sinonimet si identike në kuptim, shkrimtarët, në mënyrë 

të pakujdesshme, i hedhin idetë e tyre në një lloj mjegullnaje. 

Ja disa nga përdorimet stilistike të sinonimeve:  

 Përdorimi në grup ose njëri pas tjetrit; shpeshherë kjo mund të shërbejë 

për shprehjen e emocioneve të forta. Shekspiri shquhet për këtë lloj 

përdorimi të sinonimeve: And these does she apply for warning and 

portents. 

 

 Sinonimet përdoren për të saktësuar kuptimin: He was walking, or 

rather strolling. 

 

 Përdorimi i sinonimeve në togje: limits and boundaries, importance 

and significance, nuances and subtleties, variety and diversity, etj. 

Punimi tregoi se ngarkesa stilistike mund të marrin edhe fjalët e vjetruara, 

fjalët dialektore, fjalët e thjeshtligjërimit, fjalët e huazuara, etj. Përftimi i ngarkesave 

stilistike lidhet ngushtë me kontekstin e përdorimit të fjalës sepse e njëjta fjalë mund 

të përdoret herë me ngarkesë stilistike dhe herë pa një ngarkesë të tillë. Kështu për 

shembull, një fjalë dialektore e përdorur në mënyrë të natyrshme nga folësi i një 

dialekti të caktuar nuk përmban ngarkesë stilistike. Nga ana tjetër, nëse e njëjta fjalë 

dialektore vendoset qëllimisht në fjalorin e një personazhi libri për të tipizuar atë 

personazh, atëherë ky sinonim përfton ngarkesë stilistike.  

Punimi, pas ballafaqimit të kuadrit teorik dhe atij praktik lidhur me përdorimin 

e sinonimeve në procesin mësimor, del në përfundimin se shfrytëzimi i sinonimisë 

gjatë procesit të mësimit të fjalorit të gjuhës së huaj jep efekte pozitive. Kjo ndodh 

nëse nocioni i sinonimisë përdoret saktë dhe në përputhje me nivelin gjuhësor dhe 

moshën e nxënësve. Ekziston një raport i drejtë midis rritjes së nivelit të zotërimit të 

gjuhës së huaj dhe shfrytëzimit të sinonimisë me gjithë kompleksitetin e vet, sepse 

vetë përvetësimi i një fjale i nënshtrohet një procesi gradual.  

Megjithatë, edhe pse sinonimia mund të përdoret fillimisht për të dhënë 

kuptimin e përgjithshëm të fjalëve, me kalimin e kohës nxënësit duhet të njihen me 

nuancat e holla semantike apo veçoritë e përdorimit të sinonimeve, sepse në rast të 

kundërt nxënësit mund të mos i përdorin fjalët në mënyrën e duhur. Qartësimi i 

kuptimit të sinonimeve mund të arrihet nëpërmjet shembujve, përdorimit të shpeshtë 

të sinonimeve, por edhe nëpërmjet metodës së nxjerrjes së tipareve semantike. 

Nxënësit duhet të njihen me sa më shumë veçori të fjalës, si për sa i përket kuptimit, 

ashtu dhe përdorimit. Në këtë mënyrë, ata mund të dallojnë me saktësi fjalët e 

ngjashme me njëra tjetrën, pavarësisht se kuptimi i tyre denotativ mund të jetë i njëjtë 

ose thuajse i njëjtë.  

Studimi tregoi se nëse gjatë mësimit të fjalëve të reja përdoren sinonime të 

njohura për këto fjalë dhe më pas ato mësohen duke u dalluar nga njëra tjetra, 

përvetësimi i fjalorit të ri është më i shpejtë dhe më i plotë. Hapi i parë, pra ai i 

dhënies së sinonimeve të njohura për fjalët e reja, jep efekte pozitive në mësimin e 
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fjalëve të reja, sepse krijohet një lidhje e re për fjalën, ajo e një sinonimi të njohur. Së 

dyti, studenti transferon një pjesë të njohurisë për sinonimin e njohur tek fjala e 

panjohur. 

Nga ana tjetër, sinonimi i ri përvetësohet i plotë dhe më të gjitha veçoritë e tij, 

për shkak se bëhet analiza krahasuese midis sinonimeve. Kjo analizë krahasuese 

shmang përdorimin e gabuar të sinonimeve.  

Këto rezultate mund të shërbejnë si motivim për nxënësit dhe mësimdhënësit 

që t‘i konsiderojnë sinonimet si një mjet të dobishëm gjatë procesit mësimor. 

   Nga ana tjetër, përdorimi i fjalorit ka rëndësi të veçantë sepse ai është një ndër 

mjetet më të rëndësishme që mund të largojë dyshimet lidhur me përdorimin e njërit 

sinonim apo tjetrit në një kontekst të caktuar. Në rastin e fjalorëve të cilët thjesht 

vendosin sinonimet njëri pas tjetrit pa analizë krahasuese,
382

 duhet bërë kujdes i 

veçantë nga ana e përdoruesve të këtyre fjalorëve. Fjalët e dhëna në këta fjalorë janë 

kryesisht plezionime (fjalë që kanë një farë ngjashmërie semantike me njëra tjetrën), 

të cilat nuk përmbushin kushtin e përfshirjes së dyanshme. Megjithatë, këta fjalorë 

janë një ndihmë praktike sa herë që nuk na kujtohet një sinonim të cilin e njohim, por 

nuk kemi bërë ende pjesë të fjalorit aktiv. Nga ana tjetër, pas njohjes me një sërë 

fjalësh të lidhura semantikisht, mund t‘i drejtohemi fjalorëve sinonimikë krahasues 

apo fjalorëve shpjegues për qartësim të mëtejshëm të kuptimit të secilit sinonim.  

 Së fundi, mund të themi se sinonimia, ashtu si vetë gjuha, duhet të studiohet 

në mënyrë sistematike, sepse të dyja janë pasqyrë e njëra tjetrës. Një gjuhë e pasur 

shquhet për një sinonimi të zhvilluar dhe një sinonimi e pasur është tregues i një gjuhe 

të lëvruar. 
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 Ndryshe nga fjalori ―Webster‖, i cili i trajton sinonimet në ballafaqim me njëri tjetrin. 
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Shtojca 

 

Më poshtë po japim fjalët të cilat nuk u shpjeguan duke shfrytëzuar marrëdhëniet 

sinonimike midis tyre dhe sinonimeve të njohura:
383

 

 

1. appalling  

2. chauffeur  

3. cop  

4. customer  

5. elderly  

6. execute  

7. extinguish  

8. faith  

9. former  

10. fraught with  

11. heaven  

12. hone  

13. journey  

14. mutiny  

15. obtain  

16. peek  

17. split up  

18. spouse  

19. stride  

20. tremble 

21. tube  

22. tug  

23. virtually  

24. wary  

25. wisdom  

 

 

Më poshtë po japim fjalët e mësipërme së bashku me sinonimet që u shfrytëzuan për 

ilustrimin e tyre:  

 

1. appalling - shocking 

2. chauffeur - driver 

3. cop – police officer 

4. customer - client 

5. elderly - old 

6. execute - kill 

7. extinguish – put out 

                                                           
383

 Libri i përdorur për testimin e fjalëve është: Burgess, Sally, Acklam, Richard, Advanced Gold, 

Pearson Education, Longman, 2001.   
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8. faith - belief 

9. former - ex 

10. fraught with – filled with 

11. heaven - sky 

12. hone - improve 

13. journey - travel 

14. mutiny - rebellion 

15. obtain - get 

16. peek - look 

17. split up – break up 

18. spouse - husband 

19. stride - walk 

20. tremble (with) - shiver 

21. tube - underground 

22. tug - pull 

23. virtually - almost 

24. wary (of) - cautious 

25. wisdom - intelligence 
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Pyetësor drejtuar nxënësve të shkollave të mesme dhe studentëve të Fakultetit të 

Gjuhëve të Huaja  

 

1. A i konsideroni sinonimet si mjete të vlefshme gjatë procesit të mësimit të 

gjuhës angleze?  

PO          JO 

 

2. A ju ndihmojnë sinonimet që ju njihni gjatë mësimit të fjalëve të reja? 

PO          JO 

 

3. A janë ushtrimet me sinonime interesante? 

PO          JO 

 

4. A ju ndihmojnë sinonimet për memorizimin e fjalëve të reja? 

PO          PO 

 

5. A ju ndihmojnë sinonimet gjatë shkrimit të eseve apo përshkrimeve të 

ndryshme? Nëse po, në ç’mënyrë? 

PO           JO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

6. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për ju?  

A. Përdorimi i sinonimeve nga klasat më të ulëta tek klasat më të larta ka ardhur duke 

u rritur. 
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B. Përdorimi i sinonimeve nga klasat më të ulëta tek klasat më të larta ka ardhur duke 

u ulur. 

C. Përdorimi i sinonimeve nga klasat më të ulëta tek klasat më të larta nuk ka 

ndryshuar. 
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