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HYRJE 

0.1. Përligjja e punimit 

 

Hyrjen e këtij punimi po e fillojmë me një pjesë të shkëputur nga romani ―Kronikë në 

gur‖ të shkrimtarit të njohur I. Kadare: ―Dëgjoja ulërimën e saj [erës] të shtruar dhe në 

kokë më vërtitej, pa asnjë shkak, shprehja ―fjalët i merr era‖, që e kisha dëgjuar në mëngjes.  

… Fjalë dhe shprehje, që i kisha dëgjuar me qindra herë, befas, filluan të më tingëllonin me 

një kuptim të ri. Fjalët filluan të çliroheshin nga kuptimi i tyre i përditshëm. Shprehjet e 

krijuara nga dy-tri fjalë filluan të zbërtheheshin në mënyrë torturuese. Në qoftë se do të 

dëgjoja që dikush thoshte ―më zien koka‖, mendja ime, kundër vullnetit tim, aty për aty 

përfytyronte një kokë që ziente si vorbë me fasule. Fjalët kishin një energji të caktuar, në 

gjendjen e tyre të ngrirë. Tani, kur ato filluan të shkrijnë, të zbërthehen, po lëshonin një 

energji të tmerrshme. Kisha frikë nga zbërthimi i tyre.‖
1
 Nëse gjithkush do të kishte dyshime 

të tilla, do ta kuptonte rëndësinë e këtyre shprehjeve të krijuara nga dy-tri fjalë. 

Në qendër të këtij punimi janë pikërisht këto njësi më të gjera se fjala, togfjalësha apo 

shprehje (ndonjëherë edhe me strukturë fjalie) të qëndrueshme. Secili prej këtyre 

togfjalëshave funksionon në gjuhë njësoj si fjala, duke shërbyer për shënimin e një koncepti 

të vetëm, të një objekti a dukurie, të marrë si entitet më vete. Këto njësi përbëjnë veçantinë e 

çdo gjuhe në krahasim me gjuhë të tjera, ngaqë vijnë si mishërim i identitetit dhe 

origjinalitetit të tyre. 

 Noam Çomski (Noam Chomsky) është shprehur se studimi i gjuhës merret me 

zbulimin e parimeve dhe elementeve të përbashkëta brenda kornizës së gjuhëve njerëzore, që 

do të thotë gramatikës universale. Kjo ―gramatikë‖ specifikon një sërë gramatikash bazë 

(bërthamë).
2
 Ajo që paraqitet në mendjen e një individi do të ishte një gramatikë bazë, me një 

sërë elementesh apo strukturash që qëndrojnë më në periferi të kësaj bërthame. Nga një 

pikëpamje e tillë, togfjalëshat e qëndrueshëm (ku futen edhe idiomat) i përkasin kësaj 

periferie dhe jo bërthamës së sistemit të gjuhës. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se togfjalëshat 

e qëndrueshëm janë një fenomen periferik dhe i parëndësishëm. Këtë gjë duam ta bëjmë të 

qartë edhe në këtë punim. Nëpërmjet studimit të këtyre togjeve mund të mësojmë më shumë 

                                                            
1 I. Kadare, Kronikë në gur, Tiranë: Onufri, f. 132-133. 
2 N. Chomsky, Lectures on Government and Binding, Foris, Dordrecht, 1981, cited from E. Everaert, F. J. Van 

der Linden, A. Schenk, & R. Schreuder (eds.) Idioms: Structural and Psychological perspective, Hillsdale, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum, 1995, f. 3. 
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rreth vetë bërthamës së gjuhës. Në ditët e sotme edhe mënyra e qasjes ndaj këtyre njësive ka 

ndryshuar. Kjo mund të lidhet me faktin që shumë gjuhëtarë e kanë kuptuar se togfjalëshat e 

qëndrueshëm (me kuptim të figurshëm ose të drejtpërdrejtë) apo ndërtime të ngjashme 

përbëjnë një pjesë të madhe të njohurive tona për gjuhën në përgjithësi dhe janë një tipar i 

qenësishëm dhe i përhershëm i gjuhës. Igor Mel‘čuk mëton se ―njerëzit nuk flasin me fjalë, 

ata flasin me frazema.‖
3
  

 Kur studiojmë togfjalëshat e qëndrueshëm, duhet t‘i referohemi konceptit të një 

përbërësi leksikor brenda një kornize gramatikore. Tradita gjenerative e kërkimit u ndikua në 

të shkuarën nga pikëpamja blumfildiane (Bloomfieldian) për leksikun si një shtesë e 

gramatikës, një listë parregullsish bazë. Pas viteve ‘70 të shekullit XX kjo pikëpamje ndyshoi. 

Leksiku është bërë më i rëndësishëm në teori të ndryshme gjuhësore madje, edhe përtej 

disiplinave të ndryshme gjuhësore.  

Jo pa qëllim kemi përdorur termin ―togfjalësh i qëndrueshëm‖. Njësitë që kemi 

hulumtuar, analizuar dhe krahasuar, në një farë mënyre, janë togfjalësha, sepse përbëhen 

nga më shumë se një fjalë (në rastin e shqipes, fjalë emërtuese). Nga një këndvështrim më i 

gjerë, këta togfjalësha janë shprehje sintaksore me kuptime leksikore që nuk mund të 

shpjegohen me anë të rregullave sintaksore ose semantike. Fakti që ―kick the bucket‖ (i kthej 

patkonjtë nga dielli) do të thotë ―die‖ (vdes) nuk lidhet aspak me ndonjë parim gjuhësor apo 

me njohuritë tona për botën në përgjithësi. Këta togfjalësha janë idioma, por duhet të 

përmendim se idiomat nuk janë të vetmet njësi në qendër të këtij punimi. Konceptimi ynë për 

frazeologjinë gjuhësore është më i gjerë, duke dalë përtej kufijve të prerë të strukturës 

dygjymtyrëshe dhe të barasvlerës semantike e funksionale me fjalën si njësi leksikore, pra, 

krahas idiomave kemi përfshirë edhe proverba e fjalë të urta, togfjalësha të qëndrueshëm që 

kanë vetëm një gjymtyrë të figurshme, si dhe lokucione që ndonjëherë nuk kanë strukturë 

togfjalëshi. I jemi përmbajtur këtij koncepti të gjerë për njësi frazeologjike, mënyra të thëni, 

lokucione e shprehje të figurshme a specifike për anglishten dhe për shqipen, në kuptim e në 

strukturë, pikërisht të gjendur përballë veçantive të tyre semantiko-strukturore, si dhe 

përballë kërkesës që gjithkush që përpiqet t‘i mësojë secilën prej këtyre gjuhëve a përkthyesi 

t‘i përvetësojnë e t‘i përdorin këto specifika në të folur e në të shkruar.  

Trajtimi i njësive frazeologjike të shqipes bëhet duke i krahasuar me gjegjëset në 

gjuhën angleze. Studimi i tyre bëhet jo vetëm mbi baza kuptimore, pra si njësi leksikore, por 

                                                            
3 I. Mel‟čuk, Phrasemes in Language and Phraseology in Linguistics, in E. Everaert, F. J. Van der Linden, A. 

Schenk, & R. Schreuder (eds.) Idioms: Structural and Psychological perspective, Hillsdale, New Jersey: 

Lawrence Erlbaum, 1995, f. 167. 
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edhe mbi baza strukturore e funksionale, pra si njësi sintaksore, pa lënë mënjanë edhe 

funksionin e tyre në tekste të ndryshme. Në mënyrë të veçantë, kjo përqasje mëton të nxjerrë 

në pah dallimet dhe bashkëpërkimet midis anglishtes dhe shqipes, gjuhë që kanë një pasuri të 

madhe idiomatike, që, ashtu si në shumë gjuhë të tjera, vijon të shtohet vazhdimisht sipas 

gjedheve egzistuese. 

0.2.  Objekti i punimit dhe hipotezat e tij 

 

Duke iu referuar studimeve të ndryshme në të dyja gjuhët, duhet të theksojmë se bazat 

teorike përsa i përket kategorive të ndryshme togfjalëshave të qëndrueshëm tashmë janë 

kristalizuar si në planin leksiko-gramatikor edhe atë leksiko-semantik, duke identifikuar 

tipare dalluese e të përbashkëta në raport me njësi të tjera gjuhësore me funksion leksiko-

gramatikor. Synimi ynë kryesor është hulumtimi i mëtejshëm i vlerave të togfjalëshave të 

qëndrueshëm në aspektin praktik. Në këtë mënyrë mund të sjellim të dhëna të vlefshme për 

secilën prej këtyre kategorive në të dyja gjuhët, për t‘i studiuar, sistemuar dhe vlerësuar me 

metodat e krahasimit dhe përqasjes. Aspekte të ndryshme teorike të përshkruara në punimin 

tonë mbështeten nga shembuj konkretë, gjë që na çon drejt një analize më të thelluar të tyre. 

Këto aspekte teorike pasurohen më tej edhe nëpërmjet rasteve studimore. 

Objekt tjetër i këtij punimi është të hedhë dritë e të sjellë informacion sa më të 

dobishëm në lidhje me trajtimin leksikografik të llojeve të ndryshme të ―togfjalëshave të 

qëndrueshëm‖ ndër fjalorë. Trajtimi ynë është mbështetur te të dhënat e vjela nga fjalorë një 

dhe dygjuhësh të anglishtes dhe shqipes. Secili prej fjalorëve është vlerësuar duke hulumtuar 

njësi të përzgjedhura sipas kategorive të ndryshme, si: foljet frazale, togfjalëshat e 

qëndrueshëm frazeologjikë dhe jofrazeologjikë, togfjalëshat me emra të përveçëm, formulat e 

ligjërimit të folur dhe proverbat (këto dy të fundit, ndonjëherë edhe me strukturë fjalie). 

Përmes shpjegimeve apo përkthimeve nga fjalorët synojmë të nxjerrim në pah dallimet dhe 

bashkëpërkimet ndërmjet togfjalëshave të qëndrueshëm në të dyja gjuhët, si në rastin kur janë 

të afërta (sinonimike) edhe kur janë shumëkuptimëshe, gjë që na çon në një analizë më të 

plotë dhe sistemore për nga struktura dhe kuptimi njëkohësisht. Fjalët dhe togfjalëshat e 

qëndrueshëm nëpër fjalorë pasqyrohen si njësi gjuhësore me status jo të njëjtë (fjalët si njësi 

përfaqësuese, kurse togfjalëshat si plotësuese të tyre, si mikrokontekste ku zbulohet kuptimi 

leksikor i fjalës). Ky përdorim dhe trajtim leksikografik u shkon njësive të analizuara, sepse 

ato plotësojnë zbrazëti leksikore, zgjerojnë strukturën semantike, e pasurojnë gjuhën me 

kuptime e nuanca të reja. Si të tilla ato janë bartëse të vlerave leksiko-semantike, 
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gramatikore e stilistikore. Në njësi të tilla gjuhësore, individualja bashkohet me mendimin 

kolektiv, tradita me bashkëkohoren. 

Në këtë punim synojmë, gjithashtu, të sjellim një panoramë të përgjithshme të 

teknikave të përdorura për përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm nga anglishtja në 

shqipe, si edhe vështirësitë që hasin përkthyesit në këtë proces. Nëpërmjet hulumtimit dhe 

përqasjes së shembujve konkretë të vjelë nga vepra të letërsisë angleze dhe varianteve të tyre 

të përkthyera në shqipe, kemi mundur të bëjmë edhe disa klasifikime të këtyre njësive mbi 

baza kuptimore, strukturore dhe funksionale. 

Me gjithë arritjet që janë shënuar në këtë fushë, nuk mund të linim mënjanë edhe 

çështje që lidhen me lokucionet gjuhësore si togje me vlera leksiko-gramatikore të 

përcaktuara, të cilat qëndrojnë në kufirin e takimit të njësive leksikore me ato sintaksore. 

Synimi ynë është të hedhim dritë mbi një sërë problemesh që paraqesin këto njësi, si teorike 

ashtu edhe praktike. Këto probleme lidhen kryesisht me vendin që lokucionet kanë në 

frazeologjinë e një gjuhe në krahasim me togfjalëshat e tjerë të qëndrueshëm apo njësitë 

frazeologjike, trajtimin leksikografik dhe me përkthimin e tyre nga anglishtja në shqipe dhe 

anasjelltas etj. 

Ndër kategoritë e ndryshme të togfjalëshave të qëndrueshëm më të vështirët për t‘u 

kuptuar, përvetësuar dhe përdorur drejt janë togfjalëshat idiomatikë. Por çfarë është një 

togfjalësh idiomatik nga këndvështrimi i dikujt që mëson një gjuhë të huaj? Cilat janë 

vështirësitë me të cilat ata përballen në procesin e të kuptuarit dhe përvetësimit të tyre? Cilat 

strategji apo teknika i ndihmojnë ata më shumë? Për t‘iu përgjigjur këtyre pyetjeve u 

grumbulluan të dhëna nga pyetësorë që i realizuam me studentët tanë dhe, mbi bazën e këtyre 

të dhënave, synuam të zbulonim se cila prej teknikave konkrete (përkufizimi në anglishte, 

përdorimi në kontekst apo përkthimi i tyre në shqipe) ndikon më tepër në përvetësimin dhe 

mbajtjen mend të togfjalëshave të panjohur në gjuhën angleze. 

0.3. Metodologjia dhe struktura e punimit 

 

Ky punim është ndërtuar mbi bazën e studimit të kujdesshëm të literaturës për të 

hartuar në mënyrë përshkruese pjesën teorike, si edhe për të organizuar pjesën praktike. Këtë 

pjesë e kemi pasuruar me shembuj konkretë nga korpusi frazeologjik që kemi marrë për t‘u 

shqyrtuar në këtë punim. Lënda gjuhësore e përzgjedhur dhe e studiuar është ―pronë‖ e 

korpusit frazeologjik të të dyja gjuhëve, anglishtes dhe shqipes. Tradita e pasur 

leksikografike e këtyre gjuhëve bëri të mundur shfrytëzimin e plotë të materialit burimor nga 
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fjalorët shpjegues, fjalorët dygjuhësh si edhe nga fjalorët frazeologjikë një dhe dygjuhësh, pa 

lënë mënjanë edhe veprat letrare në të dyja gjuhët. 

Për të përmbushur qëllimet e pjesës praktike, kemi krahasuar dhe analizuar veprat 

origjinale në anglishte dhe përkthimet e tyre në gjuhën shqipe. Analiza e çdo dukurie nga ana 

teorike dhe e mbështetur me shembuj përfaqësues na ka ndihmuar në hartimin e një sërë 

tabelash dhe grafikësh, të dhënat e të cilave mbështetin punimin tonë. Edhe pse në punim 

jepen vetëm shembuj përfaqësues, të dhënat përmbledhëse të shprehura në tabela e grafikë u 

referohen të gjithë shembujve të analizuar. Në këtë mënyrë, përfundimet që jepen në lidhje 

me dukuritë e vërejtura janë më gjithëpërfshirëse dhe domethënëse. 

Kundrimi i togfjalëshave të qëndrueshëm është realizuar me anë të metodave të 

hulumtimit, analizës, krahasimit dhe sintezës, ndër të cilat do të përmendnim metodën 

përshkruese dhe përqasëse të përbërësve kuptimorë dhe sintaksorë. Ky punim ka karakter 

sistemor dhe procesi krijues ka ndjekur disa etapa, si: qëmtimi i elementëve të veçantë 

gjuhësorë që mbartnin vlera të dallueshme në funksion të tezës sonë, mbledhja e këtij 

materiali dhe më pas përpunimi, sistemimi, ndarja dhe klasifikimi sipas mënyrës së motivimit 

semantik, sipas formës apo ndërtimit, sipas funksionit të tyre në tekst, gjithmonë nëpërmjet 

shqyrtimeve përqasëse midis anglishtes dhe shqipes.  

Ky punim është konceptuar dhe organizuar në pesë kapituj, ku trajtohen çështje të 

ndryshme teorike dhe praktike. Kapitulli i parë i këtij punimi me titull ―Vështrim i 

përgjithshëm për togfjalëshat e qëndrueshëm‖ është konceptuar në formën e një sinteze të 

gjerë të ndihmesave teorike dhe këndvështrimeve të ndryshme në lidhje me çështjen në fjalë, 

duke e ndarë atë në dy pjesë kryesore. Në pjesën e parë parashtrohen ide të përgjithshme 

rreth termit ―togfjalësh i qëndrueshëm‖ dhe përkufizimet për të në gjuhësinë botërore, ku 

përfshihen kryesisht ndihmesat teorike të studiuesve anglezë dhe atyre rusë, si: Ginzburgu 

(Ginzburg), Muni (Moon), Kaui (Cowie) etj. Këta studiues kanë trajtuar çështjen e kufijve të 

frazeologjisë dhe dallimet me njësi të tjera gjuhësore (si fjala, togfjalëshi i lirë apo fjalia), 

përkufizimin e idiomave (si një grup i veçantë i togfjalëshave të qëndrueshëm, në përgjithësi), 

klasifikimin e njësive frazeologjike mbi bazën e motivimit të kuptimit të tyre, por edhe të 

formës, si edhe mjaft aspekte të debatueshme në lidhje me kritere të ndryshme rreth 

përkufizimit të këtyre njësive (si: njësi të gatshme, idiomaticiteti, qëndrueshmëria, funksioni i 

tyre si një fjalë e vetme apo funksioni sintaksor, përdorimi në kontekst etj.) Në pjesën e dytë 

trajtohen probleme të këtyre njësive në gjuhësinë shqiptare, duke parashtruar ndihmesat 

teorike të studiuesve tanë, si: Jani Thomai, Spiro Floqi, Menella Totoni, Androkli Kostallari, 
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Ali Jashari etj. 

Në kapitullin e dytë ―Trajtimi leksikografik i togfjalëshave të qëndrueshëm ndër 

fjalorë‖ synohet shtjellimi i atyre dukurive që, në një farë mënyre, kanë qenë të vështira në 

fushën e frazeologjisë dhe sintaksës për studentët që mësojnë anglishten si gjuhë të huaj. 

Fillimisht jepet një pasqyrë e zhvillimit të frazeografisë angleze dhe asaj shqipe duke 

theksuar, ndër të tjera, se hartimi i fjalorëve frazeologjikë i shërben nxjerrjes në dritë të 

vlerave shprehëse dhe stukturave të qëndrueshme të gjuhëve konkrete. Në vijim të këtij 

kapitulli jepen të dhëna për vendin që zenë dhe si trajtohen kategori të ndryshme të 

togfjalëshave të qëndrueshëm në fjalorë. Ky hulumtim përfshin fjalorë njëgjuhësh të 

anglishtes, fjalorë dygjuhësh anglisht dhe shqip, sepse gjithmonë ndihet nevoja për të 

përkthyer një fjalë, togfjalësh apo shprehje të panjohur. Së pari, trajtohen në mënyrë të 

përmbledhur kategoritë e hulumtuara dhe arsyet e përzgjedhjes së tyre, si: foljet frazale, 

togfjalëshat e qëndrueshëm jofrazeologjikë dhe frazeologjikë (si edhe një grup togfjalëshash 

të ngjashëm me shqipen), togfjalëshat e qëndrueshëm me emra të përveçëm, proverbat apo 

fjalët e urta dhe formula në ligjërimin e folur. Më pas jepet një përshkrim i fjalorëve të 

hulumtuar, duke përmendur shkurtimisht të dhënat që këta fjalorë japin për terminologjinë 

dhe pritshmëritë metagjuhësore të tyre; hulumtimi i çdo kategorie në mënyrë të detajuar me 

analizën përkatëse të të dhënave dhe pasqyrimin e tyre në tabela përmbledhëse. Nëpërmjet 

këtij trajtimi konkret mund të vërejmë disa bashkëpërkime dhe dallime midis njësive të 

përzgjedhura, si dhe përparësitë e secilit prej fjalorëve të marrë në shqyrtim, pa lënë 

mënjanë edhe ndonjë mangësi të tyre. 

Në kapitullin e tretë ―Rreth stategjive për përkthimin e togfjalëshave të 

qëndrueshëm‖ është sjellë një panoramë e përgjithshme e strategjive të përdorura më shumë 

në përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm nga gjuha angleze në shqipe duke parë 

konkretisht (nëpërmjet shembujve të krahasuar) çështje që lidhen me kuptimin dhe ndërtimin 

e tyre. Nëpërmjet analizës dhe krahasimit vihen në dukje vështirësitë e hasura gjatë këtij 

procesi, të cilat lidhen kryesisht me mungesën e formave gjegjëse dhe gjetjet e ndryshme të 

përkthyesve për strategjitë e përdorura. Pjesa teorike e çështjes në fjalë mbështetet kryesisht 

në teorinë e Mona Beikërit (Mona Baker), kurse pjesa analitike dhe shembujt janë marrë nga 

romanet: ―Animal Farm‖ të Xhorxh Oruellit (George Orwell) dhe ―The Fifth Child‖ të 

Doris Lesingut (Doris Lessing), si edhe variantet e përkthyera të tyre ―Ferma e kafshëve‖ 

nga Arben Kallamata dhe ―Fëmija i pestë‖ nga Etleva Pushi. Po në këtë kapitull kemi bërë 

disa klasifikime të llojeve të ndryshme të togfjalëshave të qëndrueshëm sipas shkallës së 
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motivimit, ndërtimit dhe funksionit të tyre në tekst. Të dhënat e grumbulluara janë pasqyruar 

në tabela përmbledhëse dhe grafikë. 

Me mjaft interes në këtë punim është edhe kapitulli i katërt me titull ―Çështje të 

lokucioneve gjuhësore‖, i cili i kushtohet trajtimit të lokucioneve gjuhësore si togje ose 

shprehje me vlera leksiko-gramatikore të përcaktuara, por që qëndrojnë në kufirin e takimit 

të njësisë leksikore me atë sintaksore. Këto lloje togjesh paraqesin probleme të rëndësishme 

studimi nga më të ndryshmet, teorike dhe praktike. Problemet që kemi shtjelluar në vijim të 

kapitullit lidhen, fillimisht, me vetë termin ―lokucion‖ dhe konceptin a vëllimin që përfshin ky 

term, duke e parë atë në raport me fjalën, togfjalëshin, frazeologjinë gjuhësore dhe kufijtë e 

tyre, sepse vetë termi ―lokucion‖ nuk është përdorur gjithmonë njëlloj në gjuhësinë 

shqiptare. Një problem tjetër është edhe kufiri midis lokucioneve dhe njësive frazeologjike, të 

cilat shpesh nuk dallohen midis tyre për shkak të disa tipareve të përbashkëta që kanë çuar 

në përzierjen e tyre, si: karakteri historik, qëndrueshmëria e elementeve përbërës, përdorimi 

si njësi të gatshme etj. Në lidhje me këtë çështje u jemi referuar studiuesve shqiptarë, si: 

Menella Totoni, Jani Thomai, Miço Samara etj. Gjithashtu, trajtohen edhe ―lokucionet‖ në 

gjuhën angleze. Një problem tjetër që shtohet për diskutim është edhe mënyra si trajtohen 

lokucionet në fjalorë të ndryshëm të shqipes dhe anglishtes, qofshin këta njëgjuhësh apo 

dygjuhësh, fjalorë shpjegues apo frazeologjikë. Në këtë kontekst, nuk mund të linim jashtë 

vëmendjes edhe një çështje me rëndësi praktike, siç është përkthimi i lokucioneve nga 

anglishtja në shqipe dhe anasjelltas, çka na ndihmon për të kuptuar më shumë rreth statusit 

të tyre gramatikor dhe funksional në të dyja gjuhët. 

Si pjesë e fundit e këtij punimi shërben kapitulli i pestë ―Përvetësimi i togfjalëshave të 

qëndrueshëm idiomatikë, një rast studimor‖, ku shtjellohet rëndësia e përvetësimit të 

togfjalëshave të qëndrueshëm idiomatikë, në përgjithësi, dhe zbatimin e teknikave të 

ndryshme, në veçanti. Në pjesën e parë të këtij kapitulli trajtohen çështje që lidhen me 

vështirësitë e hasura në procesin e të kuptuarit, përvetësimit dhe përdorimit të këtyre 

togfjalëshave në anglishte si gjuhë e huaj, ndërsa në pjesën e dytë parashtrohen vështirësitë 

që studentët tanë hasin në përvetësimin dhe mbajtjen mend të këtyre togfjalëshave. Për të 

arritur në përfundime sa më të sakta, të dhënat u grumbulluan nëpërmjet pyetësorëve që u 

plotësuan nga studentët dhe këto të dhëna u paraqitën në tabela përmbledhëse me përqindjet 

përkatëse. 

Në pjesën e fundit të punimit janë parashtruar, në mënyrë të përmbledhur, një sërë 

përfundimesh në lidhje me aspektet teorike të shtjelluara gjatë gjithë punimit si edhe me 
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shembujt e analizuar që përfaqësojnë shfaqje konkrete të aspekteve teorike. Shpresojmë që 

këto përfundime t‘u vijnë në ndihmë studentëve që studiojnë lëndë si sintaksa apo 

leksikologjia, studiuesve të gjuhëve përkatëse (anglishtes dhe shqipes), studiuesve të 

gjuhësisë së krahasuar, përkthyesve etj. Ky punim mund të përdoret nga gjithkush që 

dëshiron të pasurojë ligjërimin e vet, ta bëjë më të bukur, më të pasur e më shprehës. 

Gjithashtu, në fund të këtij punimi jepen edhe shtojcat me tabela të plota për pyetësorin e 

zhvilluar me studentët, lista e plotë e togfjalëshave idiomatikë me përkufizimet në anglishte, 

përdorimin në kontekst dhe përkthimin e tyre në shqipe, si dhe klasifikimi i togfjalëshave të 

qëndrueshëm të marë nga romanet në anglishte dhe përkthimi në shqipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAPITULLI I 

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR TOGFJALËSHAT E QËNDRUESHËM 

I.1. Rreth termit “togfjalësh i qëndrueshëm” dhe përkufizimet për të në gjuhësinë 

botërore 

 

Kuptimi leksikor nuk mund të shprehet vetëm nga fjalë të veçanta. Ai mund të 

përçohet edhe nga bashkime të qëndrueshme fjalësh – nga togfjalëshat e qëndrueshëm.
4
 

Të gjithë togfjalëshat përbëhen nga dy ose më shumë fjalë, por këtu nuk po marrim 

parasysh ata që janë formuar nga vendosja dhe përdorimi i fjalëve për nevoja të 

momentit, p.sh., his purple shirt (këmisha e tij e purpurt), our striped wallpaper (letra 

jonë e murit me vija), apo her weekend job (puna e saj e fundjavës). Këta togfjalësha 

ruhen në kujtesë si njësi, pak a shumë të ngulitura, pasi janë përdorur vazhdimisht si të 

tilla, p.sh. a shrinking violet, pass the buck, gain entry, a narrow escape. Edhe Sosyri 

(Saussure), kur flet për raportet sintagmatike, shprehet se ndeshim një numër të madh 

shprehjesh që i takojnë gjuhës; këto janë lokucionet e ngrira, te të cilat përdorimi ndalon 

çdo lloj ndryshimi, edhe pse, po t‟i shoshitësh, mund të dallosh në to pjesë domethënëse 

(a quoi bon? [ç‘ja vlen kjo gjë], allons donc [hajde pra, jepi] etj.). E njëjta gjë, edhe pse 

në shkallë më të vogël, ndodh me shprehje në frëngjisht, si: prendre la mouche (bull‘s eye 

= inatosem), forcer la main à quelqu‘un (të detyrosh dikë të veprojë kundër dëshirës), 

rompre une lance (të debatosh me dikë), apo avoir besoin de (të kesh nevojë për), etj.
5
 Në 

këtë mënyrë, nuk hyjmë në fushën e krijimit të fjalëve, sesa në atë të njësive të gatshme.  

Lind pyetja: Nëse u referohemi togfjalëshave që mbahen mend në tërësi, a kanë 

ata lidhje me semantikën? Përgjigjja mund të gjendet në dy çështje themelore : të lidhjes 

midis semantikës dhe studimit të togfjalëshave (frazeologjisë). E para, ndërsa togfjalëshat 

e qëndrueshëm formojnë një pjesë të veçantë të leksikut të një gjuhe (dhe, në fakt, ka 

shumë fjalorë që i përfshijnë ata), midis tyre dhe fjalëve ka shumë “lidhje kuptimore”. 

Kështu, p.sh., in focus (në fokus, me pamje të qartë) ka si sinonime sharp (i mprehtë, i 

qartë) dhe clear (i qartë), kurse in the open (hapur, që njerëzit e njohin) ka si sinonime 

gjegjëse njëfjalëshe revealed ose disclosed (i njohur). Gjithashtu, fashionable (i modës) 

është sinonim i in fashion (në modë) dhe unfashionable (jo i modës) është sinonim i out of 

                                                            
4 A. P. Cowie, Semantics, 2009, Oxford: Oxford University Press, f. 47. 
5 F. de Saussure, Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, 2002, K&B, Tiranë, përkthyer nga L. Shamku-Shkreli, f. 

144. 
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fashion (jashtë mode). Lidhje të tilla kuptimore midis fjalëve dhe togfjalëshave të 

qëndrueshëm janë të zakonshme. Çështja e dytë e lidhjes midis frazeologjisë dhe 

semantikës leksikore ka të bëjë me mënyrën se si togfjalëshat me kuptim të drejtpërdrejtë 

shndërrohen në idioma. Për të shpjeguar më mirë këtë proces mund të na ndihmojë edhe 

teoria e valencave.
6
  Një nga këto mjete është metafora. Në këtë rast i gjithë togfjalëshi 

merr një kuptim të figurshëm (ashtu siç ndodh me fjalë të veçanta).  Le të marrim 

togfjalëshin play one‘s cards right: për një lojtar ky do të thotë “t‟i luash kartat drejt, në 

favorin tënd”, por, me anë të shndërrimit metaforik kuptimi i tij është kthyer në “t‟i 

përdorësh sa më mirë asetet dhe shanset”. Togfjalëshi i lirë është kthyer në një idiomë. 

Kur folja play (luaj) dhe emri card (letër) kanë të bëjnë me lojën e letrave, kemi një sërë 

togfjalëshash të tjerë që kanë kuptim të figurshëm: play one‘s trump card (të luash letrën 

më të mirë), play one‘s cards close to one‘s chest (të luash duke fshehur veprimet) etj. Për 

ta çuar diskutimin më tej, Antoni P. Kaui (Anthony P. Cowie) mendon se është e 

rëndësishme të vendosen disa kufij për llojet e ndryshme të këtyre shprehjeve të 

qëndrueshme që gjenden në gjuhë. Pavarësisht nga dallimet mbi terminologjinë, 

studiuesit e pranojnë një ndarje thelbësore midis “togfjalëshave të qëndrueshëm” dhe 

“fjalive të qëndrueshme”. Sipas tij, togfjalëshat e qëndrueshëm ndahen në bashkëlidhje 

(togje)  të qëndrueshme të zakonshme dhe në idioma, kurse fjalitë e qëndrueshme ndahen 

tradicionalisht në kategori që kanë strukturën dhe gjatësinë e fjalive, duke përfshirë 

proverbat, parullat, formulat në ligjërim etj., që ndryshe quhet “frazeologji letrare”. 

Njëkohësisht, ai thekson se togfjalëshat e qëndrueshëm ndryshojnë nga fjalitë, jo 

vetëm sepse këto të fundit janë potencialisht më të gjata dhe më të ndërlikuara, por edhe 

sepse kanë përdorime të ndryshme dhe ngërthejnë lloje të ndryshme kuptimesh. 

Togfjalëshat e qëndrueshëm janë bashkime fjalësh, pak a shumë, të qëndrueshme në 

formë, që funksionojnë si pjesë të fjalive të thjeshta, siç mund të shihet: a sacred cow 

(lopë e shenjtë = besim, zakon i shenjtë), një togfjalësh emëror që mund të funksionojë si 

kryefjalë ose kundrinë: on the loose (i shfrenuar, i pakontrolluar), një togfjalësh me 

parafjalë që mund të jetë një rrethanor: mend one‘s fences (të pajtohesh me dikë)  që ka 

strukturën folje + kundrinë (emër).  

Fjalitë e qëndrueshme, nga ana tjetër, bartin kuptime që pasqyrojnë mënyrën si 

funksionojnë, si të tëra, në komunikimin e folur dhe të shkruar. Parulla e marrë nga një 

reklamë All we do is driven by you (gjithçka ne bëjmë drejtohet nga ju), për shembull, 

                                                            
6 Valter Memisha, Rreth shndërrimit të togfjalëshit të lirë në njësi frazeologjike, SF, 2006, Nr. 3-4 , f. 115. 

Para tij e kanë shtjelluar e dhe autorë të tjerë, si A. Kostallari, J. Thomai. 
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kombinon dy pretendime – që ne prodhojmë makinat që ju drejtoni dhe që ne gjithmonë 

drejtohemi nga dëshirat e klientëve tanë – në një mënyrë të zgjuar. Por, duhet thënë se 

llojet e fjalive që përdorim rregullisht, shkojnë përtej kategorive tradicionale. Kështu, 

kemi shprehje që përdoren për të përcjellë reagimet e folësve ndaj të tjerëve dhe 

mesazheve të tyre, si: Are you with me? (A je me mua?), You know what I mean (Ti e di 

ç‘dua të them), dhe You must be joking! (Me siguri po tallesh). Këto quhen “formula në 

ligjërim” ose “gambits”.
7
 

Sipas Rozalia S. Ginzburgut (Rosaliya S. Ginzburg), fjalë të përdorura apo 

vendosura së bashku për të formuar njësi leksikore quhen togfjalësha ose grupe-fjalësh. 

Shkalla e kohezionit strukturor dhe semantik të tyre mund të variojë. Disa togje, si: at 

least (të paktën), point of view (pikëpamje), by means of (me anë të), take place (ndodh), 

janë të përdorshme funksionalisht dhe semantikisht. Të tilla grupe fjalësh, zakonisht, 

përshkruhen si togfjalësha të qëndrueshëm, barazvlerëse të një fjale të vetme, ose njësi 

frazeologjike… Gjymtyrët përbërëse në togfjalësha të tjerë, si: a week ago (para një 

jave), man of wisdom (njeri i mendjes), take lessons (marr mësime), kind to people (i 

sjellshëm me njerëzit) kanë më tepër pavarësi semantike dhe sintaksore. Këta, zakonisht, 

njihen si togfjalësha të lirë ose të ndryshueshëm. Dy faktorët kryesorë që ndikojnë në 

bashkimin e fjalëve në togfjalësha janë valenca leksikore dhe gramatikore e fjalëve.
8
 

Valenca leksikore është aftësia e një fjale për t‟u shfaqur në bashkëlidhje të ndryshme. Të 

gjitha fjalët e një gjuhe zotërojnë një normë të caktuar të valencës leksikore. Kufizimet e 

valencës leksikore varen nga struktura e brendshme e leksikut të gjuhës angleze.
9
 Valenca 

leksikore e fjalëve me shumë kuptime vihet re në bashkëlidhje të ndryshme ku këto fjalë 

përdoren. Kuptime të ndryshme të një fjale mund të përshkruhen me anë të valencës së saj 

leksikore. Valenca gramatikore, nga ana tjetër, është aftësia e një fjale për t‟u shfaqur në 

struktura të ndryshme gramatikore. Të gjitha fjalët zotërojnë një normë të caktuar të 

valencës gramatikore. Kufizime të valencës gramatikore varen nga struktura gramatikore 

e gjuhës. Shkalla e valencës gramatikore të çdo fjale bëhet e qartë nga fakti se çfarë pjese 

të ligjëratës i përket fjala dhe, gjithashtu, nga norma specifike e valencës gramatikore, e 

veçantë për fjalë të ndryshme në anglishten moderne. Valenca gramatikore e fjalëve me 

shumë kuptime mund të vihet re në strukturat e ndryshme ku përdoret fjala. Kuptimet e 

veçanta të një fjale me shumë kuptime mund të përshkruhen me anë të valencës 

                                                            
7 A. P. Cowie, Semantics, Oxford: Oxford University Press, 2009, f. 48-49. 
8 R. S. Ginzburg et al., Kursi i Leksikologjisë së Anglishtes Moderne (A Course in Modern English 

Lexicology), Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 64. 
9 R. S. Ginzburg et al., po aty, f. 72. 
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gramatikore. Strukturalisht, togfjalëshat mund të klasifikohen sipas kriterit të 

shpërndarjes (distribucionit) në endocentrike dhe eksocentrike. Togfjalëshat endocentikë 

mund të klasifikohen sipas fjalës kryesore në togfjalësha emërorë, mbiemërorë, foljorë 

dhe ndajfoljorë. Semantikisht, të gjithë togfjalëshat mund të klasifikohen në të 

motivueshëm dhe të pamotivueshëm. Togfjalëshat e pamotivueshëm, zakonisht, 

përshkruhen si njësi frazeologjike.
10

 

 Gjuhëtarët anglezë dhe amerikanë e kufizojnë veten në grumbullimin e fjalëve të 

ndryshme, togfjalëshave dhe fjalive, që kanë interes edhe nga pikëpamja e origjinës, stilit, 

përdorimit dhe tipareve të tyre të veçanta. Këto njësi quhen “idioma”, por asnjë përpjekje 

nuk është bërë për t‟i hulumtuar këto idioma si një grup i veçantë njësish gjuhësore ose si 

një grup i veçantë togfjalëshash… dhe nuk kërkojnë të parashtrojnë një kriter të 

besueshëm për të dalluar togfjalëshat e ndryshueshëm nga njësitë frazeologjike. Madje, 

ata mëtojnë se edhe vetë termi “njësi frazeologjike” për të përshkruar një grup të veçantë 

të togfjalëshave u përdor për here të parë nga gjuhëtarët sovjetikë. Duke u përpjekur të 

bëjnë dallimin midis grupeve të lira të fjalëve dhe njësive frazeologjike, ata pranojnë se 

ka mendime të ndryshme dhe të shumta. Kjo çoroditje varet kryesisht nga fakti se kufiri 

ndarës midis grupeve të lira dhe njësive frazeologjike nuk është përcaktuar si duhet. Të 

ashtuquajturit togfjalësha të lirë janë relativisht të lirë vetëm sepse lidhja e gjymtyrëve 

përbërëse të tyre bëhet me anë të valencës leksikore dhe gramatikore që i bën, të paktën 

disa prej tyre, shumë të ngjashëm me togfjalëshat e qëndrueshëm. Njësitë frazeologjike 

janë të qëndrueshme dhe semantikisht të pandashme. Midis skajeve të motivimit të plotë 

dhe ndryshueshmërisë së fjalëve përbërëse, nga njëra anë, dhe mungesës së motivimit të 

kombinuar me qëndrueshmërinë e plotë të përbërësve leksikorë dhe strukturës 

gramatikore, nga ana tjetër, ka një numër të madh rastesh të ndërmjetme. Megjithatë, 

termat ekzistues, p.sh.: togfjalësha të qëndrueshëm, idioma, barazvlerës të fjalës etj., 

pasqyrojnë, në njëfarë mase, çështje të debatueshme të frazeologjisë, që lidhen kryesisht 

me natyrën dhe tiparet thelbësore të njësive frazeologjike si të dallueshme nga 

togfjalëshat e lirë. Termi “togfjalësh i qëndrueshëm” nënkupton që kriteri bazë i dallimit 

është qëndrueshmëria e përbërësve leksikorë dhe strukturës gramatikore të togfjalëshit. 

Termi “idiomë”, në përgjithësi, nënkupton që tipari themelor i njësive gjuhësore është 

idiomaticiteti dhe mungesa e motivimit. Ky term, i përdorur rëndom nga gjuhëtarët 

anglezë dhe amerikanë, trajtohet si sinonim me termin “njësi frazeologjike” të pranuar 

                                                            
10 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 73. 
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përgjithësisht nga gjuhëtarët sovjetikë. Termi “barazvlerës të fjalës” thekson jo vetëm 

pandashmërinë semantike, por edhe funksionale të togfjalëshave të caktuar dhe aftësinë e 

tyre për të funksionuar në ligjërim si fjalë të veçanta.
11

 

Pyetja se çfarë përbën një idiomë është ende një çështje e vështirë dhe e 

rëndësishme për të gjithë ata që janë të interesuar për studimin e tyre, duke përfshirë edhe 

ata që merren me mësimdhënie. Duke iu referuar botimeve të ndryshme rreth idiomave 

shohim se përkufizimi për to shpesh ndryshon nga njëri studiues te tjetri. Për disa studiues 

ky term është gjithëpërfshirës, duke mbuluar, midis të tjerave, të gjithë togfjalëshat e 

qëndrueshëm, klishetë, formula në ligjërim, proverbat, shprehje sleng, madje edhe fjalë të 

veçanta polisemantike. P.sh., T. C. Kupëri (T. C. Cooper), Çarls Hoketi (Charles Hockett) 

e ndonjë tjetër, quajnë idioma edhe fjalë të veçanta, sidomos ato të përdorura 

metaforikisht, si, për shembull, fjala “weigh” (peshoj) në togfjalëshin “weigh a decision” 

(peshoj një vendim). Megjithatë, për studiues të tjerë “idiomë” është një term shumë më i 

ngushtë, duke iu referuar vetëm atyre shprehjeve “të qëndrueshme dhe të pamotivueshme 

semantikisht ose metaforike”, siç janë kick the bucket (shqelmoj kovën/vdes) ose spill the 

beans (derdh fasulet/zbuloj një sekret)
12

 dhe për të tjerë, si: E. L. Granti dhe L. Bauëri (E. 

L. Grant & L. Bauer), koncepti “idiomë”, madje, përjashton shprehjet idiomatike 

metaforike.
13

 Duke u përballur me këto përkufizime të ndryshme për idiomën, shumëkush 

bashkohet me Rozamund Munin (Rosamund Moon) kur thotë se “idioma është një term 

dykuptimësh, i përdorur në mënyra të ndryshme”.
14

 Çfarë e bën këtë term dykuptimësh 

është, pa dyshim, fakti që idiomat janë “objekte shumëfaqëshe”, “jo vetëm të përbëra, por 

edhe në shumë mënyra të pakapshme, deri në atë pikë sa është një përpjekje e kotë për t‟i 

përkufizuar ato”.
15

 Për një koncept kaq të ngatërruar dhe të pakapshëm, ndoshta asnjë 

përkufizim i vetëm nuk do të ishte i përshtatshëm apo i mundur.
16

  

Njësitë frazeologjike, zakonisht, përkufizohen si togfjalësha të pamotivueshëm, që 

nuk mund të krijohen lirisht në ligjërim, por riprodhohen si njësi të gatshme.
17

 Ky 

përkufizim vjen si rezultat i mendimit se tiparet thelbësore të njësive frazeologjike janë 

                                                            
11 R. S. Ginzburg et al., po aty, f. 74. 
12 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 4. 
13 D. Liu, Idioms: Description, Comprehension, Acquisition and Pedagogy. ESL & applied linguistics 

professional series, New York and London: Routledge, 2008, f. 3. 
14 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 3. 
15 Patrizia Tabossi & Francesco Zardon, The activation of idiomatic meaning in spoken language 

comprehension, in Idioms: Processing, structure and interpretation, (pp. 145-162), 1993, Hillsdale, Nj: 

Lawrence Erlbaum, f. 145. 
16 D. Liu, Idioms: Description, Comprehension, Acquisition and Pedagogy. ESL & applied linguistics 

professional series, New York and London: Routledge, 2008, f. 3. 
17 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 74. 
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qëndrueshmëria e përbërësve leksikorë dhe mungesa e motivimit.
18

 Edhe Jani Thomai jep 

një përkufizim të plotë për njësinë frazeolologjike në gjuhën shqipe: Njësia frazeologjike 

është njësi gjuhësore me kuptim të mëvetësishëm, e përbërë nga dy ose më shumë fjalë 

shënuese, me gjymtyrë e ndërtim të qëndrueshëm, e formuar historikisht e për një kohë të 

gjatë, që ka vlerën e një fjale të vetme, riprodhohet në ligjërim si e gatshme dhe 

funksionon në gjuhë si njësi e pandashme. Sipas tij, gjithë togfjalëshat e këtij lloji në 

gjuhën tonë përbëjnë frazeologjinë shqipe. 
19

 Ndryshe nga gjymtyrët e togfjalëshave të 

lirë që mund të ndryshojnë sipas nevojave të komunikimit, gjymtyrët përbërëse të njësive 

frazeologjike riprodhohen gjithmonë si bashkëlidhje të veçanta të pandryshueshme. 

Kështu, p.sh., përbërësi red (e kuqe) në togfjalëshin e lirë red flower (lule e kuqe) mund të 

zëvendësohet, nëse është e nevojshme, nga çdo mbiemër tjetër që tregon ngjyrë blue 

(blu), white (e bardhë), pa ndryshuar në thelb kuptimin e togfjalëshit (një lule me një 

ngjyrë të caktuar). Në njësinë frazeologjike red tape (metoda burokratike) asnjë 

zëvendësim i tillë nuk mund të bëhet, sepse ndryshimi i mbiemrit do të sillte një ndryshim 

tërësor të kuptimit të të gjithë togfjalëshit. A blue (black, white, etj.) tape do të thoshte 

“pllakë me një ngjyrë të caktuar.” Si rezultat, njësia frazeologjike red tape është e 

pamotivueshme semantikisht. Kuptimi i saj nuk mund të nxirret nga kuptimet e pjesëve 

përbërëse dhe ajo ekziston si një njësi gjuhësore e gatshme, e cila nuk lejon asnjë 

ndryshim të përbërësve leksikorë. Por edhe struktura gramatikore e njësive frazeologjike 

është e qëndrueshme. Kështu, megjithëse formula strukturore e togfjalëshave red flower 

dhe red tape është e njëjtë (mbiemër + emër), emri flower mund të përdoret në numrin 

shumës (red flowers), kurse në njësinë frazeologjike red tape nuk mund të kemi ndryshim 

të tillë; red tapes thjesht do të kishte kuptimin “pllaka të kuqe”, por jo “metoda 

burokratike.”
20

  

I. 2. Përkufizimi i idiomave në anglishte; qasje të ndryshme 

 

Nga të gjithë studiuesit që janë marrë me çështjen e përkufizimit të idiomave, 

Çarls Hoketi është ai që paraqet përkufizimin më të gjerë. Për të, çdo element i gjuhës, 

kuptimi i të cilit nuk mund të nxirret nga struktura e tij, duke përfshirë edhe njësi po aq të 

vogla sa morfema (p.sh., work, ed, tele, phone, class dhe room) dhe aq të mëdha sa fjalia 

                                                            
18 Kjo qasje ndaj frazeologjisë së anglishtes lidhet ngushtësisht me punën kërkuese në këtë fushë të 

akademikut Vladimir V. Vinogradov (1947). 
19 J. Thomai, Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Tiranë, 1981, f. 268. 
20 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. f. 75. 
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(p.sh., What‘s up? (Ç‘po ndodh?). Meqë Hoketi është ndoshta i vetmi që i ka marë 

morfemat e veçanta si idioma, është e rëndësishme të kuptojmë edhe argumentet që ka 

sjellë. Sipas teorisë së tij, work, ed, class dhe room janë idioma, sepse askush nuk mund 

të nxjerrë kuptimin e secilës prej morfemave thjesht nga struktura e saj. Nga ana tjetër, 

fjalët worked (punova), biology (biologji) dhe classroom (klasë) nuk janë idioma, sepse 

çdokush mund të nxjerrë kuptimin e çdonjërës prej këtyre fjalëve, duke parë dy morfemat 

përbërëse të tyre ose idiomat. Kështu, work-ed është koha e shkuar e work, biology do të 

thotë “studimi i jetës”, dhe class-room i referohet dhomës për orët e mësimit. Në fakt, në 

teorinë e Hoketit çdo morfemë është një idiomë përveç faktit “kur ajo është përdorur si 

gjymtyrë e një idiome më të gjerë, pasi një morfemë nuk ka një strukturë nga e cila mund 

të dalë edhe kuptimi i saj.” Ai e ilustron idenë e tij si më poshtë: Kështu, new (i ri) është 

një idiomë në fjalinë She wants a new hat (Ajo do një kapele të re), por jo në I‘m going to 

New York (Unë po shkoj në Nju Jork), sepse është pjesë e një idiome më të gjerë New 

York. Ndërtimi New York është idiomë në fjalinë e mësipërme, por jo në The New York 

Times ose The New Yorker, pasi në shprehjet e fundit New York është gjymtyrë e një 

idiome më të gjerë.
21

 Nëse përdorim përkufizimin e Hoketit, do të zbulojmë se në gjuhë 

ka shumë njësi që mund të etiketohen si idioma. Kështu, përkufizimi i tij është shumë i 

gjerë për të patur vlerë praktike në kërkimin për idiomat apo edhe në procesin e 

mësimdhënies dhe përvetësimit të tyre. 

Ndërsa Hoketi është i vetmi studiues që mendon se morfema të veçanta janë 

idioma, ka të tjerë që besojnë se fjalë të veçanta të përbëra, si: greenhouse dhe telephone 

duhet të klasifikohen si idioma.  Xherold J. Kaci (Jerrold J. Katz), Pol M. Postëli (Paul M. 

Postal) dhe Adam Makai (Adam Makkai) janë përfaqësues të kësaj teorie. Për Kacin dhe 

Postëlin, “tipari thelbësor i një idiome është se kuptimi i saj i plotë dhe, në përgjithësi, 

kuptimi i çdo fjalie që përmban një strukturë idiomatike, nuk është një funksion i përbërë 

prej kuptimeve të pjesëve gramatikore elementare të idiomës”
22

 Me fjalë të tjera, çdo 

strukturë gjuhësore (përfshirë edhe fjalët e përbëra) kuptimi i së cilës nuk është i 

barabartë me kuptimin e gjymtyrëve të saj është një idiomë. Sipas një përkufizimi të tillë, 

greenhouse është idiomë, sepse kuptimi i saj “një vend për t‟u kujdesur për bimët” nuk 

është kuptimi përbërës i morfemave green (i gjelbër) dhe house (shtëpi). Po kështu, fjala 

telephone është idiomë, sepse kuptimi i saj “një mjet për biseda në largësi” nuk vjen nga 

                                                            
21 C. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York: Macmillan, 1958, f. 172. 
22 J. J. Katz & P. M. Postal, The semantic interpretation of idioms and sentences containing them. MIT 

Research Laboratory of Electric Quarterly Progress Report 70, 1963, f. 275. 
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kuptimi përbërës i morfemave tele (larg) dhe phone (tingull) – domethënë një “tingull i 

largët” nuk barazohet me një “mjet për biseda në largësi” (megjithëse dikush mund ta 

nxjerrë kuptimin nga konteksti në të cilin përdoret fjala dymorfemëshe). Nga ana tjetër, 

fjalë si unsafe dhe overestimate (mbivlerësoj) nuk janë idioma, sepse kuptimi i secilës 

është në të vërtetë i njëjtë me kuptimin e gjymtyrëve përbërëse të saj. Për shembull, 

kuptimi i “jo i sigurt” vjen drejtpërdrejt nga kuptimet e ndërthurura të dy gjymtyrëve të 

saj morfema: un dhe safe. 

Sipas përkufizimit të Kacit dhe Postëlit, mund të jenë idioma jo vetëm fjalët e 

pëbëra, por, edhe togfjalëshat, kuptimi i të cilëve nuk është i njëjtë me kuptimin e 

strukturave të tyre elementare, si: kick the bucket. Megjithatë, ata dallojnë dy lloje 

idiomash: idomat që përbëhen nga fjalë të përbëra, të quajtura “idioma leksikore” (lexical 

idioms) dhe ato që përbëhen nga shumë fjalë “idioma togfjalësh” (phrase idioms). Sipas 

teorisë së tyre, dy llojet e idiomave ndryshojnë në dy aspekte kryesore. Së pari, ato 

ndryshojnë në strukturë, nga idiomat leksikore që u përkasin “kategorive më të ulëta 

sintaksore” (emër, folje, mbiemër, etj.), dhe lloji i dytë i idiomave që u përkasin 

“kategorive sintaksore më të larta” (togfjalësha, pjesë fjalish dhe fjali).
23

 Së dyti, llojet e 

idiomave ndryshojnë edhe nga mënyra se si ruhen në sistemin gjuhësor të folësit. Idiomat 

leksikore, ashtu si gjithë fjalët e tjera të veçanta, ruhen në fjalorin (leksikun) e dikujt, por 

idiomat togfjalësh regjistrohen ndryshe në një listë idiomash, sepse këto të fundit mund të 

mbartin dy kuptime të ndryshme: një që mund të jetë kuptimi i drejtpërdrejtë i elementëve 

të saj sintaksorë (kick the bucket = “të shqelmosh kovën”) dhe tjetri, që është kuptimi 

idiomatik, i cili nuk del nga kuptimi i elementëve sintaksorë (kick the bucket = “vdes”). 

Duke përdorur një qasje gjenerative-transformuese, identifikimi i “idiomave togfjalësh” 

varet nga fakti nëse një togfjalësh është prodhimtar ose i transformueshëm. Idiomat 

togfjalësh nuk janë prodhimtare dhe të transformueshme. Për shembull, “put one‘s foot in 

the mouth” (të thuash diҫka që nuk duhet) dhe “eat one‘s words” (të hash fjalët) nuk 

mund të kthehen në forma joveprore pa humbur kuptimin e tyre idiomatik. Kjo qasje 

përbën thelbin e studimit të tyre dhe, si rrjedhojë, e bën analizën e tyre mjaft formale. 

Adam Makai, gjithashtu, i quan idioma disa fjalë të përbëra, por ndryshe nga Kaci 

dhe Postëli, ai beson se vetëm fjalët që përbëhen nga të paktën dy morfema të lira, si 

blackmail (shantazh), mund të trajtohen si idioma. Kurse fjalët që përbëhen vetëm nga një 

morfemë e lirë dhe një tjetër e varur, si telephone (tele si një ndajshtesë dhe phone një 

                                                            
23J. J. Katz, Compositionality, idiomaticity, and lexical substation, in S. Andrson & P. Kiparsky (Eds), 

1973, f. 360. 
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morfemë e lirë), nuk mund të klasifikohen si idioma, sepse ka rregulla të qarta 

morfologjike për deshifrimin e ndajshtesave dhe pastaj të fjalëve që i përmbajnë 

morfemat. Për shembull, duke ditur kuptimin e ndajshtesës tele, gjithkush mund të 

parashikojë lehtë kuptimin e fjalës që e përmban atë, si telescope. Pra, kuptimi i një fjale 

të tillë mund të dalë nga kuptimi i pjesëve përbërëse të saj. Nga ana tjetër, kuptimi i një 

idiome nuk mund të dalë kaq thjesht. Ky autor argumenton se këto pjesë elementare të 

vendosura së bashku mund të “mashtrojnë fuqimisht” ose të “keqinformojnë” një dëgjues 

ose lexues.
24

 Fjala vjen, kuptimi i blackmail “zhvatje me anë të kërcënimeve” nuk mund 

të nxirret nga kuptimi i dy morfemave të lira black (i zi) dhe mail (postë). Përkufizimet e 

Makait, Kacit dhe Postëlit janë të njëjta në sensin që ata këmbëngulin se kuptimi i një 

idiome nuk mund të nxirret nga përbërësit e saj. Por ata nuk kanë të njëjtin mendim përsa 

u përket fjalëve që përbëhen nga një morfemë e lirë dhe një ndajshtesë. Makai pretendon 

se kuptimi i një idiome të tillë nuk mund të nxirret nga kuptimi i pjesëve përbërëse, kurse 

Kaci dhe Postëli mendojnë ndryshe. Kështu, përkufizimi i Makait duket më i ngushtë, por 

nocioni i përgjithshëm i tij për idiomat është shumë më i gjerë se ai i Kacit dhe Postëlit, 

siç do ta shohim më poshtë. 

Makai parashtron një studim formal për idiomat. Ai njeh dy lloje kryesore të 

idiomave: idioma frazeologjike dhe idioma semantike. Të parat u referohen togfjalëshave 

të qëndrueshëm të veçantë për një gjuhë. Një shembull i cituar nga studimi i tij është 

drive at 70 m.p.h. se drive with 70 m.p.h., siç përdoret edhe në shqipe (të ngasësh me 70 

km/orë). Këto shprehje quhen idioma vetëm për veçantitë e tyre frazeologjike 

(togfjalëshore). Grupi i dytë përfshin shprehje që kanë një kuptim të figurshëm, si red 

herring dhe come up. Këto idioma të “mashtrojnë” ose të “keqinformojnë”, siç mund të 

shihet nga dy shembujt e mësipërm. Secila prej tyre ka një kuptim të drejtpërdrejtë dhe 

një të figurshëm: red herring = (1) një lloj peshku i kuq, dhe (2) një çështje e shtirur; dhe 

come up = (1) ndryshon pozicion, dhe (2) ndodh ose përmendet. Të gjitha idiomat 

semantike janë edhe frazeologjike, sepse edhe ato janë të qëndrueshme dhe unike në 

përbërje dhe kuptim. Për shkak të kuptimit të tyre të pamotivueshëm dhe strukturës unike, 

idiomat semantike janë në qendër të studimit të Makait.  

Një tjetër studiues i në këtë fushë është edhe Uriel Vainraishi (Uriel Weinreich) i 

cili, gjithashtu, zbatoi parimet e gramatikës gjenerative-transformuese në përkufizimin 

dhe njohjen e idiomave, por përkufizimi i tij është shumë më i ngushtë se ai që japin 

                                                            
24 A. Makkai, Idiom Structure in English, The Hague, the Netherlands: Mouton, 1972, f. 120. 
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studiuesit e mësipërm. Si fillim, ai nuk beson se fjalët e pëbëra, si telephone dhe 

greenhouse mund të jenë idioma. Sipas tij, vetëm togje shumëfjalëshe si blind date (takim 

i verbër) dhe pull someone‘s leg mund të cilësohen si idioma. Së dyti, ai e kufizon më tej 

konceptin për idiomat duke e përdorur këtë term vetëm për ato shprehje që i kanë të dyja : 

edhe interpretimin e drejtpërdrejtë edhe atë idiomatik dhe, për më tepër, janë 

dykuptimëshe, si në rastin e pull one‘s leg (një kuptim të drejtpërdrejtë  “i tërheq këmbën 

dikujt ” dhe një idiomatik/të figurshëm “të ngacmosh dikë”) dhe be in hot water (një 

kuptim të drejtpërdrejtë “të jesh në ujë të nxehtë” dhe një idiomatik/të figurshëm “të jesh 

në telashe”). Një kriter i tillë përjashton shprehje të tilla, si: by and large, assets and 

liability, dhe Two wrongs don‘t make a right (dy të gabuara nuk bëjnë një të drejtë), 

sepse këto shprehje ose nuk kanë kuptim të drejtpërdrejtë (by and large / në përgjithësi) 

ose nuk kanë kuptim idiomatik/të figurshëm dhe aspak frazeologjizëm (assets and 

liability / gjendje dhe detyrime)  dhe Two wrongs don‘t make a right). Në fakt, Vainraishi 

bën një dallim të prerë midis idiomave dhe togfjalëshave të qëndrueshëm, si assets and 

liability dhe Two wrongs don‘t make a right. Shprehjet e tipit të fundit nuk janë idioma, 

sepse ato “nuk kanë asgjë idiomatike, madje as frazeologjike rreth tyre. Ato janë thjesht të 

qëndrueshme dhe familjare”.
25

 Përkufizimi i Vainraishit është shumë i ngushtë. 

Edhe Brus Freizëri (Bruce Fraser) përdori qasjen gjenerative-transformuese në 

studimin e tij për idiomat. Këndvështrimi i tij ndryshon nga ai i studiuesve të mësipërm, 

ngaqë ai është më i interesuar për potencialin transformues të idiomave, sesa për aftësinë 

e kufizuar të tyre për t‟u transformuar dhe prodhuar. Me fjalë të tjera, ai beson se idiomat 

janë prodhimtare dhe të transformueshme. Nga një analizë e hollësishme mbi 

ndryshueshmërinë e idiomave, Freizëri solli një shkallë prej gjashtë nivelesh për të 

paraqitur këtë ndryshueshmëri. Ai besonte se vetëm shprehjet, kuptimi i të cilave del nga 

pjesët përbërëse të tyre, mund të klasifikohen si idioma. Për Freizërin, një idiomë është 

“një togfjalësh ose një seri togfjalëshash për të cilat interpretimi semantik nuk është në 

funksion të gjymtyrëve prej të cilave përbëhet”.
26

 Ai shprehet sikurse Vainraishi, se një 

idiomë duhet të ketë njëkohësisht kuptim të drejtpërdrejtë dhe të figurshëm. Po kështu, ai 

nuk bën një dallim të qartë midis idiomave dhe togfjalëshave (apo shprehjeve) të tjerë të 

qëndrueshëm. 

   Meri M. Udi (Mary M. Wood) dha një përkufizim mjaft të ngushtë për idiomat, 

                                                            
25 U. Weinreich, Problems in the Analysis of Idioms, in J. Puhvel (Ed.), Substance and structure of 

language, Berkley, CA: University of California Press, 1969, f. 71. 
26 B. Fraser, Idioms within a Transformational Grammar, in  Foundations of Language, 6, 1970, f. 22.  
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megjithëse jo nga një qasje gjenerative-transformuese. Përkufizimi i saj është shumë i 

ngjashëm me atë të Vainraishit. Në librin e saj A definition of idioms (Përkufizimi i 

idiomave) Udi arrin në përfundimin se “një idiomë është një shprehje e përbërë, e cila 

është plotësisht e pamotivueshme në kuptim dhe aspak prodhimtare në formë”.
27

 Ky 

përkufizim mbështet dy kritere të qarta që duhet të ketë një shprehje për t‟u quajtur 

idiomë. Ajo duhet të jetë plotësisht: a) “e pazbërthyeshme (e pamotivueshme) në kuptim” 

dhe b) “aspak prodhimtare në formë.” E para tregon se kuptimi i një idiome nuk del nga 

kuptimi individual i përbërësve, kurse e dyta, se struktura e një idiome është e ngrirë dhe 

nuk lejon transformime prodhimtare (zëvendësime leksikore me sinonime ose antonime). 

Për shembull, ndryshe nga një shprehje joidiomatike si “catch a bus” (marr/kap 

autobusin), ku fjala “bus” (autobus) mund të ndërrohet me “train‖ (tren) duke e ruajtur 

kuptimin e fjalës “catch‖ (marr/kap), në shprehjen kick the bucket (shqelmoj kovën/vdes) 

nuk mund të lejohen ndryshime të tilla, sepse çdo zëvendësim i përbërësve do ta 

ndryshonte plotësisht kuptimin idiomatik origjinal. Megjithëse Udi paraqiti kriteret e 

mësipërme, ajo nuk është dakord me Vainraishin, duke këmbëngulur se idiomat nuk është 

e thënë të jenë dykuptimëshe, d.m.th. nuk duhet të kenë edhe kuptim të drejtpërdrejtë 

edhe kuptim të figurshëm. Sipas Udit, by and large dhe as of janë të dyja idioma. Përsa i 

përket përkufizimit të Udit, ajo vetë beson se përkufizimi i saj është “më i prerë” dhe “më 

i saktë”. Megjithatë, përkufizimi i saj, siç e shpjegon edhe ajo vetë, është bazuar në 

natyrën “përshkallëzuese” të gjuhës: “Përkufizimi ynë është dhënë në një kontekst që 

pranon dhe përdor konceptin e përshkallëzimit si një tipar të rëndësishëm të gjuhës 

natyrale.”
28

 Koncepti i “përshkallëzimit” nënkupton se kufijtë midis kategorive gjuhësore, 

si leksiku dhe sintaksa, nuk janë përcaktuar gjithmonë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe, 

shumë shpesh, shtrihen brenda njëri-tjetrit. Përsa i përket lidhjes midis idiomave dhe 

shprehjeve joidiomatike, Udi mbron idenë se, duke u mbështetur në shkallën e zbërthimit 

(motivimit) të kuptimit dhe prodhueshmërisë së tyre në formë, shprehjet mund të renditen 

duke filluar nga idiomat te bashkëlidhjet (togjet) e qëndrueshme, klishetë, formulat dhe 

togjet e lira. Për shkak të kësaj natyre përshkallëzuese, nuk është gjithmonë e thjeshtë të 

vendosësh nëse një shprehje është një idiomë apo një togfjalësh i qëndrueshëm, sepse 

asnjëherë nuk është e qartë nëse ajo është “plotësisht” apo “pjesërisht” e pamotivueshme 

në kuptim dhe “plotësisht” apo “pjesërisht” joprodhimtare në formë. Në këtë kuptim, 

                                                            
27 M. M. Wood, A Definition of Idioms, Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1981, f. 95. 
28 M. M. Wood, A Definition of Idioms, Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1981, f. 95. 
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pavarësisht pretendimit të Udit se përkufizimi i saj është i prerë dhe i saktë, jo gjithmonë 

zbatimi i tij në identifikimin e idiomave është i drejtë. Për më tepër, ka një tension të 

dukshëm midis përkufizimit të saj të qartë dhe parimit të “përshkallëzimit” që ajo 

pretendon ta ketë ndjekur në përpunimin e përkufizimit të saj. 

 Ndryshe nga gjithë studiuesit e tjerë që quajnë idioma vetëm ata togfjalësha të 

qëndrueshëm kuptimet e të cilëve janë të pamotivueshëm dhe/ose dykuptimësh, Çitra 

Fernando (Chitra Fernando) i trajton si idioma të gjithë togfjalëshat e qëndrueshëm që 

lejojnë pak ose aspak ndryshim në structure, pavarësisht nga shkalla e motivimit në 

kuptim. Kështu duket se, të paktën në sipërfaqe, idiomat e Fernandos janë shumë të 

ngjashme me “idiomat frazeologjike” të Makait – “shprehje me strukturë të veҫantë të një 

gjuhe”. Megjithatë, nëse shihen më nga afër, koncepti i Fernandos për idiomat dhe ai i 

Makait për “idiomat semantike” nuk janë plotësisht të njëjtë, sepse Fernandoja përjashton 

nga grupi i idiomave ato që ajo i quan shprehje idiomatike që tregojnë “bashkëlidhje të 

zakonshme”, si: “take a bus” dhe “drive at 65 miles per hour.” Ajo nuk i quan këto 

shprehje të zakonshme idioma, sepse ato lejojnë zëvendësime fjalësh ose, siç i quan ajo, 

“variante normative dhe mbiemërore”.
29

 Ja se si e përcakton Fernandoja dallimin midis 

idiomave dhe bashkëlidhjeve të zakonshme: “Idiomat janë njësi të pandashme, gjymtyrët 

e tyre nuk mund të ndryshojnë ose ndryshojnë vetëm brenda kufijve të përcaktuar. Asnjë 

fjalë tjetër nuk mund të zëvendësohet, për shembull, smell a rat (të nuhasësh një mi = i 

bie hilesë) ose seize/grasp the nettle (e zë thëngjillin me dorë). Kjo e fundit pranon vetëm 

këto dy folje, por jo të tjera: kështu grab (kap, mbërthej, rrëmbej) nuk është e 

pranueshme. … Megjithatë… bashkëlidhjet (togjet) e zakonshme, si: rosy cheeks (faqe të 

kuqe), black coffee (kafe e zezë) ose catch a bus (kap/marr autobusin) etj., nuk janë 

idioma, sepse janë relativisht të pakufizuara në variantet e tyre emërore dhe mbiemërore: 

rosy/plump (topolake) cheeks është e mundur. Në të njëjtën mënyrë mund të kemi edhe 

strong coffee (kafe e fortë) dhe catch a tram (marr tramvain).‖
30

  

Për Fernandon, dallimi kryesor midis idiomave dhe bashkëlidhjeve (togjeve) të 

zakonshme është shkalla e ndryshueshmërisë në kombinimin e fjalëve të një togfjalëshi. 

Për aq kohë sa struktura e një shprehje është “e pandryshueshme” ose ka vetëm 

“ndryshim të kufizuar”, shprehja është një idiomë, përndryshe, ajo është vetëm një 

bashkëlidhje e zakonshme. Fernandoja e thekson këtë ide duke u shprehur veҫanërisht se 

“vetëm ato shprehje që bëhen të qëndrueshme në një rend të caktuar dhe formë leksikore 

                                                            
29 C. Fernando, Idioms and idiomaticity, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 30. 
30 C. Fernando, po aty, f. 31. 
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ose kanë vetëm një seri variantesh të kufizuara, mund të marrin statusin e idiomave.”
31

  

 Pavarësisht nga përjashtimi i “bashkëlidhjeve (togjeve) të zakonshme”, 

përkufizimi i Fernandos për idiomat mbetet i gjerë, sidomos po ta krahasojmë atë me 

përkufizimet e Vainraishit, Munit dhe Udit. Përkufizimi i Fernandos është i gjerë, sepse 

ka shumë shprehje me përbërje të pandryshueshme ose pak të ndryshueshme në anglishte 

edhe në gjuhë të tjera. Nëse i referohemi një përkufizimi të tillë, një numër shumë i madh 

shprehjesh mund të etiketohen si idioma, prandaj edhe identifikimi dhe klasifikimi i tyre 

nga kjo pikëpamje do të ishte një përpjekje sfiduese. Fernandoja sjell një qasje të 

kombinuar semantike dhe strukturore për t‟u marrë me këtë ҫështje. Ajo i klasifikon 

idiomat, së pari, mbi bazat e shkallës së motivimit semantik dhe pastaj nga shkalla e 

ndryshueshmërisë së gjymtyrëve. Sipas saj, semantikisht idiomat ndahen në tri kategori: 

“të pamotivueshme‖ (pure/non-literal), “gjysmë të motivueshme‖ (semi-literal) dhe “të 

motivueshme‖ (literal), ndërsa nga ana strukturore këto ndahen në dy lloje: “të 

pandryshueshme‖ (invariant) dhe “me ndyshueshmëri të kufizuar‖ (of restricted 

variance).
32

 Për shembull, të dyja shprehjet smell a rat (i bie hilesë) dhe get cold feet (më 

dridhen leqet e këmbëve) janë togfjalësha idiomatikë për shkak të kuptimeve të tyre të 

pamotivueshme, por, ndërkohë që smell a rat është e pandryshueshme në formë, sepse 

asnjë prej fjalëve të togfjalëshit nuk mund të ndryshohet; get cold feet, nga ana tjetër, 

është e ndryshueshme në formë (ndonëse e kufizuar), sepse, ndonjëherë, fjala “get” mund 

të zëvendësohet nga “have.” Po kështu, fat chance (nuk ka shanse të ndodhë diҫka) dhe 

blue film (film imoral, i neveritshëm) u përkasin kategorisë së dytë (gjysmë të 

motivueshme). Por, ndërsa fat chance është e pandryshueshme në formë, blue film është e 

ndryshueshme, sepse fjala “film” mund të zëvendësohet nga fjalë të tjera, si: “joke‖ 

(shaka) apo “story‖ (histori), po me të njëjtin kuptim të fjalës “blue”, d.m.th., “obsence‖ 

(imoral, i neveritshëm). Në kategorinë e tretë përfshihen togfjalësha të motivueshëm 

(literal). Këto togje konsiderohen si të motivueshme, sepse mund të interpretohen nga 

kuptimi i pjesëve përbërëse të tyre, si: of course (sigurisht), in any case (në ҫdo rast) apo 

for certain (me siguri). Edhe togfjalëshat e këtij grupi janë ose të pandryshueshëm, ose 

lejojnë shumë pak ndryshime.
33

  

Ashtu siç e pranon edhe Fernandoja, të bësh një dallim të prerë dhe të saktë midis 

                                                            
31 C. Fernando, po aty, f. 32. 
32 C. Fernando, Idioms and idiomaticity, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 32. 
33 Cituar nga Margarita Strakšiené, Analysis of idiom translation strategies from English into Lithuanian, 

Studies about Languages, Nr.14, 2009, f. 14. 
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togfjalëshave idiomatikë duke u mbështetur te kriteret semantike dhe strukturore nuk 

është e thjeshtë. Ndonëse në disa raste është e thjeshtë të bësh dallimin midis një 

togfjalëshi idiomatik të pamotivueshëm dhe një të motivueshëm, nuk është kaq e thjeshtë 

të vendosësh nëse një togfjalësh idiomatik është i pamotivueshëm apo gjysmë i 

motivueshëm apo nëse një togfjalësh është gjysmë i motivueshëm apo i motivueshëm. Po 

kështu, përsa i përket ҫështjes së ndryshueshmërisë në strukturë, nuk është gjithmonë e 

thjeshtë të gjykosh kur një togfjalësh ka vetëm një ndryshueshmëri të kufizuar apo një 

shkallë të lartë ndryshueshmërie. Si rezultat, nuk është e lehtë të caktosh nëse një 

togfjalësh është një idiomë apo një bashkëlidhje e zakonshme dhe kjo ndarje, në disa 

raste, mund të jetë thjesht arbitrare. Për këtë arsye, Fernandoja pranon faktin se idiomat e 

motivueshme dhe gjysmë të motivueshme kanë pika takimi me bashkëlidhjet (togjet) e 

qëndrueshme, d.m.th, disa prej idiomave të motivueshme dhe gjysmë të motivueshme që 

kanë ndryshueshmëri të kufizuar mund të quhen njëkohësisht edhe togje të qëndrueshme 

(por jo të lira). 

 Rozamund Muni, leksikografe, ndryshe nga Fernandoja, duket sikur ndan, në një 

masë të gjerë, pikëpamjen e Uriel Vainraishit për sa i përket përkufizimit të togfjalëshave 

idiomatikë. Si fillim, Muni bën dallimin midis idiomave dhe togfjalëshave (shprehjeve) të 

qëndrueshëm, një term i ngjashëm me atë të Vainraishit, megjithëse termi i saj është 

paksa më i gjerë, sepse përfshin “bashkëlidhje (togje) të ngrira, togje jo të sakta 

gramatikisht, proverbat, formulat rutinë, thëniet dhe krahasimet.”
34

 Së dyti, ajo i 

përkufizon idiomat si “togfjalësha (shprehje) metaforikë gjysmë të motivueshëm dhe të 

pamotivueshëm, si: spill the beans (nxjerr sekretin) dhe burn one‘s candle at both ends (e 

bëj natën ditë)‖.
35

 Këta togfjalësha kanë edhe kuptim të drejtpërdrejtë edhe kuptim të 

figurshëm, një kusht ky që edhe për Vainraishin është i domosdoshëm për të përcaktuar 

se ҫfarë është një idiomë. Një përkufizim i tillë, si ai i përmendur më lart, është mjaft i 

gjerë. Për më tepër, të dallosh togfjalëshat idiomatikë vetëm duke u mbështetur te parimi i 

motivimit të kuptimit, është një ndërmarrje mjaft subjektive. Duket qartë që Muni e 

kupton këtë vështirësi dhe e sheh të arsyeshme të ndajë qartësisht togfjalëshat (shprehjet) 

e qëndrueshëm nga idiomat në përdorim (në praktikë). Pasi flet për vështirësinë e gjetjes 

së një termi të saktë për këto dy lloje shprehjesh, Muni shkruan “Unë do t‟i përmbahem 

asaj [shprehje të qëndrueshme] për hir të thjeshtësisë. Më pas do t„u referohem shprehjeve 

të qëndrueshme (përfshirë edhe idiomat) si ShQI-të (FEIs / Fixed Expressions and 

                                                            
34 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 2. 
35 R. Moon, po aty, f. 5. 
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Idioms)”
36

 Me fjalë të tjera, duke i etiketuar të gjitha këto shprehje si ShQI (Shprehje të 

qëndrueshme dhe idioma), ajo përpiqet të shmangë problemin e ndarjes së idiomave nga 

togfjalëshat e tjerë të qëndrueshëm. Kjo nuk do të thotë se, në teori, ajo nuk e bën 

dallimin midis këtyre kategorive, megjithëse në praktikë nuk duket se ajo i përmbahet 

shumë këtij dallimi. 

 Ashtu si Muni, E. L. Granti dhe L. Bauëri (E. L. Grant & L. Bauer) japin një 

përkufizim mjaft të ngushtë për togfjalëshat idiomatikë. Sipas tyre, idiomat ose ato që 

quhen idioma bërthamë (core idioms) janë jo vetëm të pamotivueshme (d.m.th. jo të 

drejtpërdrejta), por edhe jo të figurshme – që do të thotë se kuptimet e tyre nuk mund të 

interpretohen në mënyrë të figurshme nga gjymtyrët e tyre. Për shembull, kill two birds 

with one stone (të vrasësh dy zogj me një gur) dhe a dog in the manger (e hedh dhe tjetrit 

s‘ia jep) janë shprehje të figurshme, dhe jo idioma, sepse gjithkush mund të dallojë 

pavërtetësinë dhe pamotivueshmërinë e shprehjeve të tilla dhe të nxjerrë kuptimet e 

figurshme të tyre duke “i interpretuar pragmatikisht.”
37

 Idiomat e vërteta ose idiomat 

bërthamë, nga ana tjetër, nëpërmjet analizës së gjymtyrëve nuk mund të interpretohen as 

drejtpërdrejt dhe as në mënyrë të figurshme. Kështu, by and large (në përgjithësi) dhe so 

long (mirupafshim) janë shembuj të idiomave bërthamë. Përkufizimi i ngurtë i Grantit dhe 

Bauërit është, në një fare mënyre, i motivuar nga ana pedagogjike. Ata argumentojnë se 

përkufizimet tradicionale të idiomave janë shumë të gjera dhe shpesh të paqarta ngaqë 

përfshijnë një numër të madh njësish, çka e bën një detyrë pothuajse të pamundur 

procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies së tyre. Gjithashtu, ata theksojnë se idiomat 

bërthamë mësohen dhe përvetësohen ndryshe nga njësitë e tjera shumëfjalëshe.
38

 

Përpjekja e tyre për ta bërë përkufizimin e idiomave sa më të saktë dhe numrin e 

idiomave më të kapshme për nxënësit, është e mbështetur nga ana teoriket dhe 

pedagogjike, ndaj dhe duhet të vlerësohet nga mësuesit dhe nxënësit. Megjithatë, kriteri i 

tyre si jo të figurshme për identifikimin e idiomave tingëllon mjaft subjektiv dhe, si 

rezultat, nuk është gjithmonë i lehtë për t‟u zbatuar. Granti dhe Bauëri janë të vetëdijshëm 

për këtë problem, sepse ata vërejnë se disa njësi shumëfjalëshe mund të përdoren me 

kuptim të figurshëm ose jo, por, kur një njësi shumëfjalëshe mund të interpretohet 

pragmatikisht për të pasur kuptim, gjithҫka varet nga fakti se kush po e bën këtë 

interpretim. Për shembull, për Bauërin dhe bashkëpunëtorët e saj, a dog in the manger (e 

                                                            
36 R. Moon, po aty, f. 2. 
37 E. L. Grant & L. Bauer, Criteria for re-defining idioms: Are we barking up the wrong tree? in Applied 

Linguistics, 2004, f. 52. 
38 Në kapitullin V do ta diskutojmë këtë ҫështje më hollësisht. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

16 
 

hedh dhe tjetrit s‘ia jep) është një shprehje me kuptim të figurshëm, kurse have a bone to 

pick with someone (kam diҫka për të diskutuar) është një idiomë bërthamë. Sipas analizës 

së tyre, ndërsa është e mundur të interpretosh kuptimin e shprehjes së parë, pragmatikisht, 

në mënyrë të saktë (prandaj është e figurshme), është e pamundur të bësh të njëjtën gjë 

me shprehjen tjetër (prandaj është një idiomë bërthamë). Për shumë autorë të tjerë ky 

dallim mund të jetë i diskutueshëm, sepse, duke mos ditur origjinën e shprehjes dhe duke 

mos patur njohuritë e nevojshme, gjithkush mund ta ketë të vështirë të interpretojë 

kuptimin e shprehjeve të mësipërme. Sipas Dilin Liut (Dilin Liu), në një pyetësor 

joformal me nxënës të përparuar të anglishtes si gjuhë e huaj, ku nxënësve iu kërkua që të 

jepnin kuptimin e shprehjeve jashtë kontekstit, shumë prej nxënësve ishin në gjendje të 

nxirrnin më lehtë kuptimin e have a bone to pick, sesa atë të a dog in the manger.  Kjo 

ndodhi ngaqë shumica e nxënësve nuk dinin pothuajse asgjë për fjalën “manger‖ 

(grazhd) dhe funksionet e saj, por e kishin më të qartë imazhin e “bone picking‖ (marrja 

e kockës), i cili lidhet shpesh me zënkat dhe ndeshjet.
39

 

 Kjo përmbledhje e përkufizimeve kryesore për togfjalëshat idiomatikë tregon 

qartë sa sfiduese dhe e vështirë është kjo ҫështje. Megjithatë, pavarësisht nga dallimet, kjo 

përmbledhje parashtron edhe disa përqasje të rëndësishme të studiesve të ndryshëm. Për 

t‟i kuptuar më mirë dallimet dhe ngjashmëritë do të paraqesim një tabelë që përmbledh 

kriteret kryesore sintaksore dhe semantike që përmendëm më lart. Nga kjo tabelë mund të 

shohim se ngjashmëritë më të dukshme mes pikëpamjeve janë se: (1) togfjalëshat 

idiomatikë janë shpesh të pamotivueshëm apo gjysmë të motivueshëm – kuptimi i tyre 

nuk del plotësisht nga interpretimi i gjymtyrëve përbërëse; (2) ata janë përgjithësisht të 

qëndrueshëm në strukturë, disa prej tyre janë plotësisht të pandryshueshëm dhe të tjerë 

kanë një ndryshueshmëri të kufizuar, siҫ treguan Freizëri dhe Fernandoja; (3) ata janë 

shprehje shumëfjalëshe që kanë në përbërje të paktën nga dy fjalë (dukë përfshire edhe 

fjalët e përbëra). Duke përdorur këto kritere, për të cilat shumica e studiuesve janë të një 

mendimi, gjithkush mund të krijojë një ide të përgjithshme se ҫfarë janë togfjalëshat e 

qëndrueshëm idiomatikë.  

 

 

 

                                                            
39 D. Liu, Idioms: Description, Comprehension, Acquisition and Pedagogy. ESL & applied linguistics 

professional series, New York and London: Routledge, 2008, f. 12. 
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Tabela 1. Përmbledhje e ideve kryesore të studiuesve për togfjalëshat e qëndrueshëm.
40

  

 

Kriteri sintaksor dhe semantik 

Studiuesit  Një-

morfemë 

/e lirë/ 

ose si 

ndajshte

sor 

Fjalë polimorfemike 

(sem.të paparashik) 

Tog. (shumëfjalësh) me 

ndryshueshmëri strukturore të 

kufizuar 

Fjali 

(proverb

/thënie, 

etj.) 1 morf e 

lirë+ndajshte

së 

2 

mor

f të 

lira 

Të 

motivues

h 

Të 

pamot-

gjysm 

Të 

pamotivue

sh 

Hoketi  Po   Po  Po  Po   Po  

Kaci & 

Postëli 

 Po    Po    

Makai    Po  Po 

(idioma 

frazeol.) 

Po 

(idioma 

semant.) 

 Po  

Vainraishi      Po    

Freizëri    Po   Po    

Udi    Po   Po    

Fernandoj

a  

   Po  Po   Po  

Muni
41

      Po    

Granti & 

Bauëri
42

 

     Po  Po  

 

  Sipas Kau-it,
43

 të gjithë mund të biem dakord se idiomat kanë probleme për 

kuptimin, një fakt që pasqyrohet edhe në përkufizimin e njohur si “një grup fjalësh me 

kuptim që nuk mund të interpretohet nga kuptimet e fjalëve të veçanta”. Megjithatë, ky 

përkufizim duhet të zgjerohet duke përmendur dy fakte. I pari është se idiomat ndryshojnë 

nga shkalla e motivimit të kuptimit të tyre krahasuar me kuptimet e gjymtyrëve përbërëse. 

Shembulli by fair means or foul (me çdo kusht) ku fair means (mjete të ndershme) 

kuptohet më vete, por nëse themi “The means they used were perfectly fair” (mjetet që 

ata përdorën ishin të ndershme), këtu përdorimi i fjalës foul (i ndyrë, i fëlliqur) do të na 

dukej pa vend. Fakti i dytë ka të bëjë me kuptimin e figurshëm të idiomave. Një numër i 

konsiderueshëm idiomash janë zhvilluar metaforikisht nga togfjalësha ekzistues me 

                                                            
40 Përshtatur sipas D. Liut, po aty, 2008, f. 14. 
41 Siҫ e përmendëm, Muni i dallon idiomat nga togfjalëshat e tjerë të qëndrueshëm në teori, por në praktikë i 

grupon si ShQI (FEIs) (shprehje të qëndrueshme dhe idioma). Këto përfshijnë edhe formula në ligjërim, 

proverba dhe thënie. 
42 Përkufizimi i tyre është më i ngushtë, sepse përjashton edhe shprehje idiomatike të figurshme, si: kill two 

birds with one stone dhe a dog in the manger. Ata janë të vetëdijshëm për këtë sens të ngushtë të 

përkufizimit të tyre, meqë përdorin termin “idioma bërthamë” në vend të “idiomë”. 
43A. P.  Cowie, Semantics, Oxford: Oxford University Press, 2009, f. 10-11. 
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kuptim të drejpërdrejtë. Për shembull, në idiomën close ranks (shtrëngoj radhët), i gjithë 

togfjalëshi (fillimisht ushtarak) ka pësuar një ndryshim në kuptim dhe është bërë “unite to 

defend common interest‖ (bashkuar për të mbrojtur interesa të përbashkëta). Zakonisht 

togfjalëshat janë të qëndrueshëm në formë, megjithëse disa prej tyre nuk është e vështirë 

të shpjegohen nga kuptimi i pjesëve përbërëse. Pra, jo të gjithë janë plotësisht të 

qëndrueshëm në formë, për shembull, mund të themi run (vrapoj), por edhe go (shkoj) off 

the rails (nga shinat). Këta shembuj tregojnë se togfjalëshat mund klasifikohen sipas një 

shkalle: në togfjalësha plotësisht të qëndrueshëm dhe “të pamotivueshëm” në kuptim, nga 

njëra anë, dhe togfjalësha të lirë dhe plotësisht “të motivueshëm” në kuptim, nga ana 

tjetër. Nëpërmjet shembujve që përmendëm mund të bëjmë dallimin midis togjeve të 

qëndrueshme dhe idiomave. Ndërsa togjet e qëndrueshme kanë kuptim të figurshëm që 

shprehet vetëm në një pjesë të togfjalëshit, si deliver (i figurshëm) dhe a speech (i 

drejtpërdrejtë), tek idiomat figurshmëria qëndron në të gjithë togfjalëshin, si: play one‘s 

cards right.
 44

  

Po cilat janë tiparet e tjera karakterisitke të idiomave? Formimi i tyre bëhet 

përmes leksikalizimit të togfjalëshave me kuptim të drejtpërdrejtë dhe nguliten në fjalorin 

(leksikun) e një gjuhe nga përdorimi i vazhdueshëm. Shumë prej togfjalëshave “të lirë” 

përdoren të pandryshuar në formë dhe kuptim edhe pas një kohe të gjatë (spread the 

butter (hap gjalpin), peel the potatoes (qërroj patatet). Është e qartë se shumë prej tyre 

thjesht janë ruajtur si të tillë, pa qenë e nevojshme të krijohen në çdo rast të përdorimit të 

tyre, por, disa syresh, kanë kaluar në faza të tjera zhvillimi. Ata janë zgjeruar në mënyrë 

të figurshme, por jo të gjithë e kanë ruajtur kuptimin e tyre të parë të drejtpërdrejtë. 

Togfjalëshat që e kanë origjinën nga zhvillimi i rrjetit hekurudhor, si: go/run off the rails 

(del nga shinat) dhe run into/hit the buffers (të mos kesh sukses për shkak të vështirësive) 

që tani janë edhe idiomatike, bëjnë pjesë në grupin e idiomave që mund të interpretohen 

edhe në kuptimin e drejtpërdrejtë edhe atë të figurshëm nga folësit. Këto janë të 

ashtuquajturat “idioma të figurshme‖ (figurative idioms). Por kemi edhe togfjalësha, 

kuptimi i figurshëm i të cilëve është ngurtësuar nga përdorimi i vazhdueshëm në vite. 

Motivimi semantik i tyre nuk mund të bëhet mbi bazën e kuptimeve të drejtpërdrejta, si: 

pull one‘s socks up (marr veten / përvesh mëngët për punë), an eager beaver (punëtor i 

madh), an ivory tower (kullë e fildishtë). Krahas këtyre, kemi edhe “idiomat e kulluara‖ 

(pure idioms) kuptimi i të cilave është krejtësisht i pamotivueshëm dhe ndryshojnë nga 

                                                            
44 A. P. Cowie, po aty, f. 51-52. 
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idiomat e figurshme, kuptimi i të cilave është pjesërisht i pamotivueshëm. Sipas këtij 

kriteri, ndërtimet mend one‘s fences (të rregullosh marrëdhëniet) dhe grease someone‘s 

palm (i lyej rrotën dikujt) janë të tilla.  

Kaui, gjithashtu, thekson se një nga mjetet për të dalluar togfjalëshat e 

qëndrueshëm nga bashkimet e lira të fjalëve është se sa e ndryshueshme është gramatika 

(struktura) e tyre. Meqë nuk mund të themi the alley was blind (rruga ishte e verbër, pa 

krye) si një shndërrim i a blind alley (udhë pa krye), ai e klasifikon atë si togfjalësh të 

qëndrueshëm. A mund të na ndihmojë e njëjta qasje për të dalluar një idiomë nga një 

tjetër? Vështirësia me këtë qasje qëndron në gjetjen e kufizimeve të duhura. Kështu, nëse 

krahasojmë format veprore dhe ato joveprore të idiomave të pamotivueshme, si: spill the 

beans (nxjerr sekretin) dhe grease someone‘s palm (i lyej rrotën dikujt) shohim se në të 

dyja rastet ky shndërrim është i mundur – the beans were spilt, his palm was greased. 

Por, një shndërrim i tillë nuk është i mundur me dy idioma të tjera, si: fit the bill (të gjesh 

çfarë të nevojitet) dhe kick the bucket (shkelmoj kovën/vdes). Shqyrtimi i njësive të tilla 

mund të na çojë në drejtime të ndryshme. Kjo është e vërtetë si për kuptimin dhe 

zëvendësimin e idiomave, ashtu edhe për çdo gjë tjetër që ka lidhje me to. Kështu, 

togfjalëshat e mëposhtëm janë të pamotivueshëm semantikisht, por mund të jenë të 

ndryshueshëm në formë duke lejuar zëvendësime të vogla e të qëndrueshme: shanks‘ 

pony/mare (këmba e dikujt ose të ecurit si shenjë dalluese), the rough edge/side of one‘s 

tongue (sharje, qortim), a chink/crack in one‘s armour (pika e dobët në karakterin e 

dikujt) etj.  

Sipas Frenk R. Palmërit (Frank R. Palmer),
45

 idiomat përbëjnë bashkëlidhje të një 

lloji të veçantë, si për shembull, kick the bucket (vdes), fly off the handle (të inatosesh), 

spill the beans (nxjerr sekretin), red herring (informacion jo i saktë). Këtu nuk kemi 

vetëm bashkimin e fjalëve kick (shqelmoj) dhe the bucket (kovë), por edhe faktin që 

kuptimi i gjithë togfjalëshit është i pamotivueshëm, sepse nuk lidhet me kuptimin e 

fjalëve të veçanta. Këtu shprehja  kick the bucket ka kuptimin e një foljeje të vetme die 

(vdes). Frank Palmëri hedh idenë se edhe kur një idiomë ka kuptimin e një fjale të vetme, 

kjo nuk do të thotë se funksionon si e tillë, kështu nuk do të mund të kishim një formë të 

kohës së shkuar *kick-the-bucketed. Për më tepër, ajo funksionon, në një farë mënyre, si 

një grup normal gramatikor fjalësh dhe forma e kohës së shkuar është kicked the bucket, 

pra, ka shumë kufizime gramatikore. Shumë idioma përbëhen nga një folje dhe një emër 

                                                            
45 F. R. Palmer, Semantics, Cambridge: Cambridge University Press, 1976, f. 98-99. 
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por, megjithëse folja mund të vihet në kohë të shkuar, numri i emrit mund të mos 

ndryshojë. Në anglishte thuhet spill the beans dhe jo *spill the bean (me emrin në numrin 

njëjës). Po kështu, nuk kemi *fly off the handles, *kick the buckets, *put on good faces, 

*blow one‘s tops etj. Njëkohësisht, te shprehja red herring emri mund të vihet në shumës, 

por mbiemri nuk mund të vihet në shkallën krahasore; mund të themi red herrings, por jo 

*redder herrings. Gjithashtu, ka edhe shumë kufizime sintaksore. Disa idioma kanë 

forma joveprore, kurse të tjera jo. Ndërtimet the law was laid down  dhe The beans have 

been spilled janë të sakta (megjithëse jo të gjithë janë dakord me të dytën), por *The 

bucket was kicked nuk është e mundur. Në asnjë rast nuk mund të thuhet It was the – 

(beans that were spilled, law that was laid down, bucket that was kicked etj.). Këto 

kufizime ndryshojnë nga idioma në idiomë. Disa janë më të kufizuara ose më “të ngrira” 

se disa të tjera.  

Palmëri, gjithashtu, shprehet se një lloj idome në anglishte që përdoret shpesh 

është edhe ajo që quhet “folje frazale” (phrasal verb), bashkimi i foljes dhe ndajfoljes të 

tipit make up, give in, put down. Kuptimi i këtyre bashkimeve nuk mund të vijë nga folja 

apo ndajfolja dhe në shumë raste kemi një folje të vetme me kuptim të njëjtë ose të 

përafërt – invent (shpik, krijoj), yield (jap, dorëzoj, lëshoj), quell (heq, largoj, ul). Jo të 

gjitha bashkimet e këtij lloji janë idiomatike. Për shembull, put down ka një kuptim të 

drejtpërdrejtë, por shumë të tjera mund të jenë edhe idiomatike edhe joidiomatike, p.sh. 

take in në fjalitë The conjuror took the audience in (Prestigjatori e mashtroi publikun), 

The woman took the homeless children in (Gruaja i futi fëmijët e pastrehë brenda) etj. 

Këtu ka edhe shkallë të ndryshme idiomaticiteti, sepse dikush mund të make up (trillojë) 

a story (një histori), make up (ndezë) a fire (zjarrin) ose make up (lyej) one‟s face 

(fytyrën). Për më tepër, jo vetëm bashkimet folje + ndajfolje mund të jenë idiomatike, por 

kemi edhe folje + parafjalë, si: look after (kujdesem) dhe go for (shkoj, sulem), apo folje + 

ndajfolje + parafjalë, si: put up with (toleroj) ose do away with (vras).  

Shpesh përdoren edhe ato që quhen idioma të pjesshme (partial idioms), ku një 

prej fjalëve mbart kuptimin e saj të zakonshëm dhe tjetra ka një kuptim të veçantë në këtë 

togfjalësh. Kështu red hair u referohet flokëve, por jo flokëve me ngjyrë të kuqe. 

Komedianët krijojnë situata komike me idioma të tilla të pjesshme, p.sh., kur përmendin 

togun make a bed (rregulloj krevatin), ata nxjerrin një set veglash marangozi. Një grup 

mjaft interesant është ai që përfshin fjalën white (i bardhë), sepse white coffee (kafja e 

bardhë, me qumësht) në fakt është ngjyrë kafe, white wine (vera e bardhë) zakonisht 
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është e verdhë dhe white people (njerëzit e bardhë) janë ngjyrë rozë. Megjithatë, white 

është  idiomatike vetëm në një farë mase (ajo mund të interpretohet si “më e çelura në 

ngjyrë nga sa mund të gjendet zakonisht”). Pa dyshim, black (i zi) përdoret si antonim për 

kafen dhe njerëzit (megjithëse, asnjë prej tyre nuk është i zi në ngjyrë), por jo për verën. 

Siç vërehet, idiomaticiteti i pjesshëm është çështje përshkallëzimi dhe, në disa raste, 

mund të jetë më shumë se thjesht çështje kufizimi në bashkimin e fjalëve. Në situata 

komike ka idiomaticitet të pjesshëm edhe te shprehja raining cats and dogs (bie shi me 

gjyma), kurse në gjuhën uellsiane thuhet “bie shi” old women and sticks (me plaka dhe 

shkopinj). Ndarja nëse kemi idiomë ose jo është çështje përshkallëzimi, sepse nuk është e 

lehtë të vendosësh nëse një fjalë ose një togfjalësh është i pamotivueshëm. Ndoshta 

mënyra më e mirë për të përcaktuar idiomat lidhet me faktin se shumë prej tyre nuk kanë 

forma gjegjëse në gjuhë të tjera. Kështu, kick the bucket, red herring dhe shumë të tjera 

janë idioma, sepse nuk mund të përkthehen në mënyrë të drejtpërdrejtë në gjuhë të tjera.
46

  

I. 3. Klasifikimi i njësive frazeologjike 

 

Për të klasifikuar njësitë frazeologjike, Ginzburgu (et al.) mbështeten kryesisht në 

shkallën e idiomaticitetit të tyre, duke i ndarë në tri grupe kryesore: përngjitje (fuzione) 

frazeologjike, unitete (bashkime/njësi) frazeologjike dhe bashkëlidhje frazeologjike
47

 

(kolokacione). 

Përngjitjet frazeologjike janë togfjalësha plotësisht të pamotivueshëm, si: red tape  

“metoda burokratike”; heavy father  “rol serioz ose solemn në një pjesë teatrale”; kick the 

bucket  “vdes” e të tjera si këto. Kuptimi i gjymtyrëve përbërëse nuk ka asnjë lidhje, 

madje as sinkronikisht, me kuptimin e të gjithë togfjalëshit. Idiomaticiteti, si rregull, 

kombinohet me qëndrueshmërinë e plotë të përbërësve leksikorë dhe stukturën 

gramatikore të përngjitjes.
48

  

  Unitetet (bashkimet/njësitë) frazeologjike janë pjesërisht të pamotivueshme, pasi 

kuptimi i tyre zakonisht mund të perceptohet nëpërmjet kuptimit metaforik (të figurshëm) 

të gjithë njësisë frazeologjike. Për shembull, to show one‘s teeth, to wash one‘s dirty linen 

in public, nëse do të interpretoheshin si të motivueshme semantikisht nëpërmjet kuptimit 

leksikor të kombinuar të fjalëve përbërëse, natyrshëm do t‟i merrnim në kuptimin e tyre të 

                                                            
46 E njëjta ide shprehet edhe nga Ginzburgu (et al.), A Course in Modern English Lexicology, Moscow: 

Vuisshaya Shkola, 1986, f. 77. 
47 Sipas tyre, ky klasifikim është propozuar nga V. V. Vinogradovi. 
48 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 75. 
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drejtpërdrejtë. Kuptimi metaforik (i figurshëm) i të gjithë njësisë përfton kuptimet “të 

marrësh një ton kërcënues” ose “të tregosh qëllim për të lënduar dikë” për njësinë show 

one‘s teeth dhe kuptimin “diskutoj ose bëj publike zënkat e dikujt” për njësinë wash one‘s 

dirty linen in public. Këto njësi, si rregull, dallohen për një shkallë të lartë 

qëndrueshmërie të përbërësve leksikorë. Kjo do të thotë se fjalët kurrsesi nuk mund të 

zëvendësohen nga fjalë të tjera. 

Bashkëlidhjet frazeologjike janë të motivueshme, por përbëhen nga fjalë me 

valencë leksikore specifike që tregojnë një shkallë të madhe qëndrueshmërie në 

togfjalësha të tillë. Në këta togfjalësha ndryshueshmëria e fjalëve përbërëse është e 

kufizuar. Për shembull, bear a grudge (të mbash inat/mëri) mund të ndryshohet në bear 

malice (të kesh smirë/dëshirë për të ngacmuar), por kurrsesi në bear a fancy ose liking (të 

pëlqesh). Po kështu, mund të themi take a liking (fancy) (të pëlqen/të hyn në zemër), por 

jo take hatred (disgust) (të urresh). Këto bashkëlidhje të zakonshme kanë prirjen të bëhen 

lloje klishesh, ku kuptimi i fjalëve përbërëse dominohet, në njëfarë mënyre, nga kuptimi i 

gjithë togfjalëshit. Për këtë arsye, këto njësi frazeologjike dallohen për një shkallë të lartë 

të pandashmërisë semantike.
49

  

Sipas Kauit, këto bashkëlidhje (togje) të qëndrueshme janë grupi më i madh i 

togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe, megjithëse ekzistenca apo njohja e tyre 

është përhapur vetëm së fundmi, ato shërbejnë si mjet për të na kujtuar se gjuha që 

përdorim çdo ditë përbëhet nga këto njësi të gatshme, të cilat ndryshojnë nga njësitë e 

përftuara duke zbatuar rregullat semantike. Shembuj të njohur të këtyre bashkëlidhjeve 

janë: gain entry (hyj diku), concede defeat (të pranosh humbjen), ose për të ndryshuar 

strukturën: a blind alley (udhë pa krye), a golden opportunity (një mundësi e artë), a 

narrow escape (për një qime) etj.  Këta shembuj ilustrojnë dy fakte shumë të rëndësishme 

për këtë lloj togfjalëshi të qëndrueshëm. Një bashkim i tillë mbahet mend si një unitet 

leksikor por, në të njëjtën kohë, ndahet në dy të tillë edhe semantikisht edhe gramatikisht. 

Ndarja semantike është e qartë nga fakti që emrat në shembujt e mësipërm kanë kuptim të 

drejtpërdrejtë: entry do të thotë “hyrje”, alley “një lloj rruge” etj. Kurse foljet dhe 

mbiemrat kanë një kuptim që, shpesh, është i figurshëm. Emrat, me kuptimet e tyre të 

drejtpërdrejta, mund të përdoren edhe më vete, por në këto togje ato kanë një funksion të 

veçantë, siç mund të vërejmë te shprehja a narrow escape, ku emri në një farë mënyre i 

jep “formë” edhe kuptimit të mbiemrit, si diçka që “nuk ka shumë hapësirë”. Këto togje, 

                                                            
49 R. S. Ginzburg et al, po aty, f. 76. 
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përgjithësisht, përbëhen nga çifte fjalësh që i përshtaten një strukture gramatikore. Siç e 

kemi parë, këto janë: folje + emër dhe mbiemër + emër, megjithëse kemi edhe tipe të 

tjera, si: folje + ndajfolje, (p.sh. fail miserably (të dështosh plotësisht).  

Një qasje për të parë se si funksionojnë këto togje gramatikisht është shumë e 

vlefshme për dy arsye. E para, kjo qasje na bën të kuptojmë se, ndërsa një tog mbiemër + 

emër mund të përdoret në shumës (si blind alleys, golden opportunities, narrow escapes), 

kurrsesi nuk mund të ndryshojmë strukturën e togfjalëshit (d.m.th. emër + mbiemër): *the 

alley was blind, *the opportunity was golden, *the escape was narrow. Ky është një 

tregues i qartë që kemi të bëjmë me togje të qëndrueshme, sepse, kur mbahen mend si 

fjalë në një rend të caktuar, këto togje shpesh i rezistojnë këtij ndryshimi (në renditje). Në 

këtë aspekt, ato ndryshojnë nga “bashkimet e lira” të fjalëve, siç mund ta shohim nga 

shembujt e mëposhtëm: a ripe apple (një mollë e pjekur), ripe apples (mollë të pjekura), 

the apple was ripe (molla ishte e pjekur); a bright pupil (një nxënës i zgjuar), bright 

pupils (nxënës të zgjuar), the pupil was bright (nxënësi ishte i zgjuar). E dyta, për çdo 

bashkim të tipit folje + emër gramatika bën të mundur që të mund të zëvendësojmë foljet 

dhe/ose emrat. Shkalla se deri ku kjo është e mundur na tregon sa “i lirë” apo “i 

qëndrueshëm” është togfjalëshi. Për shembull, nëse marrim bashkimin e fjalëve open the 

door (hap derën), shohim se mund të përdorim edhe emra të tjerë në vend të “door” (gate 

(portë), hatch (kapanxhë) etj.). Në këtë mënyrë, nuk është aspak e vështirë që një folës të 

nxjerrë kuptimin e secilës prej fjalëve, pothuajse i njëjtë “një pengesë rrëshqitëse në prag 

të një ndërtese”. Si rrjedhim, kemi një “togfjalësh të lirë”, jo të qëndrueshëm. 

Në togjet e qëndrueshme, shkalla e përzgjedhjes është më e kufizuar. Megjithëse 

shumë nga këto togje janë të qarta për shkak të kuptimit të drejtpërdrejtë të njërës prej 

fjalëve, zgjedhja e kufizuar është një tipar karakterizues i tyre. Le të marrim shembujt: 

light rain (shi i lehtë, i imët), heavy rain (shi i dendur) dhe light exercise (ushtrim i lehtë), 

*heavy exercise (ushtrim i rëndë). Prania e mbiemrave light dhe heavy në bashkëlidhje 

me emrin rain është e pranueshme pot ë marrim parasysh ndryshimet klimatike në Angli. 

Nga ana tjetër, heavy exercise nuk përdoret pothuajse fare si një togfjalësh i vetëm (ai nuk 

regjistrohet fare në Korpusin Kombëtar Britanik). Shpjegimi për këto përdorime mund të 

gjendet vetëm nga rrethanat në të cilat formohen këta togfjalësha. Në shembuj të tillë, si: 

open the door, nga njëra anë, dhe deliver a lecture (jap, mbaj leksion), nga ana tjetër, 

dallimi midis bashkimeve të lira dhe të qëndrueshme është i qartë. Ky dallim lidhet 

kryesisht me shkallën ose mundësinë e përdorimit të fjalëve të ndryshme në këto togje. 
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Është e vërtetë se emrat kundrinorë që mund të përdoren me foljen deliver me kuptim të 

figurshëm “i prezatoj publikut” janë të kufizuara, si: address (adresë), speech (ligjëratë, 

fjalim), lecture (leksion, ligjëratë) dhe talk (bisedë) apo lesson (mësim). Këto dy të fundit 

janë shumë joformale dhe, si rrjedhim, edhe nuk përdoren). Megjithatë, mundësia e 

zgjedhjes pas foljes abandon (braktis,) po aq me kuptim të figurshëm sa folja deliver, 

është më e madhe dhe jo e kufizuar vetëm te principle (parim), idea (ide), belief (besim), 

doctrine (doktrinë), rule (rregull), claim (pretendim) assertion (thënie). Megjithëse 

togfjalëshat e veçantë që mund të formohen nga të dyja listat që përmendëm janë togje të 

qëndrueshme për shkak të kuptimeve të foljeve, ato të krijuara nga lista e dytë janë më 

afër togjeve të lira. Sapo bashkimi i abandon dhe belief ruhen në kujtesën e dikujt, mund 

të përdoret për rrjedhshmëri në të shprehur, pasi folësi ka tashmë një njësi të gatshme apo 

mënyrë konvencionale (tradicionale) për të shprehur kuptimin e një foljeje në kontekstin e 

një emri. Këtu duhet të theksojmë mënyrën konvencionale. Aftësia për të prodhuar 

bashkimin e duhur të fjalëve, si mount an exhibition (të organizosh një demonstrim), 

është një formë sjelljeje e pranuar shoqërisht dhe, ashtu si mënyrat “e mira”, bëhet pjesë e 

pandarë e gjithkujt.
50

 

 

I. 3. 1. Çështje të debatueshme rreth përkufizimit të njësive frazeologjike  

 

Ginzburgu (et al.) mëtojnë se përkufizimi i njësive frazeologjike si togfjalësha 

idiomatikë që nuk mund të krijohen në ligjërim, por që riprodhohen si njësi të gatshme, 

është bërë objekt kritike nga gjuhëtarë të ndryshëm. Kundërshtimet kryesore dhe çështjet 

më të debatueshme mund të përmblidhen si më poshtë:
51

  

a) Përkufizimi duket i papërshtatshëm, sepse koncepti njësi të gatshme është i 

paqartë. Në fakt, ky term mund të përdoret edhe për dukuri të tjera gjuhësore, duke filluar 

nga togfjalëshat te fjalitë (p.sh. proverbat, thëniet), si edhe për citime nga poezi, romane 

ose punime shkencore etj. Që të gjitha mund të përshkruhen si njësi të gatshme.  

b) Po kështu, nga pikëpamja semantike, kriteri i idiomaticitetit merret si i 

papërshtatshëm për veçimin e njësive frazeologjike nga togfjalëshat e tjerë. Rastet e 

ndërmjetme midis togfjalëshave idiomatikë dhe joidiomatikë janë kaq të shumtë dhe 

çoroditës, sa një vendim përfundimtar duket se do të varej nga “ndjenja për gjuhën” e 

                                                            
50 A. P. Cowie, Semantics, Oxford: Oxford Univesity Press, 2009, f. 54. 
51 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 76-

79. 
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gjithkujt. Kjo duket nga fakti që të njëjtët togfjalësha nga disa gjuhëtarë trajtohen si 

togfjalësha idiomatikë dhe nga të tjerë si togfjalësha të lirë. Për shembull, togfjalësha: si 

take the chair  “drejtoj një mbledhje”, take one‘s chance  “i besoj fatit”, take trouble (to 

do smth) “bëj përpjekje” dhe të tjera, në disa fjalorë të anglishtes trajtohen si idioma ose 

togfjalësha, kurse në fjalorë të tjerë mund të gjenden si togfjalësha të lirë për të ilustruar 

një nga kuptimet e foljes to take ose të emrave të përdorur me këtë folje.
52

  

Kriteri i idiomaticitetit vihet re edhe në klasfikimin tradicional të bashkëlidhjeve 

frazeologjike. Rastet e skajshme, d.m.th. përngjitjet frazeologjike dhe bashkëlidhjet, 

dallohen lehtë, por njësitë e ndërmjetme, si për shembull, përngjitjet frazeologjike dhe 

unitetet (bashkimet) frazeologjike ose bashkëlidhjet frazeologjike dhe togfjalëshat e lirë, 

shumë shpesh, nuk dallohen edhe aq prerazi. Kështu, ata mendojnë se togfjalësha, si: high 

treason (tradhti e lartë) ose show the white feather (tregohem frikacak) janë përngjitje, 

sepse është e pamundur të nxjerrësh kuptimin e tyre nga kuptimet e fjalëve përbërëse. 

Disa të tjerë thonë se këta togfjalësha janë të motivueshëm metaforikisht dhe merren si 

unitete (bashkime) frazeologjike. Për disa gjuhëtarë të tjerë termi idiomaticitet, gjithashtu, 

duket se kërkon shpjegim. Në fakt, ky term përdoret zakonisht për të treguar mungesë 

motivimi nga pikëpamja e gjuhës amtare të gjithkujt. Një togfjalësh i tillë që i reziston 

përkthimit fjalë për fjalë, klasifikohet si idiomatik.
53

 Nëse idiomaticiteti shihet si tipari 

dallues kryesor për njësitë frazeologjike, të njëjtët togfjalësha në anglishte mund të 

klasifikohen si njësi frazeologjike idiomatike nga folës të një gjuhe tjetër dhe si 

togfjalësha joidiomatikë nga të tjerë, gjuha amtare e të cilëve përmban bashkëlidhje 

analoge. Kështu, për shembull, nga pikëpamja e folësve shqiptarë, togfjalësha, si: take 

tea, take care etj., trajtohen si frazeologjikë, sepse përkthimi i tyre në shqipe (pi çaj dhe 

kujdesem) nuk përmban gjegjëse të foljes take (marr). Për folësit francezë nuk ka gjasa të 

shohin ndonjë gjë idiomatike te këta togfjalësha, sepse ka njësi leksikore të ngjashme në 

gjuhën frënge (prendre du thé, prendre soin). Kjo qasje mund të quhet si ndërgjuhësore 

(interlinguale), sepse përfshin një përqasje të qartë ose të fshehur midis dy gjuhëve të 

ndryshme. Termi idiomaticitet interpretohet edhe si mungesë motivimi nga pikëpamja e 

folësve vendas.  

Meqë po flasim për anglishten, kjo do të thotë se vetëm ata togfjalësha që 

konsiderohen si të pamotivueshëm, të paktën në gjrndjen e sotme të gjuhës, nga folësit 

                                                            
52 Në kapitullin II për trajtimin leksikografik të togfjalëshave të qëndrueshëm do të shohim shembuj të tjerë, 

për të parë se si trajtohen konkretisht njësi të ndryshme. 
53 Në kapitullin III, do të trajtojmë mënyrën si përkthehen togfjalëshat e qëndrueshëm nga anglishtja në 

shqipe dhe anasjelltas. 
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anglezë mund të quhen si frazeologjikë, p.sh. red tape, kick the bucket etj. Kjo qasje 

mund të quhet si brendagjuhësore (intralinguale), me fjalë të tjera, gjykimi për 

idiomaticitetin përcaktohet brenda kufijve të një gjuhe, jo jashtë saj. Klasifikimi i 

materialit gjuhësor faktik në togfjalësha të lirë dhe njësi frazeologjike varet nga kuptimi 

që i bashkëngjitim termit idiomaticitet. Një numër bashkëlidhjesh të qëndrueshme, si: 

heavy rain, take care, etj., mund të konsiderohen si specifike për gjuhën angleze nga 

folësit shqiptarë dhe, si rrjedhim, idiomatike, ndonëse ato nuk perceptohen si të tilla nga 

vetë folësit anglezë, në gjuhën e të cilëve valenca leksikore e fjalëve heavy, take 

nënkupton përdorimin dhe lidhjen e tyre me fjalët rain, care. 

c) Kriteri i qëndrueshmërisë, gjithashtu, është quajtur si jo shumë i besueshëm për 

të dalluar njësitë frazeologjike nga togfjalësha të tjerë që trajtohen si frazeologji. Shumë 

shpesh vërejmë zëvendësime të rregullta, të paktën në një prej përbërësve leksikorë. Në 

togfjalëshin to cast smth in smb‘s teeth (ia përplas në fytyrë diçka dikujt), folja cast 

(hedh) mund të zëvendësohet nga fling (hedh/flak) apo throw (hedh); to take a decision 

(të marrësh një vendim) gjendet edhe si to make a decision, me të njëjtin kuptim etj.  

Qëndrueshmëria e përbërësve leksikorë nuk nënkupton mungesë motivimi. Në 

togfjalëshin shrug one‘s shoulders (mbledh supat), për shembull, asnjë prej fjalëve nuk 

mund të zëvendësohet, megjithatë, kuptimi i togfjalëshit del nga kuptimi i pjesëve 

përbërëse. Togfjalëshi është plotësisht i motivueshëm edhe pse i qëndrueshëm. 

Togfjalëshat idiomatikë mund të jenë edhe të ndryshueshëm përsa u përket përbërësve të 

tyre leksikorë, por edhe të qëndrueshëm. Kështu, togfjalëshi to cast (fling/throw) smth in 

smb‘s teeth është idiomatik, por i ndryshueshëm, kurse togfjalëshi red tape është edhe 

idiomatik, edhe i qëndrueshëm.  Qëndrueshmëria dhe idiomaticiteti mund të konsiderohen 

si dy aspekte të togfjalëshave. Qëndrueshmëria është një tipar thelbësor i togfjalëshave të 

qëndrueshëm si të motivueshëm edhe të pamotivueshëm. Idiomaticiteti është një tipar 

dallues i njësive frazeologjike ose idiomave që përfshijnë edhe togfjalëshat e 

qëndrueshëm, edhe togfjalëshat e ndryshueshëm. Këto dy tipare nuk janë gjithmonë të 

vërteta në të gjitha rastet dhe mund të mbivendosen, por nuk janë të ndërvarura. 

Qëndrueshmëria e togfjalëshave vërehet edhe në parashikimin e përdorimit të fjalëve 

përbërëse. Kështu, për shembull, folja shrug (mbledh/ngre) parasheh përdorimin e emrit 

shoulders (supat) dhe folja clench (mbledh/shtrëngoj) kërkon përdorimin e fists (grushta) 

ose teeth (dhëmbë).  Shkalla e parashikueshmërisë dhe mundësisë së përdorimit të fjalëve 

është e ndryshme në togfjalësha të ndryshëm. Folja shrug parashikon një mundësi të plotë 
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të përdorimit të emrit shoulders, pasi asnjë emër tjetër nuk mund të përdoret me këtë 

folje. Mundësia e përdorimit të emrit look (vështrim) pas foljes cast (hedh) nuk është kaq 

e madhe, sepse kjo folje mund të ndiqet jo vetëm nga look, por edhe nga emra të tjerë, si: 

glance (vështrim), light (dritë), lots (short) etj. Qëndrueshmëria në togfjalëshin clench 

one‘s fists (mbledh grushtat) është më e lartë sesa në togun cast a look (hedh një 

vështrim), por më e ulët sesa në togfjalëshin shrug one‘s shoulders (mbledh/ngre supat), 

ngaqë folja clench lejon përdorimin e emrit fists edhe të emrit teeth.  

Qëndrueshmëria e togfjalëshave mund të llogaritet statistikisht. Në togfjalëshat ku 

qëndrueshmëria tejkalon një kufi të caktuar (rreth 50%) mund të klasifikohen si 

togfjalësha të qëndrueshëm. Parashikimi i përdorimit mund të llogaritet në lidhje me një 

ose më shumë përbërës të togfjalëshit. Kështu, shkalla e parashikimit të përdorimit të 

emrit bull (buall) pas foljes take (marr/kap) është shumë e ulët dhe, praktikisht, mund të 

vlerësohet në zero. Të dyja fjalët së bashku take dhe the bull, mund të parashikojnë 

përdorimin e by the horns (nga brirët) me një shkallë të lartë mundësie. Qëndrueshmëria e 

parë në lidhje me mundësinë e përdorimit të përbërësve, për këta autorë, është një kriter 

më i besueshëm për të bërë dallimin midis togfjalëshave të qëndrueshëm dhe atyre të lirë 

apo të ndryshueshëm, por nuk mund të përdoret për të veçuar njësitë frazeologjike. 

Megjithatë, ata e pranojnë që, praktikisht, është pothuajse e pamundur të llogaritësh 

qëndrueshmërinë e të gjithë togfjalëshave, pasi kjo do të kërkonte hulumtim të 

hollësishëm të valencës leksikore të gjithë leksikut të gjuhës angleze. 

Edhe Majkëll MekKarthi dhe Felisiti O‟Delli (Michael McCarthy, Felicity 

O‟Dell)
54

 theksojnë se shumica e idiomave janë të qëndrueshme në formë dhe nuk mund 

të ndryshojnë. Megjithatë, ndonjëherë, gramatika (forma) ose fjalori mund të ndryshojë 

paksa. Rastet që ata përmendin janë përdorimi i një idiome nga forma veprore në 

joveprore, si: Government Ministers always pass the buck if they are challenged about 

poverty. (fajëson dikë tjetër/kundërshton të pranojë përgjegjësitë); The buck has been 

passed from Minister to Minister and no one seems prepared to accept the responsibility 

(faji ka kaluar nga një ministër te tjetri). Disa idioma foljore, gjithashtu, mund të kenë 

forma fjalësh të përbëra si emra: There is too much buck-passing in government 

nowadays (kalim faji). Ata, gjithashtu, përmendin se një ose më shumë fjalë të një idiome 

mund të ndryshojnë: Stop acting the fool/goat! (mos u sill si budalla/dhi).  

                                                            
54 M. McCarthy, F. O‟Dell, English idioms in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, f. 6. 
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I. 3. 2. Qasja funksionale në frazeologji  

 

  Përveç sa thamë më lart, një këndvështrim tjetër nga ku mund të trajtohet 

problemi i frazeologjisë, sipas Ginzburgut, është edhe qasja funksionale. Kjo qasje 

nënkupton se njësitë frazeologjike mund të përkufizohen edhe si togfjalësha që 

funksionojnë si një fjalë e vetme.
55

 Tiparet themelore të njësive frazeologjike janë 

pandashmëria semantike dhe gramatikore, të cilat mund të konsiderohen si tipare dalluese 

të fjalëve të izoluara. Kur krahasojmë një togfjalësh të lirë, si heavy weight (peshë e 

rëndë) dhe një njësi frazeologjike, si heavy father, vërejmë se në të parin secila prej 

fjalëve përbërëse ka kuptimin e vet, prandaj edhe kuptimi leksikor i togfjalëshit mund të 

përshkruhet si kuptimi leksikor i kombinuar i përbëresve të tij. Në rastin e dytë, kuptimi i 

përket gjithë togfjalëshit, si një njësi e vetme semantike. Fjalët përbërëse nuk duket të 

kenë ndonjë kuptim tjetër leksikor jashtë kuptimit të togut. Kuptimet e fjalëve heavy (i 

rëndë) dhe father (baba), të marra më vete, nuk lidhen aspak me kuptimin e gjithë 

togfjalëshit heavy father  “rol serioz ose solemn në një pjesë teatrale.”
56

 Të dy 

togfjalëshat kanë të njëjtën strukturë mbiemër + emër.  

Të njëjtën gjë mund të themi edhe për vlerën stilistikore apo ngarkesën 

emocionuese të njësive frazeologjike. Në togfjalëshat e lirë secili prej përbërësve e ruan 

vlerën e vet stilistikore. Kjo duket qartë në efektin stilistikor që përftohet në togfjalësht e 

lirë, të cilët përbëhen nga fjalë me vlerë të ndryshme stilistikore, p.sh. to commence to 

scrub dhe valiant chap. Në këto raste krijohet humor, sepse një prej fjalëve commence (të 

fillosh), valiant (guximtar/i vendosur) i përket shtresës së stilit libror, kurse scrub (të 

kruash), chap (burrë) është ose asnjanëse ose më joformale. Në shqipe ndoshta nuk 

krijohet i njëjti efekt stilistikor apo humoristik, sepse nuk ka forma gjegjëse të këtyre 

fjalëve në stilet përkatëse formale dhe joformale. Kur themi se kick the bucket (i ktheu 

patkonjtë nga dielli) është joformale ose heavy father është një term profesional, nuk i 

referohemi vlerës stilistikore të fjalëve përbërëse të këtyre njësive frazeologjike kick, 

bucket, heavy apo father, por vlerës stilistikore të gjithë togfjalëshit si një njësi e vetme. 

Të marra më vete, fjalët janë stilistikisht asnjanëse. Si rrjedhim, njësitë frazeologjike 

karakterizohen nga një referencë e vetme stilistikore pavarësisht, nga numri dhe natyra e 

fjalëve përbërëse.  

                                                            
55 Sipas Ginzburgut, kjo qasje u propozua nga Prof. A. I. Smirnitsky në monografinë e tij “Leksikologjia e 

Gjuhës Angleze” (English Lexicology), 1956. 
56 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 79. 
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Pandashmëria semantike e njësive frazeologjike shihet si një prej aspekteve të 

idiomaticitetit që na mundëson njohjen e tyre si barazvlerës semantikë të fjalëve të 

veçanta (idiomaticiteti në qasjen funksionale kuptohet si dukuri brendagjuhësore, 

intralinguale). Termi pandashmëri gramatikore nënkupton se kuptimi gramatikor ose, më 

saktë, kuptimi i pjesës së ligjëratës së njësisë frazeologjike i përket gjithë togfjalëshit, 

pavarësisht se çfarë pjese ligjërate janë fjalët përbërëse. Nëse krahasojmë togfjalëshin e 

lirë a long day (një ditë e gjatë) dhe njësinë frazeologjike in the long run (në të ardhmen), 

vërejmë se në të parin emri day (ditë) dhe mbiemri long (e gjatë) e ruajnë veç e veç vlerën 

leksiko-gramatikore, pra përkatësinë si pjesë ligjërate. Togfjalëshi përbëhet nga dy njësi 

të pavarura (mbiemër + emër). Në njësinë frazeologjike in the long run vlera leksiko-

gramatikore i përket gjithë togfjalëshit, ai funksionon si një ndajfolje e vetme. Te ky 

togfjalësh nuk ka aspak lidhje midis pjesës së ligjëratës së çdo fjale përbërëse : in (në) – 

parafjalë, long (i gjatë) – mbiemër, run (vrap) – emër dhe kuptimit si ndajfolje i të gjithë 

togfjalëshit. Pandashmëria gramatikore e njësive frazeologjike, si një prej aspekteve të 

idiomaticitetit, bën të mundur që t‟i trajtojmë ato si barazvlerëse të fjalëve të veçanta. 

Uniteti funksional, d.m.th. aftësia e tyre për të funksionuar si njësi e vetme sintaksore, 

nga këta gjuhëtarë merret si prova përfundimtare për pandashmërinë semantike dhe 

gramatikore të togfjalëshave. Në togfjalëshat e lirë: heavy weight, long time (kohë e 

gjatë), mbiemrat heavy dhe long funksionojnë si përcaktorë të emrave (weight, time), 

kurse njësitë frazeologjike heavy father dhe  in the long run, funksionalisht, janë të 

pandashme dhe gjithmonë konsiderohen si një gjymtyrë e vetme fjalie (kryefjalë, 

kundrinë etj.), d.m.th. funksionalisht janë barasvlerëse të një fjale të vetme. Duke u 

bazuar te përcaktimi i njësive frazeologjike si togfjalësha të pamotivueshëm dhe 

barasvlerës të një fjale për shkak të pandashmërisë së tyre semantike dhe gramatikore, 

mjaft studiues i klasifikojnë ato si barasvlerës të emrit (heavy father), barasvlerës të foljes 

(take place), barasvlerës të ndajfoljes (in the long run) etj. Përsa i përket stukturës, këta 

togjalësha nuk janë homogjenë dhe mund të ndahen në të njëjtat grupe si togfjalëshat e 

lirë. Mes shembujve barasvlerës të foljes mund të gjejmë njësi të përbëra nga folje + emër 

(take place) dhe folje + ndajfolje (give up), barasvlerës të ndajfoljes përbëhen nga 

parafjalë + emër (by heart) (përmendësh), at length (me hollësi/më në fund), ose 

ndajfolje + lidhëz + ndajfolje (far and wide) (ngado/gjithandej) etj.
57

 

 Duke u mbështetur te kjo qasje funksionale, Ilo Stefanllari në librin e tij “Kurs i 

                                                            
57 R. S. Ginzburg et al., A Course… vep. e cit., 1986, f. 80. 
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leksikologjisë angleze”
58

 thekson se duhet të dallohen njësitë frazeologjike që janë 

togfjalësha emërorë: the root of the trouble, togfjalëshat foljorë: put one‘s best foot 

forward; togfjalëshat mbiemërorë: as good as gold, red as a cherry, togfjalëshat 

ndajfoljorë: from head to foot, togfjalëshat parafjalorë: in the course of, togfjalëshat 

lidhëzorë: as long as, on the other hand, togfjalëshat pasthirrmë: Well, I never! Një 

fjali tipike, gjithashtu, mund të përdoret në ligjërim si një formulë e gatshme, si: Never 

say die! Never give up hope! Take your time! Do not hurry! Ky klasifikim bazohet te lloji 

i fjalëve përbërëse dhe në funksionin e tyre si barasvlerëse të fjalës. Kështu, tooth and 

nail (i sulem me të egër dikujt) nuk është një njësi emërore, por ndajfoljore, sepse shërben 

për të plotësuar një folje (p.sh. fight tooth and nail), pavarësisht se përbëhet nga dy emra. 

 Duke iu referuar klasifikimit të Arnoldit, Stefanllari thekson se brenda secilit prej 

këtyre grupeve është e nevojshme një nën-ndarje tjetër. Lista e mëposhtme jep tiparet 

kryesore të këtyre llojeve sipas strukturës së tyre:
59

  

Njësi frazeologjike (idioma) që funksionojnë si emra: 

E + E: brains trust 

E‟s (gjinore) + E: cat‘s paw, Hobson‘s choice 

Es (shumës) + E: ladies‘ man 

E + parafj + E: the arm of the law, skeleton in the cupboard 

E + Mb: knight errant 

E + and (dhe) + E: lord and master, rank and file, ways and means 

Mb + E: green room, high tea, forty winks 

E + pjesë e nënrenditur: ships that pass in the night. 

Njësi frazeologjike (idioma) që funksionojnë si folje: 

F + E: take advantage 

F + parafj/ndajf: to give up 

F + and (dhe) + F: pick and choose 

F + one‟s (i dikujt) + E + (parafj): snap one‘s fingers at 

F + One (dikush) + E: give one the bird 

F + pjesë e nënrenditur: see how the land lies. 

Njësi frazeologjike (idioma) që funksionojnë si mbiemra: 

Mb + and (dhe) + Mb: high and mighty 

As (si) + Mb + as + E: as old as the hills, as mad as a hatter 

                                                            
58 I. Stefanllari, A course in English lexicology, Tiranë: GEER, 2011, f. 151-152. 
59 I. Stefanllari, po aty, f. 152-153. 
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Njësi frazeologjike (idioma) që funksionojnë si ndajfolje: 

E + E: tooth and nail 

Parafj + N: by heart, of course, against the grain 

Ndajf + parafj + E: once in a blue moon 

Parafj + E + or (ose) + E: by hook or by crook 

Lidh + fjali: before one can say Jack Robinson 

Njësi frazeologjike (idioma) që funksionojnë si parafjalë: 

Parafj + E + parafj: in consequence of, by reason of, on the ground of 

Njësi frazeologjike që funksionojnë si pasthirrma: Bless one‘s soul! God bless me! Take 

your time! 

Klasifikimi i idiomave sipas Majkëll MekKarthit dhe Felisiti O‟Dellit, i cili 

bazohet në strukturën e tyre gramatikore/sintaksore, është më pak i hollësishëm:
60

 

Folje + Kundrinë/plotës (dhe/ose rrethanor): kill two birds with one stone, to have second 

thoughts 

Togfjalësh me parafjalë: in the blink of an eye, out of the blue 

Krahasim: (as (si) + mbiemër + as, ose like (si) + emër); as dry as a bone, as free as a 

bird. 

Me përbërje: a bone of contention well-to-do-family 

Togfjalësha me dy gjymtyrë (fjalë + and (dhe) + fjalë): rough and ready, pros and cons 

Togfjalësha me tri gjymtyrë (fjalë + fjalë + and (dhe) + fjalë): cool, calm and collected). 

Fjali ose pjesë fjalie: to cut a long story short, to give someone a free hand. 

 Qasja funksionale nuk e mënjanon idiomaticitetin si tiparin kryesor për të dalluar 

njësitë frazeologjike nga togfjalëshat e lirë, por kërkon të vendosë kritere formale të 

idiomaticitetit, duke analizuar funksionin sintaksor të këtyre njësive në ligjërim. 

Ginzburgu (et al.) janë përpjekur, gjithashtu, të dallojnë njësitë frazeologjike si 

barasvlerëse të fjalëve nga njësi të tjera idiomatike, si: that‘s where the shoe pinches (ku 

dhemb dhëmbi, vete gjuha), the cat is out of the bag (të nxjerrësh një sekret pa dashje), 

what will Mrs Grundy say? (Çfarë do të thotë Znj. Grandi?) Ndryshe nga njësitë 

frazeologjike, proverbat, thëniet dhe citimet nuk funksionojnë gjithmonë si barasvlerëse 

të fjalëve. Ato ekzistojnë si shprehje të gatshme me një kuptim të veçantë që nuk mund të 

nxirret nga kuptimet e fjalëve përbërëse. Për shkak të kësaj, gjuhëtarët që mbështeten 

kryesisht në kriterin e idiomaticitetit i klasifikojnë proverbat dhe thëniet si njësi 

                                                            
60 M. McCarthy, F. O‟Dell, English Idioms in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, f. 6. 
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frazeologjike. Mbështetësit e kriterit funksional, nga ana tjetër, argumentojnë se proverbat 

dhe thëniet qëndrojnë jashtë fushës së frazeologjisë. Së pari, mungesa e motivimit në 

njësi të tilla gjuhësore është i një natyre të ndryshme. Idiomat mbështeten kryesisht në 

metafora që e bëjnë pak a shumë të qartë kuptimin e transmetuar të gjithë shprehjes. Nëse 

analizojmë idioma të tilla, si: to carry coals to Newcastle, to fall between two stools ose 

fine feathers make fine birds vërejmë se, megjithëse kuptimi i tyre nuk mund të nxirret 

nga kuptimi i drejtpërdrejtë i fjalëve përbërëse, ato përsëri janë të motivueshme 

metaforikisht, pasi kuptimi i drejtpërdrejtë i gjithë shprehjes sugjeron kuptimin e saj si një 

idiomë, përkatësisht “të bësh diçka që është absolutisht e panevojshme”, “të dështosh 

duke marrë një drejtim të ndërmjetëm” dhe “të vishesh mirë për t‟u bërë përshtypje të 

tjerëve”.
61

  

Kuptimi i njësive frazeologjike, si: red tape, heavy father, in the long run etj., nuk 

mund të nxirret as nga kuptimi i fjalëve përbërëse, as nga kuptimi metaforik i gjithë 

togfjalëshit. Së dyti, shumica e idiomave nuk funksionojnë si barasvlerëse të fjalës që 

tregon për zbërthimin e tyre semantik dhe gramatikor. Gjithashtu, është sugjeruar se 

idiomat, në përgjithësi, kanë shumë veti të përbashkëta me citimet nga burimet letrare, 

disa prej të cilave ekzistojnë si njësi të gatshme idiomatike me një kuptim të veçantë. 

Këto citime që kanë përftuar një kuptim të veçantë dhe vlerë idiomatike, si: to be or not to 

be (të rrosh a të mos rrosh) nga Shekspiri, to cleanse the Augean stables (të pastrosh 

ahuret e Augjisë) nga mitologjia, apo a voice crying out in the wilderness nga Bibla etj., 

ndryshojnë shumë pak nga proverbat dhe thëniet që mund të konsiderohen, gjithashtu, si 

citime nga folklori anglez dhe janë pjesë e kësaj dege të veçantë të studimeve letrare.
62

 

Edhe J. Thomai shprehet se nuk hyjnë në frazeologjinë gjuhësore proverbat gjëzat, fjalët 

e urta, d.m.th. e ashtuquajtura”frazeologji letrare”, meqenëse këto kanë vlerë fjalie, kurse 

njësitë frazeologjike gjuhësore kanë vlerë fjale.
63

  

Sipas Ginzburgut, edhe përkufizimi i njësive frazeologjike si togfjalësha 

idiomatikë që funksionojnë si barazvlerëse të fjalës është bërë objekt kritikash. Disa nga 

çështjet më të debatueshme janë:
64

 

a) Kriteri i funksionit quhet si jo shumë i besueshëm kur përdoret për të veçuar  

njësitë frazeologjike nga tofjalësha të tjerë pak a shumë idiomatikë. Të njëjtët togfjalësha 

mund të funksionojnë në disa fjali si grupe të pandarë dhe në fjali të tjera si të ndarë, 

                                                            
61 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, Moscow: Vuisshaya Shkola, 1986, f. 81. 
62 R. S. Ginzburg et al., po aty, f. 81. 
63 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë: Botimet Toena, 2006, f. 235. 
64 R. S. Ginzburg et al., a Course… vep. e cit., 1986, f. 81-82. 
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d.m.th. me çdo përbërës që kryen funksionin e vet sintaksor. Kjo duket se varet nga 

struktura e fjalisë ku është përdorur togjfalëshi. Kështu, për shembull, në fjalinë She took 

care of everything (Ajo u kujdes për gjithçka) – take care (kujdesem/tregoj kujdes) 

perceptohet si njësi më vete që funksionon si kallëzues, kurse në fjalinë Great care was 

taken to keep the children happy (Kujdes i madh u tregua që fëmijët të ishin të lumtur) – 

take care është ndarë në dy përbërës: foljen take që funksionon si kallëzues dhe emrin 

care si kundrinor. Uniteti funksional i togfjalëshit duket sikur është thyer. 

b) Kriteri i funksionit shërben për të veçuar një numër relativisht të vogël të njësive  

frazeologjike, krahasuar me përngjitjet frazeologjike në klasifikimin semantik tradicional. 

Nga ana tjetër, ky kriter nuk sjell ndonjë ndarje më objektive për togfjalëshat e tjerë që 

kanë një pozicion të ndërmjetëm midis togfjalëshave të lirë dhe njësive frazeologjike 

idiomatike. 

I. 3. 3. Qasja kontekstuale  

 

Njësitë frazeologjike në anglishten moderne trajtohen edhe nga pikëpamja 

kontekstuale.
65

 Duke u nisur nga ideja se kuptimet e veçanta të fjalëve shumëkuptimëshe 

mund të dallohen në kontekste të caktuara dhe varen prej këtyre konteksteve, edhe njësitë 

frazeologjike përkufizohen përmes llojeve të veçanta të kontekstit. Togfjalëshat e lirë 

krijojnë kontekste të ndyshueshme, kurse një tipar thelbësor i njësive frazeologjike është 

një kontekst i qëndrueshëm, që kuptohet si qëndrueshmëria e togfjalëshit. Në kontekste të 

ndryshueshme, që përfshijnë fjalë shumëkuptimëshe, zëvendësimi i një prej përbërësve 

është i mundur brenda kufijve të valencës leksikore të fjalëve. Në togfjalësha, si: a small 

town (një qytet i vogël) fjala town (qytet) mund të zëvendësohet nga emra të tjerë, si: 

room (dhomë), audience (publik) etj., mbiemri small (i vogël) nga mbiemra të tjerë: large 

(i gjerë), big (i madh) etj. Zëvendësimi i emrave nuk e ndryshon kuptimin e mbiemrit 

small (i vogël) që është i njëjtë në të gjithë togfjalëshat. Po kështu, zëvendësimi i 

mbiemrave nuk ndikon në kuptimin e emrit town (qytet). Kështu, ndryshueshmëria e 

përbërësve leksikorë është tipari dallues i togfjalëshave të lirë. Në togfjalësha të tjerë, si: 

small business, a small farmer përbërësit e ndryshueshëm i shërbejnë kuptimit të 

mbiemrit small. Kur përdoret me emrat town, room etj., mbiemri small do të thotë “jo i 

vogël”, ndërsa vetëm kur përdoret me emrat business (biznes) apo farmer (fermer) 

                                                            
65 Kjo qasje është sugjeruar nga prof. N. N. Amasova në librin e saj “Kontekstologjia e anglishtes” (English 

Contextology) (1968). 
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mbiemri small do të thotë “i një mase të kufizuar” apo “me kapital të kufizuar.” 

Togfjalësha të këtij lloji përshkruhen si bashkëlidhje tradicionale (kolokacione).
66

 

Ndryshe nga togfjalëshat me përbërës të ndryshueshëm, njësitë frazeologjike nuk lejojnë 

zëvendësime. Për shembull, në njësinë small hours  “orët e para të mëngjesit, nga ora 1 

deri 4”, nuk kemi ndonjë përbërës të ndryshueshëm, pasi small do të thotë “herët” vetëm 

në lidhje me emrin hours (orë). Në njësinë small beer, mbiemri small ka kuptimin “i 

dobët/i parëndësishëm” vetëm në këtë kontekst të pandryshueshëm. Konteksti i 

pandryshueshëm është tregues i kuptimit të veçantë të një prej përbërësve, që do të thotë, 

kuptimi i fjalës vetëm në togfjalëshin e dhënë (si: small hours), d.m.th., ky kuptim i 

veçantë nuk mund të gjendet te fjala e marrë më vete apo në ndonjë togfjalësh të 

ndryshueshëm, ku kjo fjalë përdoret.  

Kuptimi i veçantë dhe qëndrueshmëria e përbërësve leksikorë shihen si tipare të 

ndërvarura të njësive frazeologjike, struktura semantike e të cilave është unike, d.m.th., 

asnjë togfjalësh tjetër nuk mund të krijohet mbi këtë model semantik. Këto dy kritere të 

njësive frazeologjike – kuptimi i veçantë i përbërësve dhe pandryshueshmëria e kontekstit 

– dalin si  varësi njëpalëshe. Kuptimi i veçantë nënkupton qëndrueshmëri të plotë të 

përbërësve leksikorë, sepse kuptimi i veçantë i fjalëve përbërëse ose kuptimi idiomatik i 

gjithë togfjalëshit asnjëherë nuk shihet jashtë kontekstit të qëndrueshëm. Kështu, në bazë 

të këtij kriteri, njësitë frazeologjike mund të grupohen në frazema dhe idioma (duke u 

nisur nga fakti nëse një prej falëve përbërëse të gjithë togfjalëshit ose jo ka kuptim të 

veçantë).  

Frazemat, si rregull, janë togfjalësha me dy fjalë, nga të cilat vetëm njëra prej tyre 

ka kuptim të veçantë që varet nga lidhja me fjalën tjetër si në togfjalëshin small hours; 

fjala e dytë (hours) shërben si e vetmja e dhënë për këtë kuptim të veçantë të fjalës së 

parë, sepse gjendet vetëm në këtë kontekst (small hours). Fjala, që shërben si e dhënë për 

kuptimin e veçantë të një prej përbërësve, zakonisht përdoret në kuptimin e saj të 

drejtpërdrejtë: small hours dhe three hours (tri orë), pleasant hours (orë të këndshme) etj.  

Idiomat dallohen nga frazemat për nga idiomaticiteti i gjithë togfjalëshit (si, red 

tape “metoda burokratike”) dhe pamundësia për t‟u bashkëngjitur ndonjë kuptim fjalëve 

të togfjalëshit të marra më vete. Idiomat janë njësi të pandashme semantike dhe 

gramatikore. Ato mund të përfshijnë bashkime të pazakonta të fjalëve që nuk thonë asgjë 

nëse merren në kuptimin e tyre të drejtpërdrejtë, p.sh. mare‘s nest (a mare “femra e kalit”, 

                                                            
66 R. S. Ginzburg et al., A Course… vep. e cit., 1986, f. 82. 
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a mare‘s nest  “një zbulim që rezulton i pavërtetë ose i pavlerë”). Këto bashkime janë 

treguese të idiomaticitetit të togfjalëshit. Idiomat e përbëra nga fjalë që normalisht mund 

të përdoren bashkë, janë homonime me togfjalësha gjegjës të ndryshueshëm, p.sh. to let 

the cat out of the bag  “të nxjerrësh një sekret”, kurse e dhëna për kuptimin idiomatik 

duhet të gjendet në një kontekst më të gjerë jashtë togfjalëshit.
67

  Mënyra më e mirë për të 

kuptuar një idiomë është ta shohësh atë në kontekst. Nëse dikush thotë, p.sh., This tin 

opener‘s driving me round the bend! I think I‘ll throw it away and get a new one. (Kjo 

hapëse kutish po m‘i ngre nervat! Them ta hedh dhe të marr një tjetër.), atëherë konteksti 

dhe logjika na tregojnë se drive round the bend do të thotë diçka krejt ndryshe, e cila nuk 

ka të bëjë aspak me ngarjen e makinës rreth kthesës. Konteksti na tregon se hapësja e 

kutisë nuk punon si duhet dhe i shkakton një lloj efekti personit që po e përdor.
68

 

Rezervat kryesore ndaj qasjes kontekstuale, sipas Ginzburgut janë: 

1. Pandryshueshmëria e kontekstit jo domosdoshmërisht nënkupton një kuptim të   

veçantë të përbërësve të togfjalëshit. Në disa raste, qëndrueshmëria e plotë e përbërësve 

leksikorë mund të gjendet edhe në togfjalësha që përfshijnë fjalë me valencë leksikore të 

një shkalle specifike, si: shrug one‘s shoulders (mbledh supet). 

2. Disa togfjalësha që kanë një shkallë të caktuar idiomaticiteti trajtohen, zakonisht, si  

bashkëlidhje tradicionale (kolokacione). Kriteri i këtyre bashkëlidhjeve, megjithatë, është 

i ndryshëm nga ai i njësive frazeologjike. Në qasjen kontekstuale, këto bashkëlidhje 

tradicionale kuptohen si togfjalësha me përbërës pjesërisht të ndryshueshëm; shkalla e 

idiomaticitetit nuk merret parasysh. Si rrjedhim, togfjalësha të tillë, si: clench fists (teeth) 

dhe cast (throw, fling) something in somebody‘s teeth mund të trajtohen si bashkëlidhje 

tradicionale mbi bazën e zëvendësimit të një prej fjalëve përbërëse, pavarësisht nga 

dallimi i qartë në shkallën e kuptimit idiomatik.
69

 

Duke krahasuar këto qasje (semantike, funksionale dhe kontekstuale), studiuesit 

mendojnë se ka baza të mjaftueshme për të nxjerrë përfundimin se ato kanë shumë të 

përbashkëta, pasi kriteret kryesore të njësive frazeologjike janë, në thelb, të njëjta, d.m.th. 

qëndrueshmëria dhe idiomaticiteti ose mungesa e motivimit. Megjithatë, këto kritere të 

shtjelluara në tri qasjet e mësipërme janë të mjaftueshme kryesisht për të veçuar rastet e 

skajshme: togfjalëshat idiomatikë të qëndrueshëm dhe togfjalëshat e lirë (ose të 

ndryshueshëm). Kështu, red tape, mare‘s nest etj., sipas qasjes semantike, i përkasin 

                                                            
67 R. S. Ginzburg et al., A Course… vep. e cit., 1986, f. 83. 
68 M. McCarthy, F. O‟Dell, English idioms in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, f. 6. 
69 R. S. Ginzburg et al., A Course… vep. e cit., 1986,  f. 83-84. 
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frazeologjisë dhe përshkruhen si përngjitje, sepse janë plotësisht të pamotivueshme. Sipas 

qasjes funksionale ato, gjithashtu, trajtohen si njësi frazeologjike për shkak të 

pandashmërisë së tyre gramatikore (sintaksore) dhe, sepse funksionojnë në ligjërim si 

barasvlerëse të fjalëve.  

Sipas qasjes kontekstuale, red tape, mare‘s nest etj., përbëjnë një grup të njësive 

frazeologjike që u referohemi si idioma për shkak të pamundësisë për ndonjë ndryshim në 

“kontekstin e qëndrueshëm” dhe pazbërthyeshmërisë semantike. Megjithatë, nga autorë të 

ndryshëm, statusi i shumicës së togfjalëshave nuk mund të vendoset me siguri me anë të 

këtyre kritereve, sepse, si rregull, nuk kemi të bëjmë me idiomaticitet të plotë dhe 

qëndrueshmëri, por me një shkallë të caktuar të këtyre tipareve dalluese të njësive 

frazeologjike. Ende nuk është propozuar ndonjë kriter objektiv për shkallën e 

idiomaticitetit dhe qëndrueshmërisë. Kështu, për shembull, to win a victory (të korrësh 

një fitore), sipas qasjes semantike është një lidhje frazeologjike, sepse është pothuajse 

plotësisht e motivueshme dhe lejon zëvendësime si: to win (gain) a victory. Sipas qasjes 

funksionale, nuk është një njësi frazeologjike, pasi shkalla e pandashmërisë semantike 

dhe gramatikore është e pamjaftueshme për togfjalëshin që të funksionojë si barazsvlerëse 

e fjalës. Ndërtimi small hours, sipas qasjes kontekstuale, është një frazemë, sepse një prej 

fjalëve përbërëse është përdorur me kuptimin e saj të drejtpërdrejtë. Nëse ajo klasifikohet 

duke u bazuar të qasja funksionale, atëherë është një njësi frazeologjike, sepse 

sintaksorisht është e pandashme dhe, si rrjedhim, funksionon si një barasvlerëse e fjalës.
70

 

Kështu, statusi i togfjalëshave që janë pjesërisht të motivueshëm vendoset në mënyra të 

ndryshme, sepse varet nga fakti se cili kriter i njësive frazeologjike merret parasysh.  

I. 4. Rreth termit “togfjalësh i qëndrueshëm” në gjuhësinë shqiptare 

 

Kur bie fjala për termin “togfjalësh” në gjuhën shqipe kemi një konceptim, pak a 

shumë, të përbashkët nga gjuhëtarët tanë. Kështu, Spiro Floqi shprehet se fjalia, kur është 

e zbërthyeshme, e analizueshme, është sajuar prej fjalësh, të bashkuara nga pikëpamja 

gramatikore dhe kuptimore në njësi të caktuara sintaksore, në togfjalësha. Termi gjuhësor 

togfjalësh është sajuar prej gjuhëtarëve si një kompozitë e përbërë prej emrit “tog” dhe 

emrit “fjalësh”. Ai ka vlerën e termit gjuhësor, sepse nuk tregon një grumbull, një grup, 

një tog çfarëdo fjalësh, por një tog të caktuar. Nga pikëpamja e formimit termi togfjalësh 

ka një farë lidhjeje me termat përkatës të disa gjuhëve të tjera indoevropiane, si: fr. 

                                                            
70 R. S. Ginzburg et al., A Course vep. e cit., 1986, f. 84. 
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“groupe de mots”, gjer. “wortgruppe”, angl. “word-group”, por brendia e termit 

“togfjalësh” nuk përputhet plotësisht me ato të asnjë prej termave nga është kalkuar, as 

me atë të termave të tjerë që ekzistojnë në gjuhësinë botërore
71

.  Sipas Floqit: “Një 

togfjalësh përbëhet së paku prej dy fjalësh, por jo prej dy fjalësh çfarëdo, po prej dy 

fjalësh shënuese…. Fjalët shënuese janë gjymtyrët e tij, ndërsa fjalët shërbyese (nyjat, 

parafjalët etj.) janë, krahas trajtave të fjalëve, mjetet e lidhjes së togfjalëshit, por jo 

gjymtyrët e tij. … Togfjalëshet kanë gjithmonë strukturë dygjymtyrëshe.
72

 Floqi ka të 

drejtë kur shprehet se brendia e termit “togfjalësh” nuk përputhet plotësisht me termat nga 

gjuhët e tjera. Fjala vjen, në anglishte kemi edhe lidhje të fjalëve shërbyese me fjalë 

shënuese, si: by heart, of course etj. (parafjalë. + emër).  

Sipas tij, togfjalëshat janë të lirshëm dhe të qëndrueshëm (frazeologjikë). 

Togfjalëshet e lirshme sajohen lirisht gjatë ligjërimit në sajë të vetive leksiko-gramatikore 

të gjymtyrëve, dhe këto janë objekt i sintaksës; togfjalëshat e qëndrueshëm, frazeologjikë, 

si ekuivalente të një fjale të vetme, janë dhënë në fjalorin e një gjuhe ashtu si edhe fjalët 

dhe prandaj nuk studiohen nga sintaksa, por nga leksikologjia më saktë nga frazeologjia 

(bëj qejf = dëfrej, etj.).
73

  

Me këtë ide pajtohet edhe Menella Totoni, sipas të cilit, frazeologjizmi është 

kategori leksikologjike; si i tillë lidhet me sferën e kuptimit dhe hyn në marrëdhënie me 

kategori të tjera kuptimore. Frazeologjizmi jepet me strukturë sintaksore, e cila vetëm nga 

njësia dhe qëndrueshmëria kuptimore afrohet me fjalën. Ashtu si fjala, frazeologjizmi ka 

rrafshin e përmbajtjes, kuptimin, me të cilin merret leksikologjia dhe rrafshin e shprehjes, 

strukturën, me të cilin merret sintaksa. Kjo strukturë nuk mund të jetë diçka e ndryshme 

nga struktura e lirë që ka shërbyer si model: çdo frazeologjizëm ndërtohet në bazë të 

lidhjeve që veprojnë në gjuhë, pavarësisht nga kuptimi leksikor i drejtpërdrejtë a figurativ 

i fjalëve që hyjnë në lidhje. Kjo lidhje mund të errësohet në kushtet e një përdorimi të 

shpeshtë e të gjatë, vetëm në qoftë se dobësohet a errësohet kuptimi leksikor ose kuptimi 

gramatikor, të paktën i një përbërësi të frazeologjizmit. Në këto kushte, struktura 

frazeologjike nuk është më e lirë, tashmë ajo nuk është më strukturë sintaksore, ajo ka 

fituar cilësi të reja që i afrohen pjesës së ligjëratës, pra i përket rrafshit morfologjik.
74

   

                                                            
71 S. Floqi, Çështje të teorisë së togfjalëshit në shqipen e sotme, Konferenca e dytë e studimeve 

Albanologjike, Tiranë, 1969, f. 183. 
72S. Floqi, po aty, f. 184. 
73 S. Floqi, Çështje të teorisë së togfjalëshit në shqipen e sotme (Konferenca e dytë e studimeve 

Albanologjike, Tiranë, 1969), f. 185. 
74 M. Totoni, A është togfjalësh struktura e një frazeologjizmi foljor?, SF, 1994, Nr. 1-4, f. 175. 
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Përsa i përket tiparit të dytë, pra ngurosjes së gjymtyrëve në një formë të caktuar, 

Totoni nuk sheh ndonjë veçori të strukturave frazeologjike dhe, për më tepër, një veçori të 

përgjithshme të tyre. Sipas tij, gjymtyra emërore me formën e saj shpreh marrëdhënien 

me foljen dhe kuptime të tjera gramatikore, që përcaktohen nga struktura sintaksore e 

semantike e fjalisë. Prandaj zëvendësimi i formës së emrit, edhe në qoftë se nuk e 

ndryshon marrëdhënien, mund të japë shkas për lëvizje në strukturën semantike të fjalisë, 

të cilat mund të sjellin si pasojë ndryshimin e kuptimit tërësor të saj. Ai sjell shembullin e 

frazeologjizmit i jap besë “besoj” dhe i jap besën “e siguroj për diçka” ku kundërvënia e 

formave të kallëzores, sipas kuptimit gramatikor i përgjithësuar a nocionor – i 

individualizuar, është baza e lindjes së kuptimeve frazeologjike.
75

  

Edhe paplotësinë e paradigmës Totoni nuk e sheh si veçori të strukturave të 

frazeologjizmave foljorë. Sipas tij, është e vërtetë se të gjitha format mënyrore, kohore e 

vetore të një foljeje mund të mos marrin pjesë në realizimin e kuptimit të një 

frazeologjizmi foljor, po kjo është po kaq e vërtetë edhe për realizimin e kuptimit të një 

foljeje në një strukturë të lirë (p.sh. folja vdes nuk mund të përdoret në vetën e parë të së 

tashmes etj.). Frazeologjizmi është realizim i një strukture të caktuar, përbërësit e së cilës 

hyjnë në lidhje kuptimore e gramatikore të caktuara. Asnjë ndryshim që prek strukturën, 

lidhjet e brendshme kuptimore dhe lidhjet kontekstuale nuk mund të bëhen pa cenuar 

kuptimin frazeologjik. Ngurosja e gjymtyrës në frazeologjizmat: bëj fjalë, bëj detyrën, i 

bëj varrin, marr erë, i marr erë, i dha udhët e të tjerë të tillë është një iluzion që rrjedh 

nga izolimi i frazeologjizmit nga konteksti ku realizohet dhe nga konceptimi i strukturës 

së tij si togfjalësh.
76

 

Me togfjalësha të qëndrueshëm, Miço Samara, ka parasysh ato njësi gjuhësore, që 

“janë leksikalizuar plotësisht” ose kanë “tendencë leksikalizimi”; këta togfjalësha “janë 

ekuivalente kuptimisht me një fjalë të vetme; më drejt, sinonime të fjalëve ekzistuese”; 

“ata nuk formohen në çastin e ligjërimit, po janë ndërtuar historikisht, janë bërë të 

pazbërthyeshëm dhe përdoren si njësi të gatshme, njësoj si fjalë”. Shumica e tyre janë 

frazeologji që përqasen me fjalët e përngjitura, sepse ata nuk formojnë modele (gjedhe) 

formimi.
77

 Por, njëkohësisht, ai përmend edhe faktin se në leksikun e ri politiko-shoqëror 

të shqipes një vend të rëndësishëm zënë njësitë e reja leksikore të formuara analitikisht 

(d.m.th. të togfjalëshave të qëndrueshëm) brenda shqipes ose si një huazim jo i 

                                                            
75 M. Totoni,  po aty, f. 179-180. 
76 

M. Totoni, po aty, f. 180. 
77 M. Samara, Antonimia e togfjalëshave të qëndrueshëm në gjuhën e sotme shqipe, SF, 1981, Nr. 4, f. 45. 
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drejtpërdrejtë, d.m.th., me anë të kalkimit: rrugë parlamentare, zonë (sferë) influence, 

tryezë e rrumbullaktë, tryezë e bisedimeve etj.
78

 

Në rrymën e gjerë të studimeve tona për strukturën gramatikore dhe leksikore të 

shqipes së sotme edhe për Xhevat Lloshin meritojnë vëmendje punimet mbi togfjalëshat e 

qëndrueshëm dhe frazeologjikë. Sipas tij, trajtimi teorik ka sjellë vënien në qarkullim të 

një materiali të pasur faktik mbi frazeologjinë shqipe dhe togfjalëshat e qëndrueshëm, 

duke i mbështetur përfundimet jo në shembuj të ndërtuar, por të nxjerrë nga një kërkim i 

kujdesshëm në letërsinë artistike dhe literaturën tjetër, nga folklori dhe nga gjuha e gjallë 

e folur popullore.
79

 Për Lloshin, frazeologjizmi shihet si tërësi e vetme kompakte dhe 

kriteret formale janë në funksion të saj. … thelbi i frazeologjizmave është parë te 

qëndrueshmëria e tyre, e cila është lidhur ngushtë me nocionin e togut ekuivalent me një 

fjalë të vetme. Qëndrueshmëria mbetet tipari kryesor i frazeologjizmave, porse, ndryshe 

nga togfjalëshat e tjerë, këtu ajo na del para së gjithash e mbi të gjitha si qëndrueshmëri 

semantike, ndërsa qëndrueshmëria e formës si e varur prej saj. Ai mendon se togfjalëshat 

frazeologjikë janë ekuivalentë jo me një fjalë, por me një kuptim të fjalës, dhe jo me 

çfarëdo kuptimi, por me një kuptim të derivuar e të figurshëm. Ai, gjithashtu, 

kundërshton idenë e J. Thomait, i cili mendon se në frazeologjinë e gjuhës të përfshihen 

ato bashkime të qëndrueshme fjalësh, që kanë karakter emërtonjës, d.m.th, që shprehin 

nocione. Sipas Lloshit, togfjalëshat ekuivalentë me një fjalë në kuptimin e drejtpërdrejtë 

mbeten jashtë frazeologjisë, krahas çdo togu ku ka gjymtyrë që përdoren me kuptim të 

drejtpërdrejtë. Kjo, sepse togjet frazeologjike lindin jo për të shprehur nocione, thjesht për 

të emërtuar sendet, fenomenet e marrëdhëniet.
80

 Ai vëren se ka rëndësi të ritheksohet 

nevoja e studimit të strukturës kuptimore të fjalës për të veçuar togjet e qëndrueshme e 

frazeologjike, nevoja e një ballafaqimi të vazhdueshëm të frazeologjisë me këtë 

strukturë.
81

  

Androkli Kostallari shprehet: “Me frazeologji, në vështrimin më të gjerë gjuhësor, 

ne kuptojmë të gjitha ato bashkëlidhje (togje) fjalësh me kuptim tërësor dhe me përbërje e 

strukturë të qëndrueshme, ku ose të gjitha pjesët (gjymtyrët), ose qoftë edhe vetëm një 

pjesë (gjymtyrë) përdoren në kuptim jo të lirë. Këto bashkëlidhje funksionojnë në gjuhë si 

                                                            
78 M. Samara, Mbi leksikun politiko-shoqëror të shqipes dhe mbi zhvillimin e tij pas çlirimit, në “Studime 

mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe” I, Tiranë, 1972, f. 278-279. 
79 Xh. Lloshi, Shënime për fjalën dhe togfjalëshin, “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në 

gjuhën shqipe ”I, Tiranë, 1972, f. 439. 
80 

Xh. LLoshi, po aty, f. 449. 
81 Xh. Lloshi, po aty, f. 452. 
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ndërtime të mëvetësishme, që nuk formohen aty për aty lirisht në procesin e të folurit, por 

riprodhohen si njësi të gatshme të sistemit gjuhësor. Kjo i bën ato semantikisht e 

sintaktikisht të ngjashme me fjalën dhe i dallon nga lidhjet e lira të fjalëve.”
82

 Pak a 

shumë, në të njëjtën mënyrë shprehet edhe Shefkije Islamaj, kur thotë se frazeologjizmat 

janë bashkime të qëndrueshme fjalësh, të formuara historikisht dhe të kristalizuara si njësi 

kompakte, që nga ana e kuptimit kategorial janë ekuivalente me fjalët. Tipari më 

thelbësor i tyre është njësia kuptimore. Pra, ata përbëhen nga ekuivalentë të fjalës.
83

 

Sipas Kostallarit, parimi themelor i dallimit të këtyre bashkëlidhjeve gjuhësore të 

qëndrueshme ose frazeologjizmave është parimi semantiko-funksional, d.m.th. kuptimi 

leksikor i tyre si njësi me funksione nominative dhe, në lidhje me këtë, funksioni 

sintaktik.
84

 Ai dallon katër grupe kryesore frazeologjizmash: 

a) Frazeologjizma gjuhësore që janë ekuivalente me fjalët shënuese e që kryejnë në  

fjali funksione të mëvetësishme (si pjesë, gjymtyrë të fjalisë). 

b) Frazeologjizma gjuhësore që janë ekuivalente me fjalët joshënuese (me fjalët  

shërbyese, ndihmëse) e që kryejnë në fjali funksione jo të mëvetësishme (shërbejnë vetëm 

si tregues marrëdhëniesh të caktuara midis gjymtyrëve të fjalisë). Këtu trajtohen 

bashkëlidhjet gramatikore që kryejnë funksionin e parafjalëve e të lidhëzave, si p.sh. me 

anën e…, duke qenë se…, në lidhje (lidhur) me…, ashtu si, si edhe, po qe se, po kështu 

edhe…, po ashtu edhe…, përsa i përket, në mënyrë që…etj.
85

 Sipas J. Thomait këto 

lokucione gramatikore (me vlerë lidhëze a parafjale etj.) nuk do të trajtohen si njësi 

frazeologjike.
86

 

c) Frazeologjizma modalë, ku hyjnë ndërtimet frazeologjike modale, që nuk janë  

gjymtyrë të fjalisë, por kanë të bëjnë me gjithë fjalinë si elemente që tregojnë raportin e 

përmbajtjes së fjalisë me realitetin ose shkallën e vërtetësisë së mendimit që shprehet, 

qëndrimin e folësit ndaj asaj që thotë. Të tillë janë, p.sh. si të thuash, si i thonë, fjala vjen, 

bie fjala, me një fjalë, ç‘është e vërteta, ç‘është e drejta, fundja fundjes, në fund të fundit, 

të themi të vërtetën, ta themi troç (copë), pa fjalë, pa tjetër, është afër mendsh, kuptohet 

vetvetiu, pa dyshim, s‘ka dyshim, fundi i fjalës, shkurt fjala (llafi) etj.
87

 J. Thomai i quan 

                                                            
82 A. Kostallari Parimet themelore për hartimin e ―Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe” në “Studime mbi 

leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe” II, Tiranë, 1972, f. 32. 
83  Sh. Islamaj Sinonimia frazeologjike në gjuhën shqipe, SF, 1986, Nr. 4, f. 119. 
84 A. Kostallari, Parimet … art. i cit.,  Tiranë, 1972, f. 38. 
85 A. Kostallari, po aty, f. 38-40. 
86 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë: Botimet Toena, 2006, f. 235. 
87 A. Kostallari, Parimet themelore për hartimin e ―Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe” në “Studime mbi 

leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe” II, Tiranë, 1972, f. 40. 
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këto njësi frazeologjike të ndërmjetme.
88

 

d) Frazeologjizma pasthirrmorë që qëndrojnë si një grup më vete dhe shprehin  

drejtpërdrejt ndjenjat e folësit. Futja e tyre në frazeologjinë gjuhësore ka po atë karakter 

konvencional që ka edhe përfshirja e pasthirrmave në leksikun e gjuhës. Frazeologjizmat 

pasthirrmorë janë të tipave më të ndryshëm, p.sh: punë e madhe!, s‘ke ç‘i thua!, më plaçin 

sytë!, mos paça kokën!, m‘u thaftë gjuha!, hej dreq!, në djall të vejë!, s‘ka gjë!, s‘prish 

punë!, zot na ruaj!, lere mos e nga!, ç‘ke me të!, bir Selman i nënës! etj.
89

 Edhe J. Thomai 

i trajton po kështu këto njësi.
90

 

Në frazeologjizmat gjuhësore të tipit të parë, Kostallari përfshin këto tipe: a) 

përngjitjet frazeologjike, b) njësitë frazeologjike, c) bashkëlidhjet ose bashkimet 

frazeologjike, ç) emërtimet e pathjeshta e termat e pathjeshtë, d) bashkëlidhjet e 

qëndrueshme gramatikore me vlerë ndajfoljore. Le të shohim më hollësisht si trajtohen 

secili prej tyre:
91

 

a) Përngjitjet frazeologjike kanë shkallën më të lartë të bashkëlidhjes midis kompo- 

nentëve përbërës dhe karakter idiomatik. Këto ndërtime frazeologjike semantikisht janë të 

pandashme, d.m.th. janë njësi kuptimore të pazbërthyeshme në gjuhën e sotme dhe, duke 

qenë se në përbërjen e tyre përfshijnë zakonisht fjalë të vjetruara e arkaizma gramatikorë, 

që herë-herë nuk kanë edhe raporte sintaksore aq të qarta midis tyre nga pikëpamja e 

strukturës së gjallë sintaksore, në gjuhën e sotme shqipe janë të pamotivueshme. 

Elementet përbërëse të këtyre përngjitjeve, në përgjithësi, shkrihen shumë ngushtë dhe 

kuptimi i veçantë i secilit komponent nuk kushtëzon kuptimin e gjithë frazeologjizmit. 

Këtu hyjnë:  

1) Përngjitjet frazeologjike me gjymtyrë arkaike të pamotivueshme ose me kuptim e  

përdorim sot të errësuar, si p.sh.: bëj pallë, vë re, i jap dum, më ra bretku, e bëri zapt, me 

laçkë e me plaçkë, me tesha e kotesha, me cull e mull, vajti në esfelt etj. 

2) Togfjalëshat e qëndrueshëm frazeologjikë që e kanë burimin te ngjarje e fakte  

historike e jetësore, te mitologjia, episode biblike etj., si p.sh.: si frëngu pulën, dushk për 

gogla, mban këngën (avazin) e Mukës, si në kohën e Bapaqemos, për mustaqet e Çelos, iu 

bë ferra Brahim, e mori ferra uratën, i poqi ylli (u bashkuan, u martuan), si Xhaferri 

simiten, ndërroi jetë, e ndjeu Perëndia, e dërgoj në atë jetë, laj duart, si sytë e ballit, i bie 

më qafë, e mori më qafë, mollë sherri, të shuan pishën etj. 

                                                            
88 J. Thomai, Leksikologjia… vep. e cit., 2006, f. 234. 
89 A. Kostallari, Parimet… art. i cit., Tiranë, 1972, f. 40. 
90 J. Thomai, Leksikologjia… vep. e cit., 2006, f. 234. 
91 A. Kostallari, Parimet… art. i cit., Tiranë, 1972, f. 38-40. 
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3) Togfjalëshat e qëndrueshëm frazeologjikë, të cilët kanë vetëm një kuptim të  

mundshëm–kuptimin e figurshëm frazeologjik, si p.sh.: i bëj ballë, u bë derr, u bë bishë, 

u bë urë ose u bë urë e vig, ia morën mendtë, mbledh mendjen, s‘ma pret mendja, s‘ma ha 

mendja, s‘ma ha syri, i pret gjuha brisk, shes mend, lëshoj gojën, e fle mendjen, mpreh 

dhëmbët, vret rëndë, m‘u bë zemra mal, m‘u bë gjaku ujë, i bëhem gardh, iu bë velenxë, 

iu bë këpucë, m‘u bë barku petë, m‘u bë koka daulle etj. 

b) Njësitë frazeologjike, d.m.th., togfjalëshat frazeologjikë me kuptim tërësor të  

figurshëm e me karakter idiomatik, te të cilët kuptimi fillestar i përbërësve nuk është 

shuar dhe duket pak a shumë qartë përdorimi i tyre tërësor i figurshëm. Këtyre togjeve 

frazeologjike, të cilët deri-diku janë të motivueshëm, u përgjigjen në gjuhën e sotme 

togfjalësha të lirë me kuptim të drejtpërdrejtë, jo të figurshëm, të cilët të kujtojnë burimin 

e tyre. Të tillë janë, p.sh.: ka dorë, ka gisht, s‘ka kokë, lë kokën, s‘ka kockë, ngul këmbë, 

hap sytë, i kthej krahët, s‘më mbushet koka, i mbush mendjen, nuk çaj kokën, ia hap synë, 

i nxjerr sytë, i numëroj brinjët, e lë në baltë, e ka në gjak, marr zemër, viç i palëpirë, 

kafshoj gjuhën, si vaj në lakra, e pres me këmbët e para e shumë e shumë të tjera. Edhe J. 

Thomai këto njësi i trajton si të motivueshme.
92

 

Kostallari thekson se kufijtë midis frazeologjizmave të tipit a dhe të tipit b, të cilët 

nganjëherë bashkohen edhe në një grup të vetëm si idioma ose shprehje idiomatike, nuk 

janë kurdoherë të qartë e të prerë. Ndryshimi i kushteve historiko-shoqërore e jetësore 

sjell si pasojë që njësitë frazeologjike të shndërrohen në përngjitje. 

c) Bashkëlidhjet ose bashkimet frazeologjike, te të cilat njëri komponent përdoret 

në kuptim jo të lirë (të lidhur). Këto ndërtime, kuptimi i të cilavet u përgjigjet kuptimeve 

të fjalëve përbërëse, nga pikëpamja semantike janë plotësisht të zbërthyeshme. Zakonisht 

këto bashkëlidhje përbëhen nga një folje me kuptim të figurshëm dhe nga një emër me 

kuptim të drejtpërdrejtë, p.sh. : bëj durim, bëj shaka, zë besë, i dal zot, i jap fjalën, marr 

vendim, merr flakë, ka peshë, jap urdhër, kam shpresë, më merr malli, vë stivë, mori erë 

etj.
93

 e shumë shembuj të tjerë. Sipas J. Thomait, edhe më të motivueshme janë ato njësi 

që ndërtohen nga një gjymtyrë me kuptim të figurshëm (zakonisht folje) dhe një gjymtyrë 

me kuptim të drejtpërdrejtë (zakonisht emër)…
94

 Grupi i njësive të tilla qëndron shumë 

afër me togfjalëshat e lirë, është, si të thuash, shkalla e kalimit prej këtyre në togfjalësha 

frazeologjikë. Madje, ai pohon se ka studiues që këtë grup nuk e përfshijnë në frazeologji. 

                                                            
92 J. Thomai, Leksikologjia… vep. e cit., 2006, f. 224. 
93 A. Kostallari, Parimet… art. i cit., 1972,  f. 39. 
94 J. Thomai, Leksikologjia… vep. e cit., 2006, f. 225-226. 
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Sidoqoftë, edhe ky grup duhet parë me kujdes, sepse përbëhet nga një varg i gjatë 

togfjalëshash të qëndrueshëm, me gjymtyrë të lidhura ngushtë dhe që japin një kuptim të 

vetëm, tërësor.
95

 

ç)  Emërtimet e pathjeshta e termat e pathjeshtë, të cilët kanë sot një përhapje 

shumë të gjerë në gjuhën e shkruar e të folur. Te këto emërtime e terma jo të thjeshtë 

vihet re që njëri ose tjetri element e ka humbur kuptimin e tij themelor dhe, në tërësi, 

emërtimi është rikuptimësuar; ky tipar i afron këto emërtime deri diku me idiomat. Të 

tilla janë, p.sh., kënd i gjallë, qime e gjallë, kuti postare, zorra e verbër, bar miu, lule 

sapuni, gjel deti, kolla e mirë (e bardhë), kali i qyqes, Kashta e Kumtrit, thundër mushke, 

fik deti
96

 e shumë të tjera. Këto terma të pathjeshtë të fushës së bimësisë, të gjeografisë, të 

historisë etj., që ndërtohen me emra e mbiemra dhe që përdoren në mënyrë të figurshme, 

J. Thomai i trajton si njësi që kanë kuptimin kategorial të emrit: bisht lepuri, gjuhë lope, 

gjurmë mushke, mollë dheu … (emërtime bimësh); lakuriqi i natës, nusja e lalës … 

(emërtime kafshësh e shpendësh); Byku i Kumbarës, Qerrja e Madhe, Udha e Qumështit 

… (emërtime yllësish) …
97

 etj.  

d) Bashkëlidhjet e qëndrueshme gramatikore me vlerë ndajfoljore të dy tipave 

strukturorë: 1) të formuara zakonisht nga një fjalë joshënuese (ndihmëse) dhe nga një 

fjalë shënuese; 2) të formuara nga përsëritja jo e pandërmjetme e së njëjtës fjalë shënuese 

në këtë ose atë trajtë të saj. Në tipin e parë përfshihen bashkëlidhjet gramatikore të 

figurshme, si nën dorë, nën hundë, me një frymë, prapa krahëve, pas shpine, për cipe, për 

bukuri, pa të thënë, prapa diellit, në tym, pa teklif, para syve
98

 etj. Jani Thomai i trajton 

këto njësi si “lokucione” dhe, sipas tij, ato nuk mund të përfshihen në frazeologji, sepse 

nuk kanë strukturën e togfjalëshave, pavarësisht se janë përdorur me kuptim të 

figurshëm.
99

 Në tipin e dytë hyjnë frazeologjizmat ndajfoljore me ose pa kuptim të 

figurshëm, si : anës e anës, sy për sy, ballë për ballë, kohë pas kohe, herë pas here, ditë 

për ditë, orë e çast, një nga një, pak nga pak, tani për tani etj.
100

 

Duke u nisur nga karakteri leksiko-gramatikor, nga vlera e tyre ekuivalente me 

këtë ose atë pjesë të ligjëratës, Kostallari i ndan ndërtimet frazeologjike në këto kategori 

tipike kryesore:
101

 

                                                            
95 J. Thomai, po aty, f. 226. 
96 A. Kostallari, Parimet… art. i cit., 1972, f. 39. 
97 J. Thomai, Leksikologjia… vep. e cit., 2006,  f. 228. 
98 A. Kostallari, Parimet… art. i cit., 1972, f. 39. 
99 J. Thomai, Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Tiranë, 1981, f. 127. 
100 A. Kostallari, Parimet… art. i cit., 1972, f. 40. 
101 A. Kostallari, po aty, f. 43-44. 
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a) Frazeologjizma emërore:viç i palëpirë (edhe si mb.), daulle e çpuar (edhe si mb.),  

b) gur prove, gur themeli, qiqra në hell, ëndrra me sy hapur (në diell), të zitë e  

ullirit, punë pa bulmet, pemë pa kokrra (edhe si mb.), mëngë në mes të kurrizit, lojë 

fjalësh, stan me lepuj, këmbëza e urës etj. Ky tip shpjegohet në “Fjalor” njëlloj si fjalët-

emra. 

c) Frazeologjizma foljorë: vë dorë, var buzët, var kokën, e sjell vërdallë, e bëj veshin  

të shurdhër, i hedh hi syve, i bie legenit, fus hundët, hedh baltë, i kreh bishtin, ua mbati 

këmbëve, i vë fshesën, u bë pulë etj. Këta frazeologjizma, të cilët mund të paraqiten të 

ndërtuar edhe si fjal, zakonisht dygjymtyrëshe, luajnë rolin e kallëzuesit dhe shpjegohen 

njësoj si fjalët-folje. 

d) Frazeologjizma mbiemërorë: s‘ia ha qeni shkopin, s‘është kushedi se çë, e ha  

hekurin me dhëmbë, i pret gjuha brisk, ta merr (rrëmben) fjalën nga goja, t‘i marrësh 

kokën (shumë e bukur), kockë e lëkurë, i hurit e i litarit, me lugë në brez, si pulë e lagur, 

bukë e djathë (i lehtë, jo i vështirë) etj. Këta frazeologjizma shpjegohen si fjalët-mbiemra. 

e) Frazeologjizma ndajfoljorë: një herë e një kohë, kokë e këmbë, gjer në palcë, nën 

dorë, nën rrogoz, si kripa në ujë, si kofini pas të vjelit, me tesha e kotesha (me çdo  

gjë që ka), si macja me minë, brez pas brezi, lesh e li, me gisht në gojë, pa një pa dy, si 

këmbët e dhisë (njësoj), nga sytë këmbët etj. Këta frazeologjizma shpjegohen si fjalët-

ndajfolje. 

f) Frazeologjizmat pasthirrmorë: punë e madhe!, hej dreq!, qoftë larg!, sa para  

bën!, etj., të cilët shpjegohen sikurse tipet e ndryshëm të fjalëve-pasthirrma. 

g) Ndërtimet frazeologjike, që kanë vlerë thjesht gramatikore (lidhëza, parafjalë) ose  

modale (fjalë të ndërmjetme), shpjegohen sipas tipit të fjalëve joshënuese ose modale 

përkatëse. 

Totoni hedh mjaft ide interesante në lidhje me strukturën togfjalëshore të 

frazeologjizmave. Studimi i tij lidhet me frazeologjizmat foljorë, përcaktimi gramatikor i 

strukturës së të cilave është një problem jo vetëm me rëndësi teorike, por edhe praktike. 

Në studimet për frazeologjizmat e gjuhës shqipe pohohet se stukturat frazeologjike janë 

ngurosur në shkallë të ndryshme. Në qoftë se për një frazeolog kjo është e mjaftueshme, 

për një gramatikan kjo është shtysë për përcaktimin e përkatësisë kategoriale të 

strukturave të ngurtësuara: a kemi një strukturë sintaksore apo tashmë është formuar si 

njësi e një rrafshi tjetër, e morfologjisë; struktura e frazeologjizmave foljorë është 

togfjalësh apo fjali e aktualizuar (ose një pjesë e saj); a duhet trajtuar si një gjymtyrë fjalie 
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struktura e frazeologjizmave foljorë apo duhet gjymtyrëzuar si çdo strukturë e lirë; 

ç‟rëndësi ka kjo për studimet frazeologjike e për praktikën gjuhësore. Zgjidhje e drejtë e 

këtyre çështjeve në rrafshin gramatikor i sheston rrugën frazeologut dhe e shtyn atë të 

merret me të shënuarin, që është objekt i vërtetë i teorisë frazeologjike.
102

 

Trajtimi i “shprehjeve foljore” si një gjymtyrë fjalie është më i hershëm në 

sintaksat e shqipes. Ky trajtim del që në sintaksën e Aleksandër Xhuvanit, por te sintaksa 

e Mahir Domit gjen një shtjellim më të plotë e më të argumentuar. Ai shkruan: “Si 

kallëzues foljor mund të kemi edhe shprehje foljore të formuara prej një foljeje dhe prej 

një emri të shoqëruar ose jo me parafjalë. Në këto raste ky grup fjalësh formon një kuptim 

të vetëm, ka vlerën e një foljeje të vetme dhe mund të marrë edhe kundrinë të drejtë a të 

zhdrejtë. Të tilla janë shprehjet: mbaj mend, kam frikë, ngul këmbë, i zë besë, e qis në krye 

(një punë), i bëj ballë, vë gojë, vë vesh, vë dorë etj.”
103

 Siç shihet, dy janë kushtet që një 

shprehje foljore të funksionojë si kallëzues: a) të ketë një kuptim tërësor, sinonimik me 

kuptimin e një foljeje dhe b) të jetë errësuar lidhja ndërmjet përbërësve të shprehjes. Nëse 

mbahen parasysh këto kritere, si dhe materiali ilustrues që jepet, mund të thuhet që këtu 

“shprehja” shihet në rrafshin morfologjik, si pjesë e ligjëratës. Por në gramatikat e 

shqipes nuk ka pasur një koncept të qartë për shprehjen (lokucionin a perifrazën) dhe për 

frazeologjizmin. Termat shprehje, lokucion a perifrazë janë përdorur edhe për struktura 

frazeologjike që nuk ngjajnë të jenë lokucione.
104

 Togfjalëshi, si një tërësi mund të 

funksionojë si gjymtyrë fjalie dhe këtu zbulohet, ndër të tjera, rëndësia e madhe që ka ai 

për strukturën e fjalisë.
105

  

Duke iu referuar M. Çelikut, Totoni shprehet: “Ndonëse analiza e materialit është 

bërë me terminologji sintaksore, gjë që parakupton, para së gjithash, analizën e strukturës, 

M. Çeliku përqëndrohet në shpjegimin e kuptimit tërësor të togfjalëshit, pas të cilit sheh 

humbje të lidhjeve e të marrëdhënieve dhe ngurosje të përbërësit të dytë, për këtë arsye, 

mendon që në analizën e fjalisë këta lloj togfjalëshash duhet të merren si një gjymtyre 

fjalie.” Totoni, gjithashtu, vëren se M. Çeliku ka një koncept tepër të gjerë e të 

papërcaktuar për togfjalëshin, pasi përfshin në këtë kategori edhe dy folje që 

bashkërenditen (za e ha), dy folje që bashkohen me lidhje nënrenditëse (duhet të shkoj, 

mund të vij), si dhe ndërtime me strukturë fjalie (e futi në dhe, të mos e bëjmë të gjatë, e 

                                                            
102 M. Totoni, A është togfjalësh… art. i cit., 1994, f. 175. 
103 M. Domi, Gramatika e gjuhës shqipe. Pjesa e dytë. Sintaksa, Tiranë, 1957, f. 28. 
104 M. Totoni, A është togfjalësh… art. i cit., 1994, f. 175. 
105 S. Floqi, Çështje të … art. i cit.,Tiranë, 1969, f. 191. 
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pret ngordhja etj.).
106

  

Duke ndjekur traditën gramatikore, Zana Karapici i studion shprehjet foljore si 

njësi të rrafshit morfologjik. Shprehja edhe për atë, është një “ndërtim gramatikor me 

strukturë togfjalëshi, ku pjesët përbërëse si kuptimisht, ashtu edhe gramatikisht, formojnë 

një njësi të pandashme me vlerë foljore.”
107

 Si tipare karakteristike të një shprehjeje 

autorja quan: a) zbehjen e kuptimit leksikor të përbërësve, b) humbjen e lidhjeve 

sintaksore midis përbërësve dhe c) ngurosjen e përbërësit të dytë. Sipas Totonit, ky 

përcaktim i shprehjes foljore dhe tiparet që e karakterizojnë janë dhënë drejt, por në 

analizën e materialit këto nuk janë marrë gjithnjë parasysh e nuk është vënë kufiri midis 

shprehjes foljore dhe frazeologjizmit, nga njëra anë, dhe midis këtyre e togfjalëshit të lirë, 

nga ana tjetër. Te kam shpresë, që jepet si shprehje,
108

 mund të identifikohet një kuptim 

tërësor “shpresoj”, por asnjë nga tiparet e mësipërme nuk vërtetohet, as kuptimi leksikor, 

dhe as lidhja nuk janë zbehur. Te e humbi fillin në frazën Pastaj heshtje dhe prapë e 

humbi fillin
109

, gjithashtu, nuk ka zbehje të kuptimit të përbërësve dhe as humbje të 

lidhjes midis tyre; kuptimi tërësor “u hutua” është rezultat i kalimit figurativ të të gjithë 

togut. Po sipas Totonit, këto raste e të gjitha të tjerat të ngjashme me to, nuk duhej të 

trajtoheshin si shprehje, por, siç duket, edhe këtu absolutizohet barasvlershmëria me 

kuptimin e një foljeje.
110

  

Po sipas Totonit, barazimi frazeologjizëm me gjymtyrë fjalie nuk mund të jetë 

frytdhënës për sintaksën, sepse struktura duhet të përcaktohet më përpara nga pikëpamja 

leksikologjike, pastaj të përcaktohet përkatësia e saj si gjymtyrë fjalie. Veç kësaj, vetë 

studiuesit e frazeologjisë në gjuhën shqipe tregohen më pak të prerë se sintaksologët, kur 

pohojnë që si gjymtyrë fjalie funksionojnë ato njësi frazeologjike që kanë karakter të 

theksuar idiomatik.
111

 

Totoni bashkohet me mendimin e J. Thomait se frazeologjizmat kanë shkallë të 

ndryshme ngurtësimi, si te vë re ku kemi idiomatizim të plotë, por ai pohon se nuk mund 

të themi të njëtën gjë për frazeologjizmat u shkoi koha, nuk ha bar dhe më erdhi shpirti në 

majë të hundës. Togu u shkoi koha mund të realizojë kuptime frazeologjike në varësi nga 

kuptimi i kundrinorit të zhdrejtë. Në qoftë se ai shpreh një objekt-njeri, ka kuptimin “u 

                                                            
106 M. Totoni, A është togfjalësh… art. i cit., 1994, f. 176. 
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plakën”: Baballarëve tanë u shkoi koha, tani na bie barra neve; në qoftë se shpreh një 

objekt-pemë, perime, ka kuptimin “s‟pëlqehet, s‟hahet”: U shkoi koha kungujve; në qoftë 

se shpreh një objekt-veshje ose zbukurim, ka kuptimin “s‟është në modë”: U ka shkuar 

koha flokëve të gjatë. Siç shihet, e njëjta strukturë në lidhje kontekstuale të ndryshme na 

jep tri kuptime frazeologjike. Lindja e këtyre kuptimeve nuk kushtëzohet nga lëvizjet 

kuptimore të fjalëve të veçanta e nga zhdukja e marrëdhënieve dhe e lidhjeve që vendosen 

midis tyre, po nga lidhja kuptimore me një fjalë tjetër, e cila nuk përfshihet as në 

frazeologjizëm. Togu nuk ha bar është frazeologjizëm vetëm kur hyn në lidhje me një 

kryefjalë që tregon vetë: Ai nuk ha bar, që t‘ia hedhësh ti. Po kështu struktura e bëri petë 

në lidhje me emrat baba, sëmundje, makinë në funksionin e kryefjalës jep tri kuptime 

frazeologjike: E bëri petë babai “e rrahu”, Sëmundja e bëri petë “e dobësoi”, E bëri petë 

makina “e shtypi”. Edhe në këto raste kuptimi tërësor frazeologjik është rezultat i lidhjes 

së jashtme, mbi bazën e së cilës lind figura e jo rezultat i lëvizjeve të brendshme 

kuptimore të fjalëve që marrin pjesë në frazeologjizëm. Te frazeologjizmi më erdhi 

shpirti në majë të hundës kuptimi tërësor “u mërzita shumë” lind mbi bazën e përdorimit 

metaforik të foljes erdhi, por jo mbi bazën e dobësimit a të zbehjes së kuptimit të kësaj 

foljeje, as të lidhjes kryefjalë-kallëzues, gjë që duket edhe më mirë, po t‟i kundërvëmë 

frazeologjizmin më vajti shpirti në vend “u qetësova.”
112

  

Totoni, gjithashtu, pohon se po të mos e shohim frazeologjizmin në vetvete, të 

shkëputur, po në lidhjet e tij kontekstuale, pohimi i M. Çelikut: “… të ndash në dy njësi 

sintaktike të veçanta togfjalëshat e leksikalizuem të tipit frazeologjik don të thotë të 

kërkosh lidhje sintaktike midis komponentëve që nuk kanë qenë (as nuk janë) aspak të 

lidhuna sintaktikisht. Kjo analizë do të merrte në konsideratë lidhjen sintaktike të 

togfjalëshave të lirë që kanë shërbye si modele për krijimin e njësive frazeologjike të 

dhana”, është një përgjithësim me kundërthënie të pakapërcyeshme. Si togfjalësh, 

frazeologjizmi është strukturë sintaksore. Me të drejtë Totoni ngre pyetjen se ç‟mund të 

jetë një strukturë sintaksore, përbërësit e së cilës “nuk kanë qenë (as nuk janë) aspak të 

lidhuna sintaktikisht”. Sipas tij, është e zorshme që te kthej fletën të shohim një strukturë, 

po dy togfjalësha: një togfjalësh të lirë, midis përbërësve të të cilit ka lidhje sintaksore, 

dhe një togfjalësh frazeologjik, midis përbërësve të të cilit nuk ka pasur e nuk ka lidhje 

sintaksore. Në këtë konceptim nuk bëhet një dallim i qartë i rrafshit leksikologjik nga 

rrafshi sintaksor. Në rrafshin leksikologjik te ky togfjalësh dallojmë një kuptim të 
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drejtpërdrejtë dhe, po ta mendojmë si pjesë të një konteksti të caktuar, mund të dallojmë 

edhe një kuptim figurativ, frazeologjik, që lind mbi të parin. Kalimi në kuptimin e dytë 

nuk sjell asnjë ndryshim në rrafshin sintaksor, prandaj edhe nuk ka pse të mendohet një 

strukturë e ndryshme për kuptimin frazeologjik. Po të bëhet një paralelizëm me fjalën, kur 

fiton një kuptim të figurativ, atëherë ky pohim bëhet më i qartë.
113

 

Sipas Totonit, struktura e frazeologjizmit foljor nuk është strukturë e abstraktuar, 

që del nga analiza e fjalisë, por një strukturë e realizuar që karakterizohet nga tregues të 

fjalisë e të frazës. Ndër ta ai përmend: a) frazeologjizma që janë struktura me lidhje 

tipike për fjalinë si: ma thotë mendja, më pjell mendja, më plasi shpirti, më ranë këmbët, 

më mori dreqi, më ranë pendët, m‘u mbështoll lëmshi, iu derdhën trutë, i doli boja, më 

mbushet syri etj. (ku emri është kryefjalë dhe folja kallëzues), si dhe: bëhem erë (derr, 

spec, tape); i bëhem krah (ferrë, rrodhe); e bëj rrugë (hi, çorbë, tërkuzë, peshk, shoshë) 

etj., ku emri është përcaktor kallëzuesor dhe folja kallëzues
114

; b) frazeologjizma që 

karakterizohen nga prania e trajtave të shkurtra, të cilat tregojnë se struktura e 

frazeologjizmit është e shkëputur nga konteksti i caktuar ose është përdorur në një situatë 

të caktuar. Kështu, p.sh., i hipën kacabujtë realizon kuptimin “u nxeh”, në qoftë se nga 

konteksti ose nga situata bëhet e qartë që me trajtën e shkurtër nënkuptohet një njeri që 

ndodhet në një situatë të nderë. Pa trajtën e shkurtër dhe jashtë konteksti, ky ndërtim nuk 

është frazeologjizëm (hipën kacabujtë dhe i hipën kacabujtë në kurriz). Frazeologjizmi ia 

nxjerr me grep nënkupton një situatë që të bëjë të qartë se trajta e shkurtër e kallëzores 

zëvendëson emrin fjalë ose përgjigje, ndryshe s‟mund të jetë i tillë. Po kështu, ndërtimi e 

bëj për vete është frazeologjizëm, në qoftë se trajta e shkurtër zëvendëson emra, si: mik, 

shok, vëlla, pra E bëri për vete shokun, por nuk është i tillë, në qoftë se zëvendëson emra 

sendesh: E bëri për vete (për mua, për ty) këtë pikturë.
115

 c) frazeologjizma që kanë 

strukturë mohuese, p.sh.: nuk ha bar, nuk ha pykë, nuk ia qeni shkopin etj., gjë që tregon 

qartë se kemi të bëjmë jo me strukturë togfjalëshi, po me strukturë fjalie. d) 

frazeologjizma foljorë që karakterizohen nga një intonacion dhe rend të caktuar të 

përbërësve, çka tregon, gjithashtu, se kjo strukturë është organizuar si frazë.
116

      

Diskutimi në është struktura e frazeologjizmit foljor togfjalësh apo frazë a pjesë e 

një fraze, sipas Totonit, i intereson kryesisht sintaksës, por ai nuk është pa vlerë edhe për 

teorinë e frazeologjisë. Reduktimi i këtij problemi në trajtimin e strukturës së 
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frazeologjizmit foljor si një gjymtyrë fjalie apo në gjymtyrëzimin a saj është një thjeshtim 

deri në formalizëm. Në praktikën gjuhësore, trajtimi i strukturave të frazeologjizmave 

foljorë si fraza lejon që përtej lidhjeve sipërfaqësore të zbulohen lidhjet e brendshme që 

krijohen si rezultat i lindjes së kuptimit frazeologjik, pra nga kjo strukturë sipërfaqësore të 

kalohet në strukturën e thellë. Ai e konkretizon këtë mendim me një shembull: 

Djalit i shkoi mendja te pyjet e lëndinat. 

Djali mendoi për pyjet e lëndinat. 

Nga shndërrimi del që kundrinori i zhdrejtë në fjalinë e parë është subjekt i kuptimit 

frazeologjik, kurse rrethanorët janë objekte të tij. Ky shndërrim ndihmon për zbulimin e 

përmbajtjes së fjalisë. Për Totonin, kjo është shumë e rëndësishme për analizën 

sintaksore.
117

 

Po sipas Totonit, pohimi se çdo “togfjalësh frazeologjik” është i qëndrueshëm nuk 

është i saktë. Të mos harrojmë se ai u referohet vetëm frazeologjizmave foljorë dhe ky 

përgjithësim i tij nuk mund të jetë i drejtë për të gjithat llojet e togfjalëshave 

frazeologjikë. Togfjalëshi i qëndrueshëm, sipas tij, duhet parë në rrafshin sintaksor dhe 

duhet përcaktuar si strukturë e ngurosur sintaksore në kundëvënie me togfjalëshin e lirë. I 

parë në këtë kundërvënie, togfjalëshi i qëndrueshëm foljor është ai bashkim fjalësh, 

ndërmjet përbërësve të të cilit nuk ka lidhje e marrëdhënie të gjalla, ose ai bashkim fjalësh 

që përmban një element arkaik. Sipas tij, duhet të përfshihen këtu të gjitha lokucionet 

foljore, përbërësit e të cilëve janë bashkuar sipas rregullsive të shqipes së sotme, por 

lidhja nuk bëhet e qartë për shkak të kuptimit leksikor a gramatikor të përbërësve. Do të 

përfshiheshin edhe ato struktura që nuk shpjegohen me rregullsitë e shqipes së sotme, po 

me rregullsitë e fazave më të hershme të saj, prandaj dhe janë objekt i gramatikës 

(sintaksës) historike. Në strukturat luaj (dal) menç dhe dal borxhit përdorimi i rrjedhores 

për të shprehur largim nga një send është arkaik në shqipen e sotme; po kështu, përdorimi 

i parafjalëve më, në me një emër në rrjedhore: marr më sysh, vjen ndoresh (në doresh), i 

parafjalëve në (më) e për në strukturat ngop në (më) dru dhe del për hundësh për të 

shprehur e para mjetin dhe e dyta vendin nga del diçka, është gjithashtu arkaik. Për shkak 

të dokumentimit të vonë, struktura të tilla në gjuhën shqipe janë të pakta. Këto që u 

përmendën, mbijetojnë në gjuhën letrare, shpesh krahas ndërtimeve të lira: luaj nga 

mendtë, dal nga borxhi, del nga hundet (me po ato kuptime) në sajë të kuptimit 

frazeologjik. Totoni, gjithashtu, pohon se struktura frazeologjike nuk përputhet gjithnjë 
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me strukturën e togfjalëshit të qëndrueshëm foljor. Ai krahason strukturat e mësipërme 

me strukturat frazeologjike: i dal borxhit, e marr më sysh, më vjen ndoresh, më del për 

hundësh, e ngop në (më) dru (për realizimin e kuptimit frazeologjik është e domosdoshme 

trajta e shkurtër). Togfjalëshat e qëndrueshëm të grupit të dytë nuk e kanë të gjithë të 

njëjtën shkallë ngurtësimi. Te dal (luaj) menç, dal për hundësh, për shkak edhe të 

përqasjes me togfjalëshat e lirë përkatës, mund të dallohet një farë marrëdhënieje, ndërsa 

te togfjalëshi marr më sysh, jo. Në togfjalëshin vjen ndoresh humbja e kuptimit sintaksor 

ka çuar deri në përngjitjen e parafjalës me emrin në rrjedhore dhe në humbjen e kuptimit 

leksikor të emrit dorë, kështu që sot ky tog interpretohet si lokucion (përbërësi i dytë i 

këtij lokucioni ndoresh nuk ka fituar ndonjë kuptim të ri; haset vetëm në lidhje me foljen 

vij, por nuk hyn në marrëdhënie sintaksore me të, prandaj edhe trajtimi i saj si pjesë e 

ligjëratës, si ndajfolje, nuk mund të qëndrojë). Me gjithë dallimet që vërehen në shkallën 

e ngurtësimit, të cilat mund të quhen të parëndësishme, tërësia kuptimore dhe kufizimet 

formale i bëjnë këta togfjalësha të pagjymtyrëzueshëm në shqipen e sotme.
118

 

Agim Duroshprehet se ndër togfjalëshat e qëndrueshëm në letërsinë tonë 

gjuhësore, në mënyrë më të hollësishme janë studiuar togfjalëshat frazeologjikë. Prej 

kohësh janë dalluar si kategori të veçanta në sistemin e leksikut si njësi emërtuese jo 

vetëm togfjalëshat frazeologjikë, por edhe togfjalësha të tjerë të qëndrueshëm 

(jofrazeologjikë), kryesisht të tipit emëror.
119

 Si tipar specifik kryesor që dallon 

togfjalëshat e qëndrueshëm jofrazeologjikë me vlerë emërore nga togfjalëshat emërorë të 

tipit frazeologjik, vendoset karakteri idiomatik e i figurshëm i këtyre të fundit, si dhe 

kufizimi i tyre gramatikor. Togfjalëshat e qëndrueshëm jofrazeologjikë këpucë me qafa, 

bibliotekë kombëtare, përfshihen në grupin e togfjalëshave të qëndrueshëm 

jofrazeologjikë të gjuhës së përgjithshme (sikundër qafë mali, tel me gjemba, shkëmb guri 

etj.), kurse bombë dore bën pjesë në grupin e togfjalëshave teminologjikë (sikundër 

granatë dore, granatë mësymëse (usht.), vesh plugu, kokë blloku, bosht motori (mek.), 

emër i përveçëm (gjuh.). Të afërt me togfjalëshat terminologjikë nga pikëpamja 

strukturore dhe funksionale janë edhe togfjalëshat e qëndrueshëm të gjuhës së 

përgjithshme te të cilët, njësoj si te togfjalëshat terminologjikë, zbulohen mundësitë 

emërtuese (shënuese) dhe aftësitë kombinuese të elementeve përbërëse të tyre. Sikurse 

togfjalëshi terminologjik, edhe togfjalëshi i gjuhës së përgjithshme përbën një njësi 
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leksiko-nocionore ose leksiko-sendore brenda një sistemi të një fushe të caktuar…
120

  

Duro, gjithashtu, thekson se togfjalëshat e qëndrueshëm (jofrazeologjikë) nuk janë 

vlerësuar më parë sa duhet si një pasuri e veçantë leksikore, që plotëson nevojat e 

komunikimit nëpërmjet njerëzve njësoj sikurse fjalët. Ata, p.sh., janë pasqyruar në 

mënyrë shumë të cunguar në “Fjalorin e gjuhës shqipe” të vitit 1954.
121

 Më vonë këta 

togfjalësha kanë zënë vend në punimet leksikografike, e sidomos gjerësisht janë dhënë si 

mjet ilustrues, kurse në raste të veçanta edhe si njësi më vete në “Fjalorin e gjuhës së 

sotme shqipe” (1980). Në morinë e togfjalëshave të dhënë mund të takojmë aty një sasi të 

madhe togfjalëshash të qëndrueshëm (jofrazeologjikë), si të gjuhës së përgjithshme, ashtu 

edhe të terminologjive të ndryshme. Me dhjetëra kombinime takohen me mbiemrat 

artistik, kulturor etj., si: letërsi artistike, film artistik, figurë artistike, trupë artistike.
122

 

Kur flitet për togfjalëshat e qëndrueshëm, të çdo tipi qofshin, përmenden edhe 

dallimet e tyre nga togfjalëshat e lirë. Si tipar i përbashkët i të gjithë togfjalëshave të 

qëndrueshëm të tipit emëror është njësia leksiko-semantike e elementeve përbërëse të 

tyre. Ashtu si edhe te fjala, vetia e tyre bazë është funksioni emërtues (nominativ); pra, 

ata shërbejnë për të shënuar një objekt ose dukuri të realitetit objektiv. Në pjesën më të 

madhe ata luajnë rolin e një fjale të vetme nga pikëpamja e funksionit që luajnë. Këtë rol 

ata e kryejnë më tepër, kur është e pamundur (të paktën në caqet e një kohe të caktuar) të 

krijohet një fjalë e vetme për emërtimin e objektit ose dukurisë së re, që ka vlerë 

ngulitjeje të caktuar shkencore ose teknike.
123

 

Ashtu si edhe togfjalëshat e lirë, togfjalëshat e qëndrueshëm (jofrazeologjikë) 

pasqyrojnë, nëpërmjet koncepteve që shprehin, lidhjet ndërmjet objekteve të realitetit 

objektiv ose të objekteve e të vetive të tyre. Por, në togfjalëshat e qëndrueshëm, këto 

lidhje janë të ngulitura e të përhershme. Kjo qëndrueshmëri e togfjalëshit e ka bazën në 

ngulitjen e lidhjeve ndërmjet vetë objekteve ose objekteve e vetive, të cilat pasqyrohen në 

togfjalësh. Prandaj, jo çdo objekt që emërtohet me një togfjalësh mund të jetë bazë për 

krijimin e një togfjalëshi të qëndrueshëm. Ai krahason shtëpia e shokut dhe shtëpia e 

lindjes, ku në rastin e parë lidhjet ndërmjet fjalëve për të shënuar objektin bëhen në çastin 

e ligjërimit, pra, “sajohen” lirisht gjatë ligjërimit në sajë të kuptimit të gjymtyrëve, kurse 

në rastin e dytë ato janë si “të gatshme” në ndërgjegjen e folësit.
124

 Ndërsa në një gjuhë 

                                                            
120 N. Mërkuri, Emërtime popullore togfjalëshore të bimësisë, SF, 1995, Nr. 1-4, f. 94. 
121 A. Duro, Termi dhe fjala… vep. e cit., 2009, f. 150. 
122 A. Duro, po aty, f. 151. 
123 A. Duro, po aty, 152. 
124 A. Duro, po aty, f. 152. 
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këto lidhje të ngulitura të gatshme shprehen në formën e një emërtimi të zgjeruar (prej dy-

tre fjalësh), në një gjuhë tjetër ato mund të jepen në forma më kompakte, madje nga një 

fjalë e përbërë deri te një fjalë e parme. Kjo vërteton edhe një herë për “unitetin e tyre 

organik”, për emërtimin nga ana e tyre të një objekti. P.sh., këllëf jastëku, pillow – case 

(angl.), ose këllëf thike, heath (angl.),
125

 pra me një fjalë të vetme. 

Duro thekson se, ndryshe nga togfjalëshi i qëndrueshëm i gjuhës së përgjithshme, 

togfjalëshi i qëndrueshëm terminologjik përbën një njësi gjuhësoro-konceptore ose 

logjike-sendore brenda një sistemi të një fushe të caktuar terminologjike. Nga pikëpamja 

e ndërtimit të vet semantiko-strukturor termi togfjalësh qëndron ndërmjet togfjalëshit të 

lirë dhe atij frazeologjik. Kështu, togfjalëshi frazeologjik ka në një farë mase edhe 

ngurosje gramatikore, të cilën s‟e ka togfjalëshi terminologjik, p.sh., kodra pas bregut, 

gjymtyrët e tij nuk mund të ndryshojnë dhe boshti i motorit, i cili mund të ndryshojë në të 

dy përbërësit e vet si boshtin e motorit, boshtet e motorëve. Këtë veti togfjalëshit 

frazeologjik ia jep, në radhë të parë, karakteri i tij i figurshëm e idiomatik, i cili çon në 

shkrirjen semantike të elementeve përbërëse. Togfjalëshat terminologjikë, ndonëse nuk 

krijohen në aktin e ligjërimit, sikurse edhe togfjalëshat frazeologjikë, dallohen nga këta të 

fundit, sepse nga pikëpamja e lindjes së tyre janë përgjithësisht akt i njëhershëm krijimi. 

Për këtë arsye, ata krijohen mbi bazën e gjedheve të caktuar që ekzistojnë në gjuhë. 

Ndryshe nga togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë togfjalëshat frazeologjikë janë 

“akt” krijimi jo i njëhershëm edhe për arsye të veçantisë së formimit historik të tyre, gjatë 

të cilit idiomatizmi thyen orë e çast vijën e drejtë të rregullsisë strukturore e semantiko-

funksionale dhe nuk krijohet mundësa e një gjedheje frazeoformuese, sipas së cilës të 

lindin njësi të reja. 

Në togfjalësha përgjithësisht shprehen mundësitë e zhvillimit kuptimor të fjalës, të 

cilat ajo i realizon në lidhje me fjalët e tjera. Por, Duro thekson se në togfjalëshat 

frazeologjikë mundësitë e zhvillimit kuptimor të fjalëve realizohen në forma më të 

ndërlikuara, gjë që kushtëzohet jo vetëm nga vlera emërtuese e fjalës, por edhe nga 

ngarkesa e saj emocionuese e stilistikore. Përkundrazi, në togfjalëshin jofrazeologjik 

vetitë kombinuese të fjalës-term realizohen në forma më të njëtrajtshme e të caktuara, për 

shkak të pasqyrimit prej saj të lidhjeve më të drejtpërdrejta ndërmjet objekteve dhe vetive 

të tyre, ku momentet logjike mbizotërojnë e përjashtojnë momentet emocionuese e 

stilistikore. Këto momente përjashtohen brenda sistemit terminologjik ose brenda një 

                                                            
125 A. Duro, po aty, f. 153. 
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fushe caktuar të një dege të shkencës, edhe kur vetë togfjalëshi, nga pikëpamja e 

zanafillës së vet, ka karakter të figurshëm, si: Arusha e Madhe, Kashta e Kumtrit (astr.), 

bisht dallëndysheje, bisht qeni (mek.). Duro, gjithashtu, përmend se disa gjuhëtarë, duke u 

nisur nga ky fakt, pohojnë se për termin nuk është e huaj ngarkesa emocionuese e 

stilistikore. Ai mendon se kjo është e vërtetë vetëm kur termi përdoret jashtë fushës 

terminologjike, sidomos në gjuhën e përgjithshme. Në këtë rast, po ta ketë pasur, ai mund 

të rimarrë ngarkesën stilistiko-emocionuese.
126

 

Sipas Duros, në caqet e togfjalëshave të qëndrueshëm terminologjikë vihen re 

shkallëzime të caktuara, të cilat kushtëzohen si nga karakteri i lidhjes së gjymtyrëve, 

ashtu edhe nga prejardhja e tyre. Ndër të tjera, ai dallon këta nëntipe kryesorë:
127

 

a) Togfjalësha të qëndrueshëm terminologjikë që i shënojnë sendet nëpërmjet një  

emërtimi tjetër në mënyrë të figurshme. Të tilla janë disa emërtime kafshësh (nusja e 

lalës, kali i qyqes), emërtime yjësish (Udha e Qumështit, Arusha e Madhe), bisht 

dallëndysheje, bisht qeni, qafë pate (mek.). Për shkak të ruajtjes të karakterit të figurshëm 

nga ana e këtyre togfjalëshave, ata shquhen ndërmjet gjithë togfjalëshave të tjerë të 

qëndrueshëm terminologjikë për shkallën më të lartë të idiomatizmit. Për këtë arsye, këta 

togfjalësha të qëndrueshëm në terminologjitë e ndryshme kanë përhapje të vogël. Me këtë 

ide pajtohet edhe Hajredin Xhaferi, i cili shprehet se emërtimet me karakter të figurshëm 

janë më të pakta. Ato janë kryesisht togfjalësha në të cilët fjala e varur ka kuptim të 

figurshëm, p.sh.: fasule qorre, gjemb lugati, gjemb shejtani, grurë qyqeje, lule zjarri, lule 

zogu etj. Të paktë janë togfjalëshat në të cilët të dy gjymtyrët kanë marrë kuptim të 

figurshëm, si: rruaza ljepuri, sirmë qyqeje, rrush nerënxe, grurë qyqeje, rrush qyqeje
128

 

etj. 

b) Togfjalësha të qëndrueshëm terminologjikë që dallohen për një shkallë të lartë  

ngurosjeje. Disa prej këtyre togfjalëshave në FGjSSh (1980) jepen edhe me përkufizime 

përkatëse, si: çelës automatik, kënd i drejtë, kënd i ngushtë, (gjeom.), kënd i rënies, pikë e 

vdekur (fiz.) etj.  

Duke iu referuar ideve dhe mendimeve të gjuhëtarëve tanë në lidhje me konceptin  

e tyre për njësitë togfjalëshore (frazeolologjike), po japim në mënyrë të përmbledhur disa 

nga tiparet apo veçoritë e njësive frazeologjike në gjuhën shqipe dhe për këtë u jemi 

referuar gjuhëtarëve A. Jashari dhe B. Kryeziu. Sipas tyre, termi frazeologji vjen nga 

                                                            
126 A. Duro, Termi dhe fjala… vep. e cit., 2009, f. 153-156. 
127 A. Duro, po aty, f. 163. 
128 H. Xhaferi, Fjalë e frazeologji të botës bimore në krahinën e Tomorricës, SF, 1979, Nr. 2, f. 102. 
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greqishtja phrasis (shprehje, njësi e ligjërimit) dhe logos (dije, dituri, fjalë). Nën këtë 

term përmblidhen dy kuptime: frazeologjia si degë e leksikologjisë që studion bashkimet 

leksiko-semantike të fjalëve dhe tërësia (fondi) e njësive frazeologjike të një gjuhe të 

caktuar. Për të shënuar këtë njësi gjuhësore janë përdorur dhe përdoren terma të 

ndryshëm, si: lokucion, idiomë, togfjalësh frazeologjik, frazeologjizëm, shprehje etj., por 

më i ngulitur dhe i pranuar nga gjuhësia shqiptare është emërtimi njësi frazeologjike.
129

 

Duke u mbështetur në përkufizimin e bërë më parë nga J. Thomai, ata japin disa nga 

tiparet apo veçoritë e njësive frazeologjike: 

a. Njësitë frazeologjike për nga ndërtimi janë togfjalësha (madje edhe fjali) të  

përbërë nga dy a më shumë fjalë, si nga dy emra: brez pas brezi “vazhdimisht”; flakë për 

flakë “menjëherë”; ëndrra në diell “gjëra të pamundura”; kaposh mbi pleh 

“mendjemadh”; nga një emër dhe nga një mbiemër: dhelpër plakë “njeri shumë dinak”; 

thëngjill i mbuluar “njeri i djallëzuar”; si pulë e lagur “i nënshtruar, i përulur”; nga dy 

folje: fol e qesh “gazmor”, shkel e shko “keq”; nga një folje dhe një emër: t‘i rrëmbesh 

kokën “shumë e bukur”; i jap dorën “e ndihmoj”; nga tri-katër fjalë: m‘u bë zemra mal “u 

gëzova”; i hedh hi syve “e mashtroj”; ç‘i sheh syri ia bën dora “është shumë i zoti” etj. 

b. Njësitë frazeologjike janë bashkime të qëndrueshme fjalësh. Në togfjalëshat e lirë  

lidhja e fjalëve bëhet në çastin e ligjërimit, në përputhje me rregullat e gjuhës, kurse te 

njësitë frazeologjike lidhja e fjalëve nuk bëhet aty për aty, por është bërë me kohë, 

historikisht. Prandaj, njësitë frazeologjike riprodhohen në ligjërim si njësi të gatshme, 

ashtu si fjalët. 

c. Njësitë frazeologjike kanë kuptim të njësuar, pra kanë vlerën e një fjale të vetme.  

Në këtë tipar ato përqasen me fjalët dhe kanë sinonime fjalë të veçanta. Ky është tipari 

thelbësor i njësive frazeologjike. Kuptimi tërësor i njësive nuk është shumë e thjeshtë e 

kuptimeve të fjalëve përbërëse, por “shkrirje” e këtyre. Për shembull, i hodhi hi syve = e 

gënjeu, e mashtroi; kockë e lëkurë = shumë i dobët; më ngrohu zemrën = më gëzoi; vari 

buzët = u mërzit, u zemërua; për pesë para spec = kot etj. Duke marrë për bazë këtë tipar, 

nuk përfshihen në frazeologji proverbat, fjalët e urta, gjëzat etj., të cilat afrohen me njësitë 

frazeologjike për nga kuptimi i figurshëm dhe ngjyrimi emocionues, por dallohen prej 

tyre se janë fjali të plota, pra përqasen nga kuptimi dhe funksioni me fjalinë, si kush 

punon ha, guri i rëndë në vendin e vet, s‘mbahet shtëpia me miell hua etj.
130

  

d. Njësitë frazeologjike kanë rend të ngulitur të fjalëve. Kështu, gjymtyrët e tyre nuk  

                                                            
129 A. Jashari, B. Kryeziu, Gjuhë Amtare, Prishtinë, 2010, f. 99. 
130 A. Jashari, B. Kryeziu, po aty, f. 100. 
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mund të ndërrojnë vendet, ndërmjet gjymtyrëve s‟mund të futen fjalë të tjera; emrat dhe 

foljet s‟mund të ndryshojnë trajtë etj. Dallimet në trajta, nganjëherë, janë tregues të 

njësive të ndryshme frazeologjike, si: ia hapi syrin “e llastoi”; i hapi sytë “u përmirësua”; 

ia hap sytë dikujt “e zhvilloj, e arsimoj”; hap sytë! “kujdes”; hapi sytë “u çudit” etj. 

ndërkaq, ndryshimi i rendit apo zgjerimi i gjymtyrëve të njësisë frazeologjike me fjalë të 

tjera, bëhet kur ato përdoren me qëllime të caktuara stilistike. 

e. Në të shumtën e rasteve njësitë frazeologjike përftohen nga përdorimi i figurshëm  

i togfjalëshave të lirë, të cilët me kohë janë ngurosur dhe janë njësuar nga kuptimi. 

Kështu, me të njëjtat gjymtyrë, në të njëjtin ndërtim në gjuhë përdoren paralelisht dy 

togfjalësha: njëri me kuptim të drejtpërdrejtë, pra togfjalësh i lirë, tjetri me kuptim të 

figurshëm, pra njësi frazeologjike. Krahasoni, për shembull: Lumin e fryrë nga shirat e 

hodhi përmes ca trarëve të gjatë (togfjalësh i lirë) dhe: Ai e hodhi lumin edhe kësaj here, 

por nuk do t‘i ndritë më (njësi frazeologjike). Kështu janë formuar edhe njësi të tjera 

frazeologjike, si: rreh gjoksin, tund derën, vret miza, e shkeli në kallo, hap sytë, çan 

dërrasa, shtrij dorën etj. 

f. Njësitë frazeologjike merren në sintaksë si një gjymtyrë e vetme fjalie (si kryefjalë, 

 kallëzues, rrethanor etj.), meqenëse ato funksionojnë në ligjërim si njësi të pandashme. 

Për shembull: Lajmi mori dhenë (= u përhap, kallëzues i thjeshtë); Këtë punë mos e bëj 

shkel e shko (= keq, rrethanor mënyre) etj.
131
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KAPITULLI II 

TRAJTIMI LEKSIKOGRAFIK I TOGFJALËSHAVE TË QËNDRUESHËM NDËR  

FJALORË 

 

Ky kapitull synon të trajtojë në mënyrë të përmbledhur ato lloj dukurish, që, në 

një farë mënyre, për studentët që mësojnë anglishten si gjuhë të huaj gjithmonë kanë qenë 

të vështira në fushën e gjerë të frazeologjisë dhe sintaksës. Trajtimi i përgjithshëm i 

llojeve të ndryshëm të “togfjalëshave të qëndrueshëm” është mbështetur te të dhënat e 

vjela nga fjalorë një dhe dygjuhësh të anglishtes dhe shqipes. Secili prej fjalorëve është 

vlerësuar duke hulumtuar  njësi të përzgjedhura sipas kategorive të ndryshme. 

Përfundimet janë komentuar dhe krahasuar me kujdes.  

II. 1. Frazeologjia dhe fjalorët 

 

Shqyrtimi teorik i çështjeve themelore të frazeologjisë së një gjuhe shtron nevojën 

e pasqyrimit të saj në fjalorë me qëllimin e vetëm kryesor për përdorim praktik në 

ligjërimin e folur dhe atë të shkruar. Jani Thomai thekson se për shkak të origjinalitetit e 

të karakterit të theksuar gjuhësor, studimet për frazeologjinë dhe, pas kësaj, puna për 

fjalorët frazeologjikë, synojnë drejt lëndës konkrete të gjuhëve të veçanta. Disa dije të 

përgjithshme, që lidhen me konceptin për frazeologjinë gjuhësore, me disa tipare të 

qenësishme dhe me klasifikimin e saj, tashmë merren si të njohura, por, si këto dije, edhe 

përvoja në këtë fushë, u nënshtrohen më gjerë veçantive të gjuhëve konkrete.
132

 Hartimi i 

fjalorëve frazeologjikë i shërben shtimit të vlerave shprehëse dhe strukturave të 

qëndrueshme frazeologjike. Në këtë mënyrë bëhet i mundur mësimi i gjuhës në thellësinë 

e saj leksiko-gramatikore si edhe studimi i mëtejshëm teorik e shkencor. Gjithashtu, J. 

Thomai thekson se parimi themelor teorik e praktik i frazeografisë duhet të jetë 

përcaktimi i identitetit frazeologjik me larminë e tyre, si edhe verifikimi i gjithë serisë së 

formave të përdorimit. Të tria këto pikëpamje: forma, kuptimi dhe përdorimi, përshkohen 

nga njohja e natyrës së saj specifike gjuhësore.
133

 Fjalorët frazeologjikë pasqyrojnë vlerat 

e vetë frazeologjisë gjuhësore: emërtuese dhe shprehëse, teorike dhe praktike. Vetë 

frazeologjia, si krijim kryesisht popullor e historik, përveç vlerave gjuhësore, përcjell 

                                                            
132 J. Thomai, Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë: EDFA, 2010, f. IX. 
133 J. Thomai, po aty, f. IX-X. 
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tregues të mendësisë së popullit, të kulturës dhe historisë së tij, ndoshta edhe më shumë se 

fjalët. 

II. 2. Fjalorët frazeologjikë: disa krahasime midis frazeografisë britanike dhe 

ruse 

 

Në punimin e tij për fjalorët frazeologjikë, Antoni P. Kaui sjell një vëzhgim kritik 

mbi disa nga zhvillimet kryesore në frazeologjinë britanike dhe ruse në periudhën nga 

vitet 1930 deri në 1960. Ai, gjithashtu, përpiqet të gjurmojë ndikimin e tyre në fjalorët për 

“togfjalëshat e qëndrueshëm” (bashkëlidhjet e qëndrueshme/kolokacionet dhe idiomat) të 

hartuar kryesisht për të huajt që mësonin anglishten dhe të botuara midis viteve 1975 dhe 

1995. Fjalorët britanikë për mësimin e anglishtes si gjuhë e huaj, me karakter të 

përgjithshëm apo të specializuar, që në fillimet e tyre në vitet 1930, kanë sjellë shumë 

fakte të reja për strukturën leksikore dhe gramatikore në një shkallë të tillë që rrallëherë 

është arritur në punime të përgatitura për folësit amtarë të anglishtes. Zhvillimet ruse të 

kohës kanë qenë më të shtrira dhe janë mbështetur nga arritje impresionuese. Politika 

zyrtare në ish-Bashkimin Sovjetik drejt gjuhëve kombëtare dhe atyre ndërkombëtare 

kryesore favorizoi krijimin e programeve ambicioze për hartimin e fjalorëve dhe, si 

pasojë, çoi në botimin e një sërë fjalorësh me karakter të përgjithshëm dhe të tjerë më të 

specializuar dhe pedagogjikë, dygjuhësh dhe njëgjuhësh. Këta fjalorë u hartuan për ata që 

mësonin rusishten dhe gjuhë të tjera të rëndësishme, duke përfshirë edhe anglishten. Këta 

fjalorë përbëjnë një pjesë të rëndësishme të kësaj ndërmarrjeje të madhe të leksikografëve 

rusë për plotësimin e nevojave të atyre që dëshironin të shkruanin në gjuhë të huaj. 

 Sipas Kau-it, ka shumë pak gjurmë për të treguar sesa kanë ndikuar kërkimet në 

lëmin e frazeologjisë britanike në përgatitjen e fjalorëve të rusishtes. Vala e ideve në 

frazeologji që prej fundit të viteve 1960 ka qenë pothuajse plotësisht nga lindja drejt 

perëndimit. Megjithatë, duhet thënë se në fjalorët perëndimorë të dyja traditat ndonjëherë 

gërshetohen në mënyrë interesante.
134

 

 Në përpjekje për të krahasuar fjalorë të këtij lloji në të dyja gjuhët, Kaui thekson 

se kategorizimi është mjaft i vështirë në frazeologji për shkak të formave të shumta 

sintaksore, pragmatike, stilistikore dhe semantike.
135

 Në këtë kuadër, problemet kryesore 

                                                            
134 A. P. Cowie, Phraseological Dictionaries: Some East-West Comparisons in his (ed.): Phraseology: 

Theory, Analysis, and Applications, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 210. 
135 A. P. Cowie, po aty, f. 210. 
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janë ato të përcaktimit se ku fillon aktualisht fusha e frazeologjisë dhe, brenda këtij 

kuadri, ndarja e njësive më të pandryshueshme dhe më të pamotivueshme nga njësitë më 

të kombinueshme dhe më të motivueshme. Zgjidhja e këtyre problemeve kërkon 

përzgjedhje të kritereve të përshtatshme dhe shtjellimin e një kornize të kategorive 

frazeologjike. Një kategori që po tërheq një vëmendje të veçantë në analizën e teksteve të 

shkruara është ajo që quhet “bashkëlidhje (kolokacion) e kufizuar”, kategori kjo që u 

njoh, ndonëse me emërtime të ndryshme, edhe nga frazeografët rusë që nga fundi i viteve 

1940 e në vazhdim. Kaui u përpoq të hidhte dritë mbi këtë kategori, duke dhënë komentet 

e tij në mënyrë parimore në lidhje me fjalorët e përzgjedhur.
136

 

 Duke qenë se frazeologjia është një fushë shumëkuptimëshe për shkak të 

ekzistencës së termave të shumtë dhe nga përdorimet konfliktuale të të njëjtit term, Kaui 

shpresoi të ndihmonte në të kuptuarit e një zone të ndërliqur, duke krahasuar termat dhe 

kategoritë e përdorura në një numër sistemesh frazeologjike – të ndryshme në sipërfaqe, 

megjithëse të lidhura ngushtësisht me njëra-tjetrën. 

II. 2. 1. Fjalorët e parë britanikë 

 

Çështjet e përzgjedhjes dhe kategorizimit në frazeologji u interesonin edhe 

themeluesve të leksikografisë angleze si gjuhë e huaj dhe pikërisht Harold E. Palmërit 

(Harold. E. Palmer) dhe Albert S. Hornbit (Albert S. Hornby), të cilët njihen pak si të 

tillë. Po kështu, nuk dihet se në fundin e viteve 1920 Palmëri ndërmori një projekt 

kërkimor, në të cilin më vonë u bashkua edhe Hornbi, për të grumbulluar dhe klasifikuar 

një gamë të gjerë njësish shumëfjalëshe. Pikëpamjet teorike të Palmërit u parashtruan në 

parathënien e raportit të tij të parë kryesor të projektit, i ashtuquajturi “Raporti i dytë i 

përkohshëm mbi bashkëlidhjet në anglishte” (Second Interim Report on English 

Collocations) të vitit 1933. Këtu ai i kushtoi vëmendje përdorimit mjaft të përhapur në 

ligjërim dhe në gjuhën e shkruar të kombinimeve të fjalëve (të quajtura nga Palmëri 

“collocations” ose më saktësisht “comings-together-of-words”/vendosja-bashkë-e-

fjalëve).
137

 Ai, gjithashtu, shpjegoi hollësisht edhe pasojat që kanë format e tyre të 

pazakonta dhe lidhjet formë-kuptim në procesin e mësimit të gjuhës. Në fakt, theksi më i 

madh në diskutimin e tij u vu në vështirësinë e të mësuarit që paraqesin këto forma dhe 

                                                            
136 A. P. Cowie, po aty, f. 210. 
137 Një “Raport i parë i përkohshëm” (First Interim Report) doli në vitin 1931, por aktualisht nuk ka kopje 

të disponueshme. (cituar nga Cowie, Phraseology: Theory, Analysis, and Applications, Oxford: Clarendon 

Press, 1998, f. 211).  
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qasjen që duhet të merret parasysh për t‟i përvetësuar sa më mirë ato. Përkufizimi i tij 

ishte si më poshtë: “Një bashkëlidhje (kolokacion) është vendosja në radhë e dy ose më 

shumë fjalëve që duhet të mësohen si një e tërë, dhe jo e ndarë nga pjesët përbërëse të 

saj.”
138

 Palmëri ishte i interesuar edhe për kategorizimin e këtyre njësive. Megjithëse në 

vitin 1933 nuk e kishte qartësuar dallimin kryesor midis shprehjeve (togjeve) si-fjalë dhe 

si-fjali, Palmëri u përqëndrua në mënyrë të frytshme te të parat – pra te kombinimet e 

fjalëve, d.m.th,. që funksionojnë si elemente në fjali të thjeshta. Kjo bëhet mjaft e qartë në 

raportin e tij ―Bashkëlidhje (kolokacione) që klasifikohen në foljore, emërore, ndajfoljore 

dhe parafjalore.‖
139

  

 Palmëri, gjithashtu, dha mendimin e tij edhe për dallimin e rëndësishëm midis 

bashkëlidhjeve (kolokacioneve) si një kategori e përgjithshme dhe atyre të cilave ai iu 

referua si “togfjalësha të lirë” ose “kombinime të lira.” Këto ishin një manifestim i 

sistemit të gjuhës dhe “duhej të vendoseshin së bashku duke zbatuar rregullat më të 

përdorshme dhe më të njohura të gramatikës.”
140

  

 Në të njëjtën kohë, qasja e tij pati disa kufizime të caktuara. Shumë pak analistë 

do ta përdornin termin “bashkëlidhje (kolokacion)” për gjithë gamën e njësive 

shumëfjalëshe të hulumtuara nga frazeografët, p.sh. mund ta krahasojmë me terma, si: 

“njësi frazeologjike”, “togfjalësh (shprehje) i qëndrueshëm” apo “kombinim-fjalësh.” 

Shumë të tjerë do ta kufizonin termin “bashkëlidhje (kolokacion)” vetëm për kombinimet 

si-fjalë (d.m.th., kompozitat apo emërtimet) që nuk janë idioma, por që shtrihen në zonën 

e ngatërruar midis kombinimeve të lira dhe idiomave. Meqë Palmëri nuk dalloi një 

përshkallëzim të idiomaticitetit brenda bashkëlidhjeve emërore, foljore etj., ai nuk 

parashtroi ndonjë procedurë për diferencimin midis rasteve më idiomatike dhe atyre më 

pak idiomatike. 

 Pavarësisht atyre që pëmendëm më lart, nuk duhet të anashkalojmë anët pozitive 

të punës së tij. Më kryesorja është se Palmëri dhe Hornbi bënë një klasifikim të 

kujdesshëm dhe të hollësishëm të modeleve sintaksore në të cilat gjenden kombinimet e 

fjalëve. Siç e thekson edhe Kaui, kategoritë kryesore të raportit ishin modelet 

togfjalëshore, duke prezantuar lista të bashkëlidhjeve (kolokacioneve). P.sh., në të u 

përfshi ndërtimi “parafjalë + one‟s (gjinore) + emër” dhe u sollën shembuj, si: at one‘s 

ease (i lehtësuar), at one‘s leisure (kur të kesh kohë), at one‘s post (në vendin e punës ose 

                                                            
138 Palmer, 1933, f. 5 (cituar nga Cowie, po aty, f. 211). 
139 Palmer, 1933, f. 18 (cituar nga Cowie, po aty, f. 211). 
140 Po aty, f. 211. 
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detyrës së dikujt), at one‘s time of life (në moshën e dikujt) etj. 

 Qasja analitike e iniciuar nga Palmëri dhe e zhvilluar më tej nga Hornbi ndikoi 

shumë në trajtimin e togjeve shumëfjalëshe edhe në fjalorët e tjerë me karakter të 

përgjithshëm të viteve 1930 dhe 1940. Një aspekt tjetër i kësaj qasjeje ishte edhe 

mostrajtimi i idiomave të llojeve që, tradicionalisht, janë parapëlqyer nga leksikografët, 

d.m.th., togje me strukturë komplekse dhe me natyrë të theksuar kulturore, si: put one‘s 

shoulders to the wheel (i vë gjoksin punës), skate on thin ice (shkoj në teh të thikës), buy a 

pig in a poke (blej derr në thes) etj. Ndërsa idioma të tilla nuk u përjashtuan nga 

Idiomatic and Syntactic English Dictionary (Fjalori idiomatik dhe sintaksor i anglishtes) 

në vitin 1942, po kaq rëndësi, në mos më shumë, iu kushtua edhe llojeve asnjanëse nga 

ana stilistikore dhe kulturore të regjistruara në Raportin e përkohshëm (p.sh.: to ask a 

favour (of) (të kërkosh favor), to call attention to (t‘i tërheqësh vëmendjen), to catch the 

eye of (ta bësh dikë të të vërejë) etj. Sipas studimeve aktuale kompjuterike, këto togje 

hasen më shpesh në tekstet e shkruara, sesa kombinimet shprehëse të refuzuara nga 

Palmëri.
141

  

 Një pjesë tjetër e trashëgimisë Palmër-Hornbi është edhe kategorizimi sintaksor 

dhe analiza e njësive në pothuajse të gjithë fjalorët britanikë të idiomave. Kjo buron 

pjesërisht nga zhvillimi i mëtejshëm që i bënë ata “kodeve” gramatikore për përdorim në 

fjalorë të përgjithshëm, por edhe për shkak të Raportit të përkohshëm.
142

 Pasi u vendos 

praktika e klasifikimit të kombinimeve të fjalëve sipas formës dhe funksionit, hapi tjetër 

në mënyrë të natyrshme solli një specifikim më të sofistikuar duke treguar funksionet në 

fjali të idiomave, si: cut a dash (të sillesh mirë) ose spill the beans (të nxjerrësh sekretin), 

si edhe mundësitë apo kufizimet transformuese të tyre. Informacioni i sjellë nga Oxford 

Dictionary of Current Idiomatic English (Fjalori i Oksfordit të anglishtes idiomatike të 

sotme), (Volumi II)
143

 ilustron mënyrën e dhënies së elementëve “folje (kalimtare)” dhe 

“kundrinor (i drejtë)” duke sinjalizuar mundësinë e transformimit ose të përdorimit në 

formë joveprore: cut a dash [folje + kundrinor], spill the beans [folje + kundrinor 

joveprore].  

 Nga mesi i viteve 1970 ndryshoi objekti i studimit në teorinë frazeologjike 

britanike dhe amerikane. Siç e pamë, Palmëri dhe Hornbi, hodhën bazat e një pune të 

sofistikuar për nënllojet gramatikore, por nuk mundën të hulumtonin një lloj tjetër 

                                                            
141 R. Moon, Frequencies and forms of Phrasal Lexemes in English, in Cowie‟s (ed.) Phraseology: Theory, 

Analysis, and Applications, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 79. 
142 A. P. Cowie, Phraseology: Theory, Analysis, and Applications, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 212. 
143 A. P. Cowie et al., cituar po aty, Oxford; Oxford University Press, 1983, f. 213.  
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varianti që ndikoi mbi atë gramatikor. Kjo ishte shkalla e idiomaticitetit, që u manifestua 

në shkallë të ndryshme të pamotivueshmërisë semantike dhe/ose qëndrueshmërisë 

strukturore. Palmëri dhe Hornbi e dinin që vështirësia në të mësuar në rastin e at one‘s 

leisure ose at one‘s post kishte të bënte me zgjedhjen arbitrare të elementëve (p.sh.: reply 

at your leisure, por jo *reply at your ease; He died at his post, por jo *He died at his 

position). Këtu, zgjedhja e emrave ishte mjaft e qëndrueshme; por në raste të tjera, po 

njëlloj arbitrare (a chink / crack in one‘s armour (pikë e dobët) nuk ishte e tillë. Ajo që 

duhej ishte një skemë më e sofistikuar, që duhej të kishte parasysh shkallën e 

ndryshueshmërisë dhe të lidhjes që shpesh ekzistonte midis një zgjedhjeje të kufizuar të 

fjalëve, nga njëra anë, dhe kuptimit të fjalës, nga ana tjetër. Në togun: pick a fight / 

quarrel / argument, për shembull, kuptimi i pick (instigate = nxit, shtyj, ndez) është, në 

një farë mënyre, i kushtëzuar nga seti i kufizuar i emrave. Kështu, duhej të gjendeshin 

qasje të reja, të ndjeshme ndaj këtyre faktorëve, dhe nga mesi i viteve 1970, këto qasje 

ishin kryesisht europiano-lindore. 

II. 2. 2. Ndikimi i studiuesve rusë 

 

Në fakt, që nga mesi i viteve 1970 dhe gjatë viteve 1980, një prej ndikimeve më të 

mëdha në teorinë frazeologjike britanike ishte pikërisht puna e një grupi studiuesish rusë, 

të cilët kishin qenë mjaft aktivë rreth tridhjetë vjet më parë. Këta ishin Viktor 

Vladimiroviç Vinogradovi (Victor Vladimirovich Vinogradov), i cili njihet edhe si babai i 

frazeologjisë ruse, dhe Natalia Nikolaevna Amasova (Natalya Nikolaevna Amasova), e 

cila ia vlen të përmendet për shkak të formulimit të kuptimit të “lidhur frazeologjikisht”, 

që ndryshonte nga ai i propozuar nga Vinogradovi dhe që, më vonë, u përdor gjerësisht 

nga studiuesit e tjerë rusë. Një studiuese tjetër ishte edhe Rozalia Ginzburgu, e cila, së 

bashku me kolegë të tjerë, dha përkufizimin e njësive frazeologjike.
144

 

 Megjithëse fjalorët britanikë të idiomave të bazuar në parime gjuhësore analitike, 

filluan të botohen në vitet ‟70 të shekullit të kaluar, punë të mirëfillta, që pasqyronin 

thellësinë dhe saktësinë e madhe të frazeologjisë ruse, nuk u shfaqën deri në vitet ‟80. 

Ndërkohë, të huajt që donin të mësonin anglishten, në praktikë shpesh u referoheshin 

librave me shprehje, hartuesit e të cilëve nuk  kishin ide të qarta për kufijtë e frazeologjisë 

dhe ishin të detyruar të përfshinin “krahas togfalëshave të qëndrueshëm (d.m.th. 

                                                            
144 Për idetë e këtyre studiuesve kemi folur në kapitullin I, prandaj dhe nuk po ndalemi më tepër. 
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bashkëlidhjeve dhe idiomave)… togfjalësha të lirë, madje edhe fjalë të veçanta.”
145

 

Përpara ristrukturimit rrënjësor që iu bë nga Xhenifer Zaidëll (Jennifer Seidl) në vitin 

1978, edhe fjalori English Idioms and How to Use Them (1954) (Idiomat në anglishte dhe 

si t‘i përdorim ato) i V. MekMordit (W. McMordie) pasqyronte shumicën e të metave që, 

më vonë, u dalluan edhe nga Ginzburgu. Dallimet midis një togu fjalësh dhe një tjetër – 

dallime këto kritike për të huajt – nuk u bënë të qarta dhe fjalët bosht njëra pas tjetrës, 

togfjalëshat e lirë (lose a pencil (të humbësh lapsin, turn a wheel (të vërtitësh rrotën), 

bashkëlidhjet e kufizuara (lose a leg (të humbësh këmbën), turn a somersault (të 

performosh një laradash/salto) dhe idiomat (lose heart (të lëshosh veten/të biesh 

moralisht), turn one‘s coat (të kthesh pllakën) nuk u paraqitën në mënyrë të njëtrajtshme 

dhe nuk u dhanë shpjegime për probleme të ndryshme të këtyre togjeve. 

 Ata që mësonin gjuhë të huaja, sidomos në nivele të përparuara, kishin nevojë për 

fjalorë që zbatonin parimet teorike për zgjedhjen dhe klasifikimin e njësive frazeologjike. 

Fjalori i Aleksandër V. Kuninit (Alexandr V. Kunin) English-Russian Phraseological 

Dictionary (Fjalor frazeologjik anglisht-rusisht) i botuar për herë të parë në vitin 1955, 

ishte i pari për frazeologjinë angleze që bazohej mbi të tilla parime. Në botimet e 

mëvonshme në vitet 1967 dhe 1984, u përmirësua në shumë anë. Forca e vërtetë dhe 

origjinaliteti i këtij fjalori qëndron në përzgjedhjen parimore dhe analizën sistematike të 

njësive. Këto janë zgjedhur në mënyrë rigoroze sipas përkatësisë së tyre në kategori të 

njohura nga Kunini si frazeologjike (d.m.th. me strukturë togfjalëshore).
146

 Në fjalorin e 

tij ai përfshiu edhe lloje të ndryshme të “shprehjeve funksionale”, d.m.th., shprehje me 

strukturë fjalie të thjeshtë, si në rastin e: every bullet has its billet (çdo plumb ka vendin e 

vet)  dhe, të përbërë, si te: It‘s as broad as it‘s long (Është sa i gjerë dhe i gjatë), që 

funksionojnë si proverba, slogane etj. Pavarësisht nga kufizimet, që lidhen kryesisht me 

vështirësitë që hartuesi hasi për të pasur mundësi të shfletonte tekste të kohës, të çdo lloji, 

ky fjalor është një punë e jashtëzakonshme studimore dhe një model i leksikografisë mbi 

baza teorike.
147

  

 Fjalori në dy vëllime i Kauit, Oxford Dictionary of Current Idiomatic English 

(1975/1983) (Fjalor i Oksfordit i anglishtes idiomatike të kohës) ishte fjalori i parë 

frazeologjik i anglishtes i hartuar nga gjuhëtarët anglezë. Ai ishte edhe një punim i plotë 

                                                            
145 R. S. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lexicology, (2nd ed.), Moscow: Vuisshaya Shkola, 

1979, f. 214. 
146 A. P. Cowie, A. V. Kunin, English-Russian Phraseological Dictionary, in his ed. Phraseology: Theory, 

Analysis, and Applications, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 219. 
16 A. P. Cowie, po aty, f. 220. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

63 
 

në llojnt e tij në Britani, i cili u bazua në materiale burimore të shkruara (dhe në disa raste 

të folura) që prej fundit të Luftës së Dytë Botërore. 

 Vëllimi i parë përmbledh foljet frazale dhe idiomat foljore të lidhura me to, si: 

blow off steam (shfryj/nxjerr dufin), throw in (up) the towel (hedh peshqirin/pranoj 

humbjen). Vëllimi i dytë përfshin idioma dhe njësi frazeologjike të llojeve të ndryshme 

strukturore dhe funksionale, duke u mbështetur në teorinë frazeologjike ruse në dy 

aspekte: së pari, ky fjalor njohu dhe zbatoi kornizën e kategorive të nxjerra nga puna e 

Vinogradovit dhe Amosovës; dhe, së dyti, ishte përfshirja e një numri të madh shprehjesh 

“funksionale”, si: proverbat (out of sight out of mind (larg syrit larg zemrës), dhe 

mallkimet (God damn it (përdoret për të theksuar).
148

 Më vonë u botuan edhe shumë e 

shumë fjalorë të tjerë, pasi bazat teorike ishin hedhur nga frazeografia ruse dhe ajo 

britanike. 

II. 3. Frazeografia në gjuhën shqipe 

 

Megjithë mungesat e natyrës objektive në fjalorët e deritanishëm të gjuhës shqipe 

bie në sy, ku më shumë e ku më pak, përpjekja për pasqyrimin e frazeologjisë në mungesë 

të njohurive teorike.
149

 Pasqyrimi i frazeologjisë, si material ilustrues, bie në sy për herë 

të parë në Fjalorin latinisht-shqip (Dictionarium Latino-Epiroticum) të F. Bardhit (1635), 

ku siç thotë autori, krahas fjalëve të tjera, aty janë përfshirë “do proverba oo të thana”, siç 

mund të përmendim: shkon i njomi me të thatin; hedh gurin e fsheh dorë; kur të shohësh 

majën e veshit etj.
150

 Krahas fjalëve shqipe, autori ndonjëherë e plotëson kuptimin me 

togfjalësh frazeologjik, por në mënyrë jo aq të vetëdijshme për ta rijetësuar këtë lëndë 

leksikologjike, se sa për të plotësuar kuptimin themelor të fjalëve.  

 Ndër fjalorët e parë dygjuhësorë, ku u pasqyrua frazeologjia në mënyrë pak a 

shumë të vetëdijshme, është ai i Kristoforidhit. Sipas Androkli Kostallarit, ky fjalor 

“…nuk mund të futet në radhën e fjalorëve të zakonshëm dygjuhësorë. Veçoritë më të 

rëndësishme që e dallojnë fjalorin e Kristoforidhit nga fjalorët e tjerë të paraçlirimit janë 

pikërisht dy – nga njëra anë, karakteri i tij jonjëdialektor, por gjithëdialektor, 

gjithëshqiptar dhe, nga ana tjetër, synimi për të qenë një fjalor i gjuhës shqipe, një fjalor 

shpjegues sui generis për shqiptarët, por jo një fjalor dygjuhësor për nevojat praktike të të 

                                                            
148 A. P. Cowie, po aty, f. 221. 
149 Z. Gjoçaj, Trajtesa frazeo-stilistike të shqipes, Prishtinë: Era, 2009, f. 144. 
150 A. Jashari, Përimtime rreth frazeografisë shqipe, Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore 

“Leksikografia shqip-trashëgimi dhe përspektivë”, organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 

Tiranë, dhjetor 2004, në Scripta Manent, Korçë: Promo Print Sh.p.k., 2013, f. 29. 
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huajvet.”
151

 Frazeografia shqipe në gjysmën e shekullit XX, u pasurua me vepra të tjera  

leksikografike, sidomos në Fjalorin shqip-greqisht të Kostandin Kristoforidhit, i botuar 

në vitin 1904 dhe në Fjalorin shqip-italisht të Shoqërisë, i botuar në vitin 1908. Ajo u 

pasqyrua si ilustrim e zbërthim kuptimor i fjalës së radhitur, kryesisht për t‟u shërbyer 

trevave njohëse të gjuhëve gjegjëse të folësve shqiptarë. Mungesa e koncepteve të qarta 

teorike për frazeologjinë si disiplinë gjuhësore e ka vonuar edhe vjeljen, botimin e 

paraqitjen e denjë më të pasur e më të mjaftueshme të fondit frazeologjik.
152

 

 Zbrazësitë frazeografike i plotësoi sadopak Fjalori i vitit 1954. Ky fjalor, sipas J. 

Thomait, si në shumë drejtime të tjera, edhe në fushën e pasqyrimit të frazeologjisë, 

padyshim, qëndron më lart se fjalorët e botuar para tij. Frazeolgjia shqipe këtu ka gjetur 

një vend më të gjerë, ajo është dhënë në një vend të veçantë; kriteret janë më të 

përpunuara, shpjegimet më të plota e më të sakta etj.
153

 Me themelimin e Kartotekës së 

Leksikut të Shqipes regjistrimi i fjalëve dhe i shprehjeve që do të mblidheshin për vite me 

radhë, u bë konceptimi i identitetit frazeologjik nga gjuhëtarë të shquar shqiptarë, duke 

shfrytëzuar edhe studimet frazeologjike botërore dhe kjo punë teorike u pasqyrua edhe 

praktikisht në leksikografi e frazeologji. U botuan shumë fjalorë një, dy e më 

shumëgjuhësh të karakterit normativ, shpjegues, terminologjik etj. 

 Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (FGjSSH) i botuar në vitin 1980, janë 

sistemuar të gjithë tipet frazeologjikë. Sipas nevojës, ata janë vënë në lidhje sintagmatike 

brenda kontekseve në funksion të trefishtë, si mjet ilustrues i fjalës, si çerdhe e saj dhe si 

njësi kuptimore më vete, me strukturë të gjerë leksiko-semantike e me ngjyrim 

emocionues e stilistik. Një frazeologji kaq e gjerë botohet për herë të parë në një fjalor me 

karakter të përgjithshëm leksikografik. Meritë e këtij fjalori është paraqitja e frazeologjisë 

gjuhësore, letrare, modale, proverbiale, terminologjike, sinonimike e antonimike, sipas 

parimit ilustrues e shpjegues, kuptimor, gramatikor etj., si njësi të pavarura e si çerdhe të 

fjalës. 

Fjalori i Shqipes së Sotme (FShS)
154

 si nga përbërja e fjalëve e nga ndërtimi i 

fjalësit, ashtu edhe nga shpjegimi i tyre, nga përbërja e frazeologjisë dhe e thënieve e nga 

mënyra si jepen ato, është një vepër e re leksikografike me rreze më të gjerë veprimi e që 

                                                            
151 A. Kostallari, Parimet themelore për hartimin e ―Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe‖ në Studime mbi 

leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe II, Tiranë, 1972, f. 7. 
152 Për më tepër mund të shihni: Z. Gjoçaj, Trajtesa frazeo-stilistike të shqipes, Prishtinë: Era, 2009, f. 144-

152, ku autori paraqet një vështrim të përgjithshëm të leksiko-frazeografisë shqipe të viteve 1904-1954.  
153 J. Thomai, Probleme të frazeologjisë së gjuhës shqipe në Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e 

fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë, 1972, f. 354. 
154 Fjalor i shqipes së sotme, Akademia e Shkencave së Shqipërisë dhe IGjL, Tiranë: Toena, 2002, f. 3-7. 
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mund të përdoret më lehtë. Në të është dhënë i përpunuar në mënyrë mjaft të ngjeshur, 

sipas parimeve e kritereve shkencore bashkëkohore, visari themelor i fjalëve e i 

shprehjeve të gjuhës së sotme shqipe, i parë si një sistem në zhvillim. Krahas fjalëve, ky 

fjalor përfshin edhe pjesën më aktive të njësive frazeologjike të shqipes së sotme, të cilat e 

plotësojnë dhe e zgjerojnë fjalësin, duke qenë një lëndë ndërtuese e gjuhës me vlerë të 

mëvetësishme e të pazëvendësueshme. Ato e bëjnë gjuhën tonë më të larmishme e më të 

zhdërvjellët, i japin mjete e mundësi të shumta stilistikore-shprehëse dhe bartin të 

gdhendur në mermerin gjuhësor mençurinë e shpirtin krijues të popullit tonë të lashtë, 

përvojën e tij shekullore. Frazeologjia, në krahasim me atë të Fjalorit të 1980-ës, është 

harrur dhe është pasuruar me njësi të reja; ajo jepet në këtë fjalor në mënyrë sistemore 

dhe sipas disa kritereve më të thjeshta, që e lehtësojnë gjetjen e përdorimin e saj. Edhe 

shpjegimi i frazeologjisë në këtë fjalor është dhënë në mënyrë më të thukët e më të 

thjeshtë. Një përpunim i tillë shkencor i frazeologjisë së shqipes ka sjellë në këtë fjalor 

edhe përmirësime cilësore. Në mënyrë të veçantë është synuar të bëhet një pastrim i 

mëtejshëm i frazeologjisë e i thënieve nga elementet e huaja të panevojshme. 

 Në parathënien e botimit të dytë ku flitet për ndryshimet dhe përmirësimet e këtij 

fjalori, ndër të tjera thuhet se janë harrur një pjesë e vogël njësish leksiko-semantike e 

frazeologjike, disa thënie të rëndomta e fjalë të urta. Por nga ana tjetër, janë shtuar thënie 

dhe njësi frazeologjike që pasqyrojnë përdorimin e fjalëve ose të kuptimeve përkatëse në 

ligjërimin e sotëm. Në seksionin Shpjegime për përdorimin e fjalorit
155

  jepen mjaft 

hollësi për përdorimin e tij, ndër të tjera, edhe për emërtimet e pathjeshta që përdoren si 

terma (sidomos emërtimet nga bota bimore e shtazore); p.sh. BAR BRESHKE bot. Një lloj 

bari...  LULE DHENSH bot. luledele. Ndër të tjera thuhet se te disa fjalë jepen, sipas 

rastit, edhe shënime plotësuese për shqiptimin a përdorimin. Shënime të tilla vihen për të 

njëjtat arsye  edhe te disa njësi frazeologjike (p.sh. dikujt, dikë, diçka, diçkaje, që tregojnë 

drejtimin gramatikor etj): p.sh. S’ia di anën diçkaje. Çdo fjalë në fjalor formon një 

artikull më vete. Pjesa e dytë e çdo artikulli përfshin frazeologjinë, emërtimet e 

pathjeshta, bashkëlidhjet e qëndrueshme gramatikore dhe togje të tjera, që nuk kanë lidhje 

të drejtpërdejta e të qarta në kohën e sotme me kuptimet e shpjeguara në pjesën e parë. 

Kuptimet e fjalëve shpjegohen me thënie, që plotësojnë a sqarojnë më mirë shpjegimet e 

fjalëve, tregojnë lidhjet e mënyrën e përdorimit të tyre etj. Bashkë me thëniet janë vënë 

edhe disa njësi frazeologjike ose fjalë të urta që lidhen me kuptimet përkatëse. Në raste të 

                                                            
155 Po aty, f. 9-15. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

66 
 

rralla janë vënë si thënie fjali të plota, vargje të shkëputura ose pjesë nga dialogë. 

  Në Fjalori i Gjuhës Shqipe (FGjSh), botuar në vitin 2006, janë përfshirë shumë 

fjalë, shprehje e kuptime që përdoren sot në shqipe dhe që nuk gjenden në fjalorët e 

mëparshëm shpjegues të shqipes. Gjithsej fjalori përmban rreth 48.000 fjalë, përveç 

shumë njësive frazeologjike dhe thënieve. Ky fjalor mbështetet kryesisht në lëndën që jep 

Kartoteka e leksikut të shqipes ose që ka dalë nga vjeljet më të fundit të fjalëve e të 

frazeologjisë nga letërsia artistike, nga shtypi i kohës, nga fjalorët shpjegues kombëtarë e 

nga fjalorët e tjerë të shqipes (dygjuhësh, krahinorë, terminologjikë, frazeologjikë, 

sinonimikë, antonimikë etj.). Si një detyrë kryesore e tij ka qenë kujdesi që përditësimi i 

nevojshëm në leksik e në semantikë dhe ndërtimi i korpusit të fjalorit të mos shiheshin si 

zvogëlim a zmadhim mekanik i numrit të fjalëve, të kuptimeve e të frazeologjisë, por si 

pasqyrim simetrik i një realiteti gjuhësor të sotëm në rrafshin e standardit dhe në pajtim 

me qëllimin e hartimit të fjalorit. 

 Në seksionin Shënime për përdorimin e fjalorit
156

 jepet informacion i hollësishëm 

për çdo njësi. Në këtë fjalor, si thënie vihen edhe disa fjalë te urta, disa lokucione 

gramatikore, disa emërtime të pathjeshta ose njësi frazeologjike që kanë lidhje të ngushtë 

me kuptimet përkatëse të fjalëve kryesore etj. Frazeologjia trajtohet sipas dy vlerave: 

ç‟sjell në fushën e emërtimit (kur shënon sende, tipare a veprime të caktuara) dhe ç‟sjell 

në zbulimin e pasurive e të vlerave të fjalëve nën të cilat vihet. Inventari i frazeologjisë 

përcaktohet sipas kritereve për inventarin e fjalëve dhe duke mbajtur parasysh se nuk 

kemi në këtë rast një fjalor frazeologjik. Veçanërisht, ky fjalor nuk e ka për detyrë e nuk 

mund t‟ia dalë që të japë frazeologjinë si sistem, të plotë e me të gjitha vlerat. Prandaj, në 

inventarin e saj bëhen ndryshime që i kërkon tipi i fjalorit. 

 Thjeshtime të ndjeshme, krahasuar me fjalorët e mëparshëm shpjegues të shqipes, 

bëhen në struktura të tjera, që nuk hyjnë në frazeologjinë gjuhësore të mirëfilltë, por që 

kanë qenë përfshirë në një paragraf me të, si: fjalë të urta, emërtime të pathjeshta etj. Në 

fjalorin e ri fjalët e urta përfshihen jo në zërin leksikografik të frazeologjisë, por te 

kuptimet me të cilat lidhen, sepse fjalët ku vihen këto njësi, në vetë strukturat e fjalëve të 

urta, kanë po ato kuptime dhe figurshmëria i takon gjithë strukturës së tyre. 

II. 3. 1. Fjalorët frazeologjikë të shqipes 

 

Mehmet Gjevori është studiuesi i parë shqiptar, që në historinë e leksikografisë 

                                                            
156 Fjalor i gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe IGjL, Tiranë, 2006, f. 10-23. 
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shqiptare, hartoi një fjalor frazeologjik dhe hapi rrugën e zhvillimit të mëtejshëm të kësaj 

fushe në drejtim teorik e praktik, që, deri në atë kohë, ishte një fushë pak e njohur dhe e 

studiuar, pak e përdorur në mënyrë të vetëdijshme, qoftë midis folësve të ndryshëm edhe 

shkrimtarëve. Fjalori Frazeologjizma të gjuhës shqipe u botua në vitin 1968 në Prishtinë. 

Ky fjalor mundëson zgjedhjen e shumëllojshme të materialit frazeologjik, duke pasqyruar 

edhe njësi jofrazeologjike, që nga lokucionet parafjalore me kuptim të figurshëm, deri te 

format e nivelit të togfjalëshit të lirë, fjalët që i plotësojnë apo i përcaktojnë ato. 

Shpjegimi i frazeologjisë në mënyrë perifrastike të shumanshme kuptimore nga autori, e 

lehtëson mundësinë e përdorimit të saj në ligjërim, duke shtruar nevojën e pasurimit të 

mëtejshëm të gjuhës me njësi të reja stilistiko-emocionale.
157

 Ky fjalor përfshin mbi 4 

mijë njësi frazeologjike dhe ndërtime të figurshme. Siç ka vërejtur kritika jonë 

leksikografike, ky vëllim, megjithë prurjen e madhe të shprehjeve dhe të njësive 

frazeologjike, “nuk i plotëson detyrat e një fjalori frazeologjik”.
158

 

Sipas Z. Gjoçajt, Fjalori frazeologjik i gjuhës shqipe i J. Thomait (1999), shënon 

kulmin e frazeologjisë shqipe, që i plotëson nevojat për pasurimin e gjuhës me shprehje të 

bukura frazeologjike.
159

 Ky fjalor është hartuar me njohje të thella shkencore, bazuar në 

përvojën e autorit dhe arritjeve shkencore shqiptare dhe në ato gjuhësore në përgjithësi, 

veçanërisht në fushën leksiko-frazeologjike. Ky fjalor hapet me një studim të ngjeshur 

frazeologjik, i cilësuar si fjalë e fundit e teorisë bashkëkohore frazeologjike, që hedh dritë 

mbi sistemin konceptual të saj dhe shtjellon parimet teorike e kriteret praktike 

frazeografike të tij. Në parathënien e fjalorit, autori shtjellon mjaft mirë çështje leksiko-

semantike e gramatikore, çështje të identitetit frazeologjik me tiparet dalluese të tij, të 

organizimit strukturor të gjymtyrëve përbërëse, lidhje gjenetike të sinonimisë, 

homonimisë e antonomisë frazeologjike, të modelimit (strukturor, semantik e kufizues), si 

dhe variante e çerdhe frazeologjike. Kujdes të veçantë autori i kushton trajtimit të 

kritereve frazeografike (përmbajtja, burimi, platforma teorike, kriteret e ndërtimit të 

fjalorit), si: dallimi i trajtave përcaktuese të varianteve frazeologjike, shpjegimi i 

kuptimeve, si edhe ilustrimi me shembuj nga gjuha e folur dhe e shkruar. Parimi themelor 

që e ka udhëhequr J. Thomain për zgjedhjen e njësive frazeologjike është vlerësimi dhe 

interpretimi, në mënyrë objektive, i strukturës sintagmatike e leksiko-semantike të gjuhës 

së sotme letrare. Aty përfshihen njësi frazeologjike të mirëfillta, si edhe struktura të afërta 

                                                            
157 Për më tepër, shih: Z. Gjoçaj, Trajtesa… vep. e cit., 2009, f. 161-167. 
158 A. Jashari, Përimtime … art. i cit., f. 33. 
159 Z. Gjoçaj, Trajtesa … vep. e cit., 2009, f. 204.  
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me to, sintagma me një gjymtyrë të figurshme (lokucione), sintagma me kuptim të njësuar 

(terminologji teknike), shprehje kalimtare drejt leksikalizimit frazeologjik, togfjalësha me 

dy fjalë të njëjta ose të ndryshme – të nënrenditura ose të bashkërenditura – emërtime të 

pathjeshta të figurshme, thënie proverbiale dhe fjalë të urta. Fjalori ka meritë të veçantë, 

sepse në të përfshihen edhe sinonimet, homonimet dhe antonimet frazeologjike. 

Edhe A. Jashari shprehet se Fjalori frazeologjik i gjuhës shqipe i J. Thomait është 

“guri i kreut” në “piramidën” e frazeografisë shqipe. Në këtë fjalor jepet “pahu” i 

frazeologjisë shqipe që nga burimet e para të dokumentimit të saj deri më sot, çka do të 

thotë se autori ka mënjanuar me të drejtë shumë e shumë njësi të rrefkëta frazeologjike të 

ligjërimit të thjeshtë, që kanë ngjyresa të ulëta e që qëndrojnë në skaj të gjuhës së folur. 

Ky qëndrim vjen në pajtim me synimin e FFGjSh pë të qenë një fjalor kombëtar dhe më 

gjerë për shqipen standarde. Nga ana tjetër, gjejmë të këndellura e të shkrifëruara dhe 

mjaft njësi frazeologjike me burim krahinor, por që kanë përmbajtje e aftësi shprehëse më 

të mëdha se sinonimet e tyre të njohura. Kjo vjen ngaqë në një fjalor si ky, njësitë 

frazeologjike janë vlerësuar si pasuri e mbarë shqipes, pavarësisht nga burimi, të cilin 

autori qëllimisht nuk e përmend askund. Hartimi i këtij fjalori ishte rrjedhojë logjike e 

studimit të gjithmbarshëm të problemeve teorike që lidheshin me frazeologjinë shqipe 

dhe me grumbullimin e saj përgjatë viteve ‟60-‟70 të shekullit të kaluar.
160

 

Në vitin 2010, J. Thomai solli një tjetër botim të Fjalorit frazeologjik të gjuhës 

shqipe, në hartimin e të cilit autori u mbështet veçanërisht te botimi i mëparshëm, krahas 

burimeve të tjera. Ky fjalor vjen me mjaft ndryshime të brendshme në paraqitjen e lëndës: 

janë bashkuar struktura që mund të vlerësohen si variante të së njëjtës njësi frazeologjike; 

janë shkrirë në një dy a tri kuptime të afërta thuajse si nuanca kuptimore; shpjegimet janë 

dhënë sa më gjerë për të sjellë sa më shumë vlera të kuptimeve; vargjet sinonimike janë 

zgjeruar ndjeshëm nëpërmjet lidhjeve të reja dhe vlerësimit të lidhjeve të njohura 

sinonimike të njësive frazeologjike; gjithashtu, sistemi i shënimeve e i shkurtesave është 

bërë më i plotë; shembujt për çdo kuptim mbushin zbrazësitë e natyrshme të çdo 

shpjegimi etj. Paraqitja e lëndës ka përforcuar karakterin e tipit frazeologjik të fjalorit dhe 

ka përcaktuar më mirë e më qartë identitetin strukturor e kuptimor të njësive 

frazeologjike.
161

  

Një tjetër vepër në fushën e frazeologjisë shqipe është edhe Fjalor me shprehje të 

huazuara në gjuhën shqipe, i A. Jasharit, nga më të mirët në llojin e vet. Ky fjalor, siç 

                                                            
160  A. Jashari, Përimtime … art. i cit., f. 28-29. 
161 J. Thomai, Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë: EDFA, 2010, f. VII. 
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shprehet edhe J. Thomai, është i një tipi të veçantë: është fjalor shprehjesh e jo fjalësh; 

është fjalor njëgjuhësh me shprehjet në gjuhën shqipe, por edhe dy gjuhësh, madje 

shumëgjuhësh me shprehje në gjuhë të huaja; fjalor i një lënde të veçantë, jo i 

përgjithshëm; gjithsesi fjalor shpjegues.
162

 Ky fjalor është i tipit shpjegues filologjik me 

përbërës enciklopedikë. Ai përfshin mbi 3000 njësi të huazuara, si edhe mjaft proverba e 

shprehje të tjera idiomatike. Fjalori përbëhet nga dy pjesë: në pjesën e parë të titulluar 

“Filli i Arianës‖ përfshihen kalket frazeologjike, kurse në pjesën e dytë “Paris vaut bien 

le messe‖, jepen huazime frazeologjike. 

Sipas hartuesit, ky fjalor synon të plotësojë disa qëllime dhe kryesisht: të 

pasqyrojë në mënyrë sa më të plotë shtresën e shprehjve të huazuara që përdoren në 

gjuhën shqipe, sidomos në ligjërimin e shkruar; të nxjerrë në pah vlerat kuptimore-

stilistike dhe risitë e përdorimit të këtyre shprehjeve; të përhapë te një masë sa më të gjerë 

lexuesish këtë pasuri të madhe të kulturës botërore; të ndihmojë lexuesit për përdorimin e 

drejtë të tyre në ligjërim; si edhe të hedhë në “qarkullim” shprehje të huazuara të 

papërdorura ende në ligjërimin e shkruar, me qëllim pasurimin e fjalorit të lexuesve.
163

 

Përmbledhtas, formimin e frazeografisë shqipe mund ta përimtojmë përmes disa 

rrugëve: Së pari, lënda frazeolgjike e shqipes do të pasqyrohet qysh herët në botime 

gjuhësore, gazeta e revista dhe sidomos në përmbledhje folklorike.
164

 Disa studiues të 

folklorit, me të drejtë, kanë vërejtur se në këto botime “gjejmë përzierje proverbash me 

shprehje të mirëfillta gjuhësore”. 

Së dyti, regjistrimi i lëndës frazeologjike në fjalorë të ndryshëm të shqipes në 

shekujt 19-20, kryesisht si mikrokontekste për përdorimin e kuptimeve të figurshëm të 

fjalëve.
165

  

Së treti, për formimin e frazeografisë shqiptare ka shërbyer edhe botimi i 

                                                            
162 J. Thomai, Parathënia e Fjalorit me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe, Tiranë, 2006, f. IV. 
163 Për më tepër, shih: A. Jashari, Fjalor me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe, Tiranë: Dudaj, 2007, f. 

XI-XII. 
164 Këtu kemi parasysh materialet e botuara në Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar, vëll. I, II, III, 

Tiranë, 1961, 1962, ku përfshihen: J. G. Hahn, Albanesische Studien, Wien 1854; Reinhold, Noctes 

Pelasgicae…, Athens, 1855; J. U. Jarnik, Albanesische Helden Hochzeitslieder und Sprichtëorter, Leipzig, 

1889-1890; G. Mayer, Albanesische Studien VI,  Wien 1897, si dhe Thimi Mitko, Bleta shqiptare, 

Aleksandri, 1878; Visar Dodani, Mjalt‘ e mbletës, Bukuresht, 1898; S. Dine, Valë e detit, Sofje, 1908; A. 

Sirdani, Fjalë ari, Shkodër, 1928; B. Haçi, Proverba shqiptare, Tiranë, 1931; S. Kolea, Një tufë proverba, 

Tiranë, 1944; Z. Sako, Q. Haxhihasani, K. Harito, Fjalë të urta të popullit tonë, Tiranë, 1958 etj. 
165 Këtu kemi parasysh fjalorë të tillë, si: F. Rossi, Vocabolario Epirotico-Italiano, vi, Roma, 1866; J. 

Juniku, Fjaluur i voghel Sccyp e Ltinisct, N‟Scoder, 1895; Fialuer i ri i shcypes, Bashkimi, Shkodër, 1908; 

A. Leotti, Dizionario Albanese-Italiano, Roma, 1937; F. Cordignano, Dizionario Italiano-Albanese, 

Shkodër, 1938; D. N Gazulli, Fjalorth i Ri, Visaret e Kombit, vëll. XI (fjalë të rralla të përdoruna në Veri të 

Shqipnis), Tiranë, 1941; P. Tase, Fjalorth i Ri, Visaret e Kombit, vëll. XII (fjalë të rralla të përdoruna në 

Jug të Shqipnis), Tiranë, 1941 etj. 
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materialeve të mirëfillta frazeologjike në organe të ndryshme shkencore, si: “Studime 

filologjike”, “Gjuha jonë” etj., nën titujt ―Material frazeologjik nga krahina…‖, 

―Shprehje popullore‖, ―Fjalë e shprehje nga…‖etj., ku lënda frazeologjike është 

mbledhur nga mësues të gjuhës shqipe, studentë dhe bashkëpunëtorë të Institutit të 

Gjuhësisë dhe Letërsisë. 

Së katërti, frazeologjia shqipe u pasqyrua gjerësisht në fjalorë krahinorë të hartuar 

nga autorë të ndryshëm brenda dhe jashtë trojeve të Shqipërisë. Ndër ta është ai i M. 

Gjevorit, që përmendëm më lart, fjalorthi i Niko Mustakës me titull “Shprehje popullore 

nga rrethi i Korçës”, ku përmblidhen rreth 2000 njësi frazeologjike me burim popullor 

nga Korça dhe rrethinat e saj. Në këtë fjalorth, për herë të parë mëtohet për kritere 

shkencore në trajtimin leksikografik të frazeologjisë, për shembull, regjistrimi i njësive në 

bazë të gjymtyrës së parë emërore etj. Më tej vjen përmbledhja e Avdyl Sulës me titull 

“Visare gjuhësore-kulturore nga Malësia e Gjakovës”, vëllimi i dytë, ku shpjegohen afro 

2500 njësi frazeologjike, fjalë të urta, proverba etj. 

Botime të tilla, në pjesën më të madhe, përmbajnë njësi frazeologjike që spikatin 

karakterin socioetnolinguistik të të folmeve të caktuara, çka duket jo vetëm nga titujt e 

këtyre përmbledhjeve a fjalorthëve, por edhe në përmbajtjen e tyre konkrete. Botime të 

tilla me lëndë frazeologjike dialektore a krahinore duhen përkrahur më tej, sepse i 

shërbejnë edhe ngritjes së një kartoteke të specializuar për frazeologjinë e mbarë shqipes. 

Së pesti, frazeografia shqipe ka bërë hapa të mëtejshëm edhe përmes fjalorëve 

frazeologjikë dy
166

 e shumëgjuhësh. Ndodh që këta fjalorë, megjithëse titullohen 

“frazeologjikë”, nga lënda që përmbajnë dhe për nga kriteret që zbatojnë, i kalojnë caqet e 

të qenit fjalorë të mirëfilltë frazeologjikë dygjuhësh, por më tepër janë përmbledhje 

sintagmash të qëndrueshme dygjuhëshe, kalkesh frazeologjike, fjalësh të urta e 

proverbash.
167

 Pa dyshim, në tërësi, fjalorët dygjuhësh e kanë zgjeruar e thelluar 

dalëngadalë njohjen e leksikut e të frazeologjisë së gjuhës shqipe.
168

 

 

II. 4. Fjalorë frazeologjikë dygjuhësh (anglisht-shqip) 

Fjalorët frazeologjikë dygjuhësh, ashtu si edhe fjalorët e tjerë me karakter 

gjithëpërfshirësh, janë shumë të vlefshëm. Me botimin e fjalorëve të tillë zgjerohet vetë 

                                                            
166 Me sa dimë, i pari i këtij lloji është Fjaluer frazeologjik italisht-shqip, (dorëshkrim) që gjendet në 

bibliotekën e IGjL; Eqrem Shijaku, Fjalor frazeologjik frëngjisht-shqip, Tiranë, 1998; Artan Fida, Fjalor 

frazeologjik italisht-shqip, Tiranë, 1998; Skënder Doku, Fjalor frazeologjik gjermanisht-shqip, Tiranë, 

1998. 
167 Pë më tepër, shih: A. Jashari, Përimtime … art. i cit., f. 29-35. 
168 A. Kostallari, Parimet … art. i cit., Tiranë, 1972, f. 5. 
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tipologjia e fjalorëve dhe rrethi i gjuhëve, niveli shkencor i trajtimit leksikografik, del në 

dritë trashëgimia gjuhësore, si dhe thellohet njohja e lëndës leksiko-frazeologjike e 

gjuhëve në fjalë. Për hartimin e tyre zbatohen kritere bashkëkohore dhe bëhet 

karakterizimi i fjalëve sipas vlerave stilistikore që mundësojnë dallimet midis gjuhëve. 

Këta fjalorë pasqyrojnë mundësitë shprehëse të shqipes përballë gjuhëve të huaja (në 

rastin konkret, anglishtes) që dëshmojnë për pasurinë e madhe të secilës prej tyre. Ata 

përfshijnë një sistem bashkëkohor lidhjesh leksiko-semantike, paradigmatike e 

sintagmatike, i veçantë për gjuhën shqipe ku, natyrshëm, gjejmë dallime në krahasim me 

frazeologjinë e gjuhës së huaj me gjithë ngjyrimet stilistikore e kuptimet leksiko-

frazeologjike. Këta fjalorë janë për të gjithë, për shkrimtarët, përkthyesit, studiuesit, por 

edhe për të gjithë ata që duan të mësojnë gjuhë të huaja. Idiomatika si shprehje e veçorive 

kombëtare dhe përgjithësisht gjuhësore, me një ndërhyrje të dendur e të larguar nga 

rrafshi i kuptimit të mirëfilltë së brendshmi e së jashtmi, si dhe karakteri etno-psikologjik, 

socio-kulturor, stilistik e sintagmatik, sipas mënyrës së të menduarit e të jetesës së secilit 

popull që e flet atë gjuhë, duhet të përkthehet në bazë semantike e jo sintagmatike. 

Semantika frazeologjike nuk paraqet pavarësi të përkthyer e të shkëputur nga struktura e 

vet. Transmetimi i karakterit stilistik e semantik i frazeologjisë është një nga punët më të 

vështira të praktikës përkthyese gjuhësore, sidomos në rrafshin e figurshëm. Në anën 

tjetër, në fushën leksiko-semantike e sintagmatike formale manifestohen specifikat 

kombëtare, faktorët jashtëgjuhësorë etj., të bartura përmes gjymtyrëve përbërëse e 

formave gramatikore, zhvillimeve historike e kulturës material e shpirtërore, besimeve, 

zakoneve etj.
169

 

Një prej fjalorëve frazeolgjikë anglisht-shqip është ai i hartuar nga Ilo Stefanllari 

dhe Vangjel Dheri A Phraseological English-Albanian Dicitonary (Fjalor frazeologjik 

Anglisht-Shqip). Ky fjalor ka karakter gjithëpërfshirës, sepse krahas njësive të mirëfillta 

frazeologjike (idiomave) në të përfshihen edhe njësi të tjera me strukturë togfjalëshore, si: 

folje frazale, bashkëlidhje të qëndrueshme (kolokacione), si edhe njësi të formuara nga 

parafjalë + emër, por edhe njësi me strukturë fjalie si proverba apo thënie (fjalë të urta). 

Hartuesit janë përpjekur t‟i përkthejnë këto njësi me format barazvlerëse të tyre nga 

anglishtja në shqipe, në raste të tjera i kanë përkthyer ose fjalë për fjalë, ose i kanë 

shpjeguar me anë të perifrazimit për t‟i bërë sa më të qarta për lexuesit. Vlerat e këtij 

fjalori lidhen edhe me dhënien e ilustimeve përkatëse për çdo njësi, gjë që e bën edhe më 

                                                            
169 Z. Gjoçaj Trajtesa … vep. e cit., 2009, f. 185. 
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të lehtë përvetësimin dhe përdorimin e tyre. Shumica e këtyre shembujve janë marrë nga 

vepra të autorëve klasikë të letërsisë angleze dhe amerikane.   

Ky fjalor, së bashku me të tjerë, u shfrytëzua nga Vesel Nuhiu në hartimin e 

Fjalor i shprehjeve frazeologjike anglisht-shqip.
170

 Në këtë fjalor autori e ka organizuar 

mirë lëndën frazeologjike, kontekstuale e leksiko-semantike. Me gjithë vështirësitë e 

hasura dhe që janë të kuptueshme, Nuhiu ka shënuar barazvlerën kuptimore të kësaj lënde 

kundrejt asaj angleze. Pasqyrimi i karakterit frazeologjik në të dyja gjuhët e thellon më tej 

edhe njohjen e trashëgimisë leksiko-semantike, stilistikore e strukturore.  

II. 5. Trajtimi leksikografik i togfjalëshave të qëndrueshëm të gjuhës angleze 

ndër fjalorë 

 

“Togfjalëshat e qëndrueshëm” të llojeve të ndryshëm, qoftë me kuptim të 

figurshëm ose jo, janë bërë objekt studimi i shumë studiuesve të huaj dhe shqiptarë. 

Pavarësisht numrit të madh të studimeve dhe hulumtimeve, këta togfjalësha gjithmonë 

kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të vështirë për t‟u kuptuar, interpretuar dhe përvetësuar 

nga studentët. Edhe më i vështirë bëhet përvetësimi i tyre në gjuhë të huaj.  Si mund t‟i 

zbulojnë dhe përvetësojnë këta togfjalësha studentët tanë? Meqë burim kryesor për 

mësimin e një gjuhe të huaj mbeten fjalorët, qofshin këta një apo dygjyhësh, edhe shtysën 

për trajtimin e kësaj çështjeje e morëm nga punimi “Riçard J. Aleksandër (Richard J. 

Alexander); Fixed expressions, idioms and phraseology in recent English learner‘s 

dictionaries”
171

 (Shprehjet e qëndrueshme, idiomat dhe frazeologjia në fjalorë të fundit të 

anglishtes), i cili është ndër autorët e parë që hulumtoi se çfarë vendi zë frazeologjia në 

fjalorë të ndryshëm të anglishtes. 

 Hulumtimi ynë nuk kufizohet vetëm në fjalorë njëgjuhësh të anglishtes, por edhe 

në fjalorë dygjuhësh anglisht dhe shqip, sepse, herët a vonë, studentët tanë gjithmonë e 

ndiejnë nevojën për të përkthyer në shqipe një fjalë, togfjalësh apo shprehje të panjohur 

dhe të pakuptueshme për ta. 

  Në fillim do të paraqiten kategoritë e togfjalëshave të qëndrueshëm që do të 

hulumtohen (10 njësi për çdo nga 7 kategoritë), duke shpjeguar në mënyrë të përmbledhur 

edhe arsyet përse janë përzgjedhur. Më pas përshkruhen edhe fjalorët që kemi hulumtuar, 

mundësitë që japin këta fjalorë për të kuptuar sa më mirë kategoritë e togfjalëshave të 

përzgjedhur, si edhe terminologjinë e përdorur në secilin prej tyre në lidhje me çështjen 

                                                            
170 V. Nuhiu, Fjalor i shprehjeve frazeologjike anglisht-shqip, Prishtinë, 1990. 
171 Euralex ‟92 – PROCEEDINGS, www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex 1992_1/009..., f. 35-42. 

http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex%201992_1/009
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që na intereson. 

 Të dhënat e grumbulluara jepen të gjitha në tabela me komentet përkatëse për 

secilën prej tyre. Në fund të kapitullit jemi përpjekur të nxjerrim disa përfundime për 

vlerën e këtyre fjalorëve në fushën e frazeologjisë dhe të japim mendimet tona modeste 

për ndryshime apo përmirësime të mundshme. 

II. 5. 1. Përshkrimi i togfjalëshave të qëndrueshëm  

 

Duke iu referuar autorëve të ndryshëm, qoftë të huaj apo shqiptarë, siç e kemi 

pëmendur edhe më parë, vërejmë se ata përfshijnë një numër kategorish që mund të 

konsiderohen si “togfjalësha të qëndrueshëm”. Këtu përfshihen edhe “njësitë 

frazeologjike”. Studentët që mësojnë një gjuhë të huaj, edhe kur janë të një niveli të 

përparuar, hasin mjaft vështirësi në përvetësimin e këtyre njësive. Pavarësisht nga 

klasifikimet e ndryshme, në këtë kapitull, ne do të shqyrtojmë një pjesë të këtyre 

togfjalëshave të qëndrueshëm, që ne mendojmë se studentët i hasin më shpesh dhe u 

duhet t‟i përdorin në ligjërimin e tyre.  

 Në mënyrë të përmbledhur po japim kategoritë që do të trajtojmë duke përmendur 

edhe arsyet përse i kemi zgjedhur:
172

 

a) Foljet frazale janë togje që përbëhen nga një folje dhe një ose më shumë parafjalë  

ose pjesëza ndajfoljore. Ato janë të vështira për studentët shqiptarë, sepse në shqipe nuk 

kemi të tilla. Shpesh edhe anglishtfolësit përpiqen t‟i shmangin, por kjo nuk është 

zgjidhje, sepse këto ndërtime janë tipike në ligjërimin e folur. Ndonjëherë, këto 

kombinime rezultojnë në njësi të veçanta të kuptimit, që mund të jenë edhe idiomatike, 

për shembull, folja pack something in (paketoj diçka) nuk paraqet asnjë vështirësi në 

fjalinë: She opened her suitcase and packed all the clothes in. (Ajo hapi valixhen dhe i 

paketoi të gjitha rrobat në të). Megjithatë, në fjalinë: He decided to pack his job in. (Ai 

vendosi ta lërë punën), kuptimet e veçanta të pack (paketoj) dhe parafjalës in (në) nuk e 

japin aspak kuptimin “braktis, lë”. Jo të gjitha foljet frazale janë idiomatike dhe disa janë 

më idiomatike se të tjerat. Disa prej tyre mund të kenë më shumë se një kuptim, gjë që 

varet nga lidhja e tyre me fjalë të tjera të përdorura para ose pas tyre. Take off është një 

shembull i mirë i kësaj kategorie foljesh frazale. Le të shohim disa prej kuptimeve të saj 

të mundshme: 1) The aircraft/ plane/ helicopter/ pilot/ passenger took off, d.m.th, “u ngrit 

                                                            
172 Shumica e njësive të hulumtuara janë përzgjdhur nga librat: English Idioms and How to Use Them (Seidl 

/ McMordie), 1978, Oxford: Oxford University Press, dhe Semantics (A. P. Cowie), 2009, Oxford: Oxford 

University Press, nga kapitulli “Set Phrases” f. 47-56. 
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nga toka”; 2) The thief/boy/dog (njerëz ose kafshë) took off, d.m.th, “vrapoi, u largua me 

shpejtësi”; 3) The sales/ product/ article/ economy took off, d.m.th, “filloi të ketë 

përmirësime të dukshme ose fitime”. Megjithatë, duhet përmendur se ndoshta burimi 

kryesor i vështirësive nuk qëndron në faktin nëse i dimë kuptimet e mundshme të 

kombinimeve, por nëse këto kombinime janë përdorur si duhet në fjali. Edhe mundësitë e 

rendit të fjalëve në këto kombinime mund të paraqesin probleme. Kjo çështje lidhet edhe 

me faktin nëse një folje ndiqet nga një parafjalë apo pjesëz dhe në shumë raste, ky është 

një vendim i vështirë. Për shembull, le të shohim fjalitë e mëposhtme: 

A 1 I read the letter through.   2 I read through the letter. 

B 1 I saw the plan through.   2 I saw through the plan. 

Dallimet në kuptim dhe përdorim mund të mos jenë menjëherë të dukshme për nxënësin. 

Në setin A, through (përmes) është pjesëz në të dyja fjalitë, megjithëse duket si parafjalë 

në A2. Meqë është pjesëz në të dyja fjalitë, edhe kuptimi është i njëjtë, dmth, “e lexova të 

gjithë letrën”. Në setin B, through është pjesëz në fjalinë e parë dhe parafjalë në fjalinë 

tjetër dhe për këtë arsye kemi edhe kuptime të ndryshme. B1 do të thotë “këmbëngula 

derisa plani u realizua plotësisht” dhe B2 do të thotë “e kuptova mashtrimin e planit”. 

Kështu, duket qartë që dallimet midis ndërtimeve mund të jenë të rëndësishme.
173

 Ne 

kemi përzgjedhur disa folje që janë idiomatike, por edhe shumë të përdorshme, prandaj 

studentët shqiptarë duhet t‟i njohin ato. Në kllapa kemi dhënë edhe numrin e kuptimeve 

që kanë disa prej tyre. 

b) Togfjalëshat e qëndrueshëm jofrazeologjikë (që njihen ndryshe si bashkëlidhje të  

qëndrueshme  apo kolokacione) përbëhen nga kombinime fjalësh si folje + emër, emër + 

folje apo mbiemër + emër etj. Një student mund të njohë një numër të madh fjalësh, por 

mund të mos jetë në gjendje t‟i përdorë si duhet për të formuar këto togje tipike të 

anglishtes. Nëse këta togfjalësha hasen dhe përdoren shpesh, mund të bëhen pjesë aktive 

e fjalorit të gjithkujt.
174

 Për studentët që mësojnë anglishten mund të jetë e vështirë të 

njohin si kombinohen fjalët, sepse lidhjet natyrale jo gjithmonë janë logjike apo të 

parashikueshme. Për shembull, nuk ka asnjë arsye të dukshme pse në anglishte thuhet 

making friends (të zësh/bësh shokë) dhe jo getting friends (një student shqiptar kurrsesi 

nuk e kupton një ndryshim të tillë), apo heavy rain (shi i rëndë), por jo strong rain (shi i 

fortë). Studentët, gjithashtu, duhet të dinë kur bashkëlidhje të veçanta janë të 

                                                            
173 Për më tepër, shih: J. Seidl & W. McMordie, English idioms and How to use Them, Oxford: Oxford 

University Press, 1978, f. 113-117. 
174 J. Seidl & W. McMordie, po aty, f. 68-80. 
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përshtatshme, gjë që lidhet kryesisht më përdorimin e tyre në kontekstin apo regjistrin e 

duhur. Për shembull, alight from a bus është një tog formal i përdorur në tabela apo 

kontekste të tjera më zyrtare. Në situata të përditshme, përdoret togu getting off a bus (të 

zbresësh nga autobusi).
175

 Është e rëndësishme që këto togje të studiohen dhe mësohen 

nga studentët, sepse i ndihmojnë shumë që t‟i përdorin fjalët në mënyrë të saktë dhe do të 

bëjnë më pak gabime. Po kështu, duke i përdorur dhe përvetësuar ato, anglishtja e tyre do 

të tingëllojë më natyrshëm kur flasin apo shkruajnë dhe njëkohësisht, do përmirësonin 

ndjeshëm mënyrën e të shprehurit.
176

  

c) Togfjalëshat e qëndrueshëm frazeologjikë nuk janë pjesë e ndarë e gjuhës, të cilët  

dikush mund të zgjedhë t‟i përdorë ose t‟i shmangë. Në fakt, ata janë një pjesë e 

rëndësishme e leksikut të gjuhës dhe përdorimi i tyre mund të na tregojë se si gjuha 

ndryshon dhe zhvillohet.
177

 Përdorimi i tyre e bën ligjërimin, qoftë të shkruar apo të folur 

më të bukur dhe interesant. Këta togfjalësha i kemi ndarë në dy nëngrupe: ata që janë të 

ndryshëm nga shqipja dhe ata të ngjashëm me shqipen. Togfjalëshat e qëndrueshëm 

frazeologjikë të ngjashëm me shqipen jo pa qëllim i kemi klasifikuar më vete. Kjo ndarje 

është bërë për të parë raportin midis dy nëngrupeve në fjalorët njëgjuhësh të anglishtes 

dhe në fjalorët dygjuhësh anglisht dhe shqip. 

d) Togfjalëshat e qëndrueshëm me emra të përveçëm përbëhen nga kombinime  

mbiemër + emër dhe emër + emër që gjithmonë shkruhen me shkronjë të madhe dhe kanë 

vlerën e një emri të përveçëm. Këtu nuk kemi përfshirë emra gjeografikë, por emra të 

veçantë për koncepte, objekte, vende etj., që kanë një kuptim të veçantë në anglishte
178

 

dhe që nuk mund të merren me mend nga studentët, pavarësisht se disa prej tyre janë 

përkthyer fjalë për fjalë në shqip dhe shënojnë koncepte të njëjta, si: the Promised Land 

(Toka e Premtuar) apo the Third World (Bota e Tretë) etj.  

e) Proverbat (thënie) dhe  fjalët e urta i kemi përfshirë në punimin tonë pavarësisht    

se kanë strukturën e një fjalie dhe jo të një togfjalëshi. Edhe A. P. Kaui i quan ato me të 

drejtë “set sentences”
179

 (fjali të qëndrueshme). Përdorimi i vazhdueshëm në një formë të 

veçantë i ka bërë këto njësi pak a shumë ta ngrira ose të qëndrueshme. Sipas Kauit, 

proverbat përbëjnë një kategori interesante, sepse shumë prej tyre u janë nënshtruar 

ndryshimeve strukturore në vite, ndërsa shumë të tjera nuk janë përfshirë nëpër fjalorë. 

                                                            
175  M. McCarthy & F. O‟Dell, English Collocations in Use Advanced, Cambridge: CUP, 2008, f. 6.  
176 M. McCarthy & F. O‟Dell, po aty, f. 6. 
177 J. Seidl & W. McMordie, English idioms … vep. e cit., 1978, f. 1. 
178 Po aty, f. 65-67. 
179 A. P. Cowie, Semantics, Oxford: Oxford University Press, 2009, f. 10. 
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Kështu, ai sjell shembujt e proverbave: man proposes, but God disposes ose one man‘s 

meat is another man‘s poison, të cilat nuk hasen pothuajse fare në korpusin kombëtar 

britanik. Gjithashtu, ai përmend edhe ndryshimet në strukturë ose më saktë shkurtimet në 

strukturë, si: too many cooks, a stitch in time, të cilat nga fjali të plota janë kthyer në 

togfjalësha ose pjesë fjalish. Megjithatë, kur këto forma të shkurtuara përdoren dhe pjesa 

e munguar, në shumicën e rasteve, nënkuptohet: too many cooks spoil the broth (shumë 

dabo e mbytin fëmijën) dhe a stitch in time saves nine (për një gozhdë vete potkoi). 

Kështu, pjesa e mbetur transmeton kuptimin e së tërës.
180

 Ato janë pjesë e fjalorit të 

përditshëm të gjuhës dhe, në fakt, bisedat tona pa to do të ishin të mërzitshme. Shumë 

prej proverbave janë marrë nga Bibla, Shekspiri dhe shumë autorë të tjerë. Ato janë 

pranuar nga folësit për vlerat universale që lidhen me përvoja të jetës së përditshme. 

Mund të gjejmë proverba që i përshtaten çdo situate njerëzore dhe kjo gjë u jep atyre 

zbatim të përgjithshëm. Ato përdoren për të dhënë këshilla, për paralajmërime apo një 

koment të përgjithshëm të mençur mbi një situatë të caktuar, që e bëjnë stilin të mprehtë 

dhe të saktë. Për këtë arsye, ato janë të thjeshta për t‟u mbajtur mend dhe për t‟u përdorur. 

Për studentët, disa proverba janë më të thjeshta për t‟u kuptuar se të tjerat. Proverbat që 

kanë cilësi metaforike, kuptimi i të cilave duhet të transferohet nga plani i drejtpërdrejtë 

në atë metaforik, janë të vështira për një vesh të huaj. Nga ana tjetër, shumë thënie 

proverbiale e thonë në mënyrë të drejtpërdejtë atë që duan të shprehin. Për shembull: A 

burnt child dreads the fire është i vërtetë dhe lehtësisht i kuptueshëm në kuptimin e 

drejtpërdrejtë (fëmija i djegur i trembet zjarrit). Kuptimi metaforik i këtij proverbi gjen 

zbatim shumë më të gjerë, që shkon përtej kuptimit të drejtpërdrejtë. Ai përdoret në çdo 

situatë në të cilën dikush është lënduar, zhgënjyer, mashtruar etj. Në përgjithësi, ky 

proverb do të thotë se dikush është gjithmonë i kujdesshëm për të shmangur përsëritjen e 

një përvoje të hidhur apo të dhembshme.
181

 Edhe në shqipe kemi një proverb të ngjashëm: 

kur digjesh nga qulli i fryn edhe kosit, që përcjell të njëjtin mesazh. Edhe më të thjeshtë 

për t‟u kuptuar janë proverbat që mund të interpretohen vetëm në mënyrë të 

drejtpërdejtë,
182

 si: The more you have, the more you want (sa më shumë të kesh, aq më 

shumë kërkon), ose If you want a thing well done, do it yourself (i zoti e nxjerr gomarin 

nga balta). Proverbat që ne kemi përzgjedhur janë shumë të përdorshëm dhe disa prej tyre 

vijnë edhe në shqipe të huazuara nga anglishtja, si: All that glitters is not gold (Jo gjithçka 

                                                            
180 A. P. Cowie, po aty, f. 53. 
181 Për më tepër, shih: J. Seidl & W. McMordie, English idioms … vep. e cit., 1978, f. 241. 
182 J. Seidl & W. McMordie, po aty, f. 242. 
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që shkëlqen është ar) apo All roads lead to Rome (Të gjitha rrugët të shpien në Romë) etj. 

Por kemi edhe të tjera që nuk janë përkthime të drejtpërdrejta, fjalë për fjalë, por që japin 

mesazhe të njëjta, si: A bird in the hand is worth two in the bush (Më mirë një vezë sot, 

sesa një pulë mot), apo Don‘t make a mountain out of a molehill (Mos e bëj qimen tra) e 

të tjera. 

f) Formula në ligjërimin e folur (speech formulae ose „gambits‟), ku përfshihen  

shprehje në formën e një togfjalëshi apo fjalie të qëndrueshme që përdoren për të 

transmetuar vlerësimin e folësit ndaj të tjerëve dhe mesazheve të tyre
183

 si edhe, 

përgjithësisht, për ta bërë rrjedhën e ligjërimit më të lehtë. Shembuj të tillë janë: I beg 

your pardon (kërkoj ndjesë), Are you with me? (a je dakord me mua), You know what I 

mean? (e di ç‘dua të them), dhe call it what you like (quaje/merre si të duash).  

Po cilat janë tiparet dalluese të këtyre formulave në ligjërim? Sipas Kauit, 

shembujt e përmendur mund të dalin si fjali më vete dhe të gjitha përdoren për të luajtur 

një lloj “veprimi” në gjuhë. Përdorimi i I beg your pardon (ajo ka më shumë se një 

kuptim), për shembull, mund të jetë një përgjigje ndaj diçkaje që sapo ka thënë dikush 

tjetër. Në mënyrë të veçantë ajo mund të funksionojë si një kërkesë për sqarim, si më 

poshtë: „We‟re in trouble if it won‟t fit in.‟ ‗I beg your pardon, if it won‟t fit in what?‟ 

(Jemi në telashe nëse kjo nuk përshtatet. Më fal, por nëse nuk përshtatet ku?) Këto 

formula të gatshme, të shfaqura më vete ose jo, janë shumë të domosdoshme dhe dalin 

shpesh si pjesë të një ndërveprimi verbal.
184

 Jo gjithmonë këto formula janë përgjigje ndaj 

diçkaje që dikush tjetër ka thënë ose ka kërkuar më herët. Ato janë më ndërvepruese se 

kaq, për shembull: „Now, these firms, they‟d got a certain type of lock that they produced, 

and it was all done with a system, you know what I mean?‘ Këtu, formula që është në 

pozicion fundor, i adresohet dëgjuesit, por ka për qëllim të shohë nëse ai ose ajo i kanë 

rrokur kuptimet e a certain type of lock (një lloj çelësi) dhe a system (një sistem), të cilat 

nuk janë shpjeguar. Kështu, formula lidhet edhe me dëgjuesin, edhe me pjesë të gjuhës së 

përdorur nga folësi. Në një shembull tjetër, formula if you please (nëse mundesh të lutem) 

nuk është përdorur për të kërkuar konfirmimin që folësi e ka kuptuar, por sinjalizon 

gjykimin e tij ose të saj se pretendimi i shprehur më parë është thjesht absurd ose i 

paarsyeshëm dhe, pa dyshim, pritet që edhe të tjerët të bien dakord: The parents want 

some say in the fate of their children and these days even the children demand to be 

                                                            
183 A. P. Cowie, vep. e cit., 2009, f. 49. 
184 A. P. Cowie, po aty, 2009, f. 54. 
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heard, if you please.
185

   Për gjithë këto arsye, studentët duhet t‟i njohin mirë këto formula 

të ligjërimit për t‟i përdorur ku dhe kur duhet për të shmangur keqkuptimet e mundshme. 

 

II. 5. 2. Fjalorët  

Fjalorët mbeten gjithmonë një burim parësor në mësimin e një gjuhe të huaj. Në 

numrin e madh të fjalorëve për mësimin e anglishtes, ne kemi zgjedhur për të hulumtuar 

vetëm katër prej tyre, nga të cilët dy janë njëgjuhësh dhe dy të tjerët janë dygjuhësh 

(anglisht dhe shqip). Nëpërmjet hulumtimit do të mund të shohim konkretisht se çfarë 

vendi zënë kategoritë e mësipërme të “togfjalëshave të qëndrueshëm” në secilin prej 

këtyre fjalorëve dhe çfarë u ofrojnë studentëve shqiptarë për t‟i përvetësuar sa më mirë 

këto kategori. Asnjë fjalor nuk mund të përdoret pa iu referuar më parë parathënies së tij, 

sepse aty mund të gjejmë të dhëna të vlefshme në lidhje me njësitë për të cilat gjithkush 

mund të jetë i interesuar. Më poshtë po japim një përshkrim të shkurtër të informacionit 

që fjalorët japin në lidhje me çështjen në fjalë, kryesisht terminologjinë dhe pritshmëritë 

metagjuhësore. 

II. 5. 2. 1. Terminologjia dhe pritshmëritë metagjuhësore 

 

Cambridge International Dictionary of English (CIDOE)
186

 në fillim jep 

informacion për gjetjen e njësive (fjalë apo togfjalësha e shprehje). Duke iu referuar 

pjesës për togfjalëshat e shprehjet, fillimisht, jepet përkufizimi “some phrases and 

combinations of words have a special meaning which is not clear from the meanings of 

the separate words” (disa togfjalësha e kombinime fjalësh kanë një kuptim të veçantë që 

nuk është shumë i qartë nga kuptimi i fjalëve të veçanta). Zakonisht, këto shpjegohen në 

shembuj që ndjekin përkufizimin e fjalës së parë të togfjalëshit. Pastaj shpjegon se në 

fund të fjalorit mund të gjendet indeksi për togfjalëshat,
187

 ku jepet faqja dhe rreshti në të 

cilin mund të gjendet togfjalëshi. Duhet të përmendim se në fjalor jepet vetem termi për 

foljet frazale (phrasal verbs) si kategori më vete, kurse kategoritë e tjera thjesht 

përfshihen në termin “togfjalësh”. Aty përmenden edhe bashkëlidhjet e qëndrueshme (apo 

kolokacionet) si një fjalë ose togfjalësha që përdoren shpesh me një fjalë apo togfjalësh 

tjetër në mënyrë të tillë që tingëllon mjaft natyrale për folësit e gjuhës amtare
 188

 dhe që 

                                                            
185 A. P. Cowie, po aty, 2009, f. 55. 
186 P. Procter, Cambridge International Dictionary of English, Cambridge: CUP, 1995, f. ix. 
187 Po aty, f. 1708-1771. 
188  P. Procter, po aty, f. viii. 
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është shumë e vështirë të arrihet nga të huajt. 

 Webster New World Dictionary (WNWD), gjithashtu, jep informacion për gjetjen 

e njësive në fjalor
189

 dhe në një ndarje të veçantë jep informacion për “togfjalëshat 

idiomatikë” (idiomatic phrases) se si mund të gjenden, por pa dhënë asnjë përkufizim apo 

kategori më vete. Këta togfjalësha idiomatikë vendosen në bllok sipas rendit alfabetik pas 

përkufizimit apo përkufizimeve të fjalës kryesore të togfjalëshit. Të gjitha format jepen 

me shkronja të zeza me një vijë paraprirëse. Këta togfjalësha janë vendosur, sa herë ka 

qenë e mundur, pas fjalës çelës. Format alternative paraqiten në kllapa dhe zakonisht 

jepen edhe format e shkurtra edhe ato të gjata të së njëjtës njësi. Gjithashtu, përmenden 

edhe foljet frazale që përshkruhen si një set foljesh që përbëhen nga një folje dhe një 

ndajfolje, që merren si togfjalësha idiomatikë të përfshirë te folja kyçe. Këto nuk duhen 

ngatërruar me përdorimet e foljeve të tjera që përdoren me parafjalë specifike. 

 Fjalor Anglisht- Shqip (FASH 1) jep udhëzime për përdorimin e fjalorit në 

përgjithësi dhe në një ndarje të veçantë jep informacion për gjetjen e grupit të idiomave, 

proverbave dhe togfjalëshave me përdorim të posaçëm, pa dhënë ndonjë përkufizim, por 

vetëm duke dhënë shenjën që sinjalizon fillimin e tyre.
190

 

 Fjalor Anglisht- Shqip (FASH 2), nga ana tjetër, nuk jep aspak udhëzime për 

përdorim, por në parathënien e fjalorit, duke përmendur vlerat e tij, krahas te tjerave, 

autori shprehet se ky fjalor “…ofron një paraqitje më të plotë se deri më sot të anglishtes 

së Amerikës, një trajtim të gjerë të foljeve me parafjalë, si dhe një mori togfjalëshash e 

shembujsh, duke përfshirë shprehjet idiomatike dhe frazat e ngurtësuara.”
191

 Ai, 

gjithashtu, thekson se në këtë fjalor janë përfshirë jo vetëm një numër i madh i foljeve me 

parafjalë, që shpesh janë trajtuar si zëra më vete, por edhe i një mori togfjalëshash…, të 

cilët janë vërtet problematikë për të gjithë të huajt që kanë punë me anglishten e shkruar 

apo të folur.
192

 

 Siç mund të vihet re nga kjo paraqitje paraprake e fjalorëve, del se CIDOE është 

më i lehtë në përdorim, vetëm se ndonjëherë, duke mos përdorur termat “idiom” apo 

“phrasal verb” për të përshkruar togfjalëshat e ndryshëm, nuk është shumë i qartë. Shpesh 

në të gjejmë të përdorur “saying” për të përshkruar proverbat. Një fakt tjetër pozitiv është 

edhe dhënia e shembujve konkretë për të ilustruar kuptimet e ndryshme, gjë që nuk e 

                                                            
189 V. Neufeldt & D. B. Guralnik, Webster‘s New World Dictionary, New York: Prentice Hall, 1994, f. xii-

xvi. 
190 P. Qesku, Fjalor Anglisht-Shqip, Tiranë: EDFA, 2004, f. x. 
191 R. Hysa, Fjalor Anglisht-Shqip (i përmirësuar), Tiranë: EDFA, 2000, f. v. 
192 Po aty, f. vi. 
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gjejmë te fjalorët e tjerë. WNWD është më pak i qartë në përdorim dhe terminologji. 

FASH 1 dhe 2 janë shumë të vlefshëm, sepse japin variantin shqip të togfjalëshave apo 

shprehjeve, por nuk japin informacion në lidhje me terminologjinë.  

 

II. 5. 3. Përshkrimi i hulumtimit dhe analiza e të dhënave  

Në pjesën në vijim do të paraqesim të dhënat e hulumtimit tonë duke e paraqitur 

secilën prej kategorive në tabelë të veçantë. Për t‟i kuptuar dhe interpretuar më lehtë të 

dhënat po japim edhe simbolet e përdorura. Për çdo kategori kemi përzgjedhur nga 10 

njësi.  

Simbolet e përdorura: + = gjendet  p.sh. = vetëm si shembull 

   0 = nuk gjendet ?       = formë e ngjashme 

 

II. 5. 3. 1. Trajtimi leksikografik i foljeve frazale 

 

Tabela 2.1: Foljet frazale 
 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

1 Foljet frazale 10/10 9/10 9/10 9/10 

1 ask after (someone) + ?  (f. 80) +  (f. 53) + 

2 bear (something) out +  (f. 108) + + + 

3 break down (5) + + + +  (f. 71) 

4 call by +  (f. 184) 0 0 0 

5 carry on (4) + + + + 

6 come across (someone/thing) + + (f. 278) + + 

7 get along (4) + + + + 

8 go off (4) + + + + 

9 look out + + + + 

10 make (something) up (5) + + p.sh. (f. 624) + 

 

Siç mund të shihet nga të dhënat, foljet frazale gjenden të gjitha në CIDOE, madje 

edhe në të gjitha kuptimet. Mënyra si trajtohen këto folje frazale në këtë fjalor është mjaft 

interesante dhe e plotë. Krahas formës së tyre, jepet shpjegimi i kuptimit, i cili shoqërohet 

edhe me shembuj konkretë, p.sh.: bear out - to support the truth of (something) / të 

mbështetësh të vërtetën (e diçkaje); His version of events just isn‘t borne out by the facts. 

/ Versioni i tij i ngjarjeve nuk u mbështet thjesht nga faktet.  Ndonjëherë kuptimi 

shpjegohet edhe me if-clauses (fjali kushtore): If you call by, you visit somewhere for a 

short while on your way to somewhere else / shkoni për vizitë diku për një kohë të 

shkurtër gjatë rrugës për diku tjetër: I just thought I‘d call by on my way into town. / 
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Thjesht mendova t‘u vizitoja gjatë rrugës për në qytet. Ky lloj trajtimi është shumë i 

rëndësishëm, sepse e bën më të lehtë të kuptuarit e këtyre foljeve dhe përdorimin e tyre. 

Gjithashtu, aty jepet informacion nëse këto folje ndiqen nga fjalët someone/something 

(dikush/diçka) (d.m.th. me kundrinë ose jo), gjë që na ndihmon të kuptojmë se si përdoren 

ato dhe nëse mund të lejojnë kalimin e kundrinës në mes të pjesëve përbërëse të foljes. 

Vetëm „call by‟ nuk gjendet në tre fjalorët e tjerë. Kjo gjë tregon se ato janë shumë të 

përdorshme, prandaj edhe autorët janë të kujdesshëm t‟i përfshijnë ato nëpër fjalorë për t‟i 

ndihmuar studentët dhe këdo që mëson një gjuhë të huaj.  

Duhet përmendur fakti se në fjalorin WNWD, këto folje nuk trajtohen në mënyrë 

të plotë, ngaqë pas shpjegimit nuk jepen shembuj konkretë për t‟i ilustruar, p.sh.: come 

across / to meet by accident (takoj rastësisht); find by chance (gjej rastësisht). Po kështu, 

nuk jepet asnjë informacion për kategoritë e këtyre foljeve, nëse përdoren si folje 

kalimtare apo jokalimtare. Edhe kuptimi i ask after nuk është shumë i qartë në këtë fjalor. 

Aty jepet vetëm kuptimi to inquire (kërkoj) (about (rreth), after (pas) or for (për) dhe 

parafjalët që mund të përdoren, ndër të cilat është përmendur edhe after. Ky shpjegim nuk 

është shumë i qartë, sepse kuptimi i ask after (someone) është të pyesësh për shëndetin e 

dikujt.  

Në FASH 1 jepet forma e plotë e foljeve frazale, d.m.th., nëse ndiqen nga 

someone/something krahas përkthimit të tyre me një fjalë të vetme ose me anë të 

shpjegimit. Edhe këtu nuk jepen shembuj konkretë, gjë që e vështirëson përdorimin e tyre 

në fjali për studentët shqiptarë, p.sh.: to ask after s.o. / pyes për shëndetin e dikujt. Nga 

ana tjetër, foljen make something up, këtu e gjejmë vetëm si shembull: Stop making things 

up! (mjaft rrejte!)  

Në FASH 2 jepet edhe më pak informacion në lidhje me formën e foljeve dhe 

nëse janë kalimtare apo jokalimtare. Edhe këtu nuk jepen shembuj ilustrues, por vetëm 

përkthimi, p.sh.: break down a) ngec, ndalon, nuk punon; b) ia shkrep të qarit; c) bie 

(shëndeti); d) zbërthej (llogarinë); e) analizoj. 

Foljet frazale përbëjnë një grup unik të togfjalëshave të qëndrueshëm dhe ato 

meritojnë një vëmendje të veçantë jo vetëm për shkak të numrit të madh të tyre, por edhe 

të mungesës së marrëveshjes midis gjuhëtarëve në lidhje me statusin e tyre: nëse ato 

duhet të quhen idioma ose jo. Përsa i përket çështjes së fundit, ndërsa disa gjuhëtarë 

(Fernandoja apo Makai) i marrin foljet frazale si idioma, të tjerë (Muni, Granti & Bauëri) 

nuk i quajnë si të tilla.  Nga ana tjetër, Liu shprehet se, duke lënë mënjanë çështjen e 
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mosmarrëveshjes, nëse zbatohen dy kriteret më të rëndësishme për identifikimin e 

idiomave – pamotivueshmëria në kuptim dhe qëndrueshmëria në strukturë – atëherë 

shumica e foljeve frazale duhet të përfshihen tek idiomat.
193

 Shumë folje frazale kanë 

kuptim të figurshëm, por disa prej tyre mund të kenë edhe kuptim të drejtpërdrejtë, si: 

close in on (afrohem), fall apart (të ndash), go after (ndjek), run into (përplasem), wrap 

up (vishem); disa janë plotësisht të pamotivueshme, si: boil down to (përfundon në), come 

by (acquire / përvetësoj), put up with (tolerate / toleroj), dhe turn up (appear / shfaqem). 

Foljet frazale, kur kanë më shumë se një kuptim, bëhen edhe më të vështira për studentët 

që mësojnë anglishten si gjuhë të dytë. Për shembull, turn on te ―turn on the light” ka 

kuptimin “të ndezësh dritën”, kurse te ―turn on the audience” ka kuptimin “të ndezësh / të 

eksitosh turmën”. 

 Përsa i përket strukturës, foljet frazale janë të qëndrueshme dhe lejojnë shumë pak 

ndryshime. Por duhet të theksojmë se jo të gjitha strukturat (togfjalëshat) folje + pjesëz 

(ndajfolje ose parafjalë) janë folje frazale sipas kritereve që shumë gjuhëtarë kanë 

përcaktuar për identifikimin e tyre. Këto kritere përfshijnë: 

a. Nëse një ndajfolje mund të vendoset midis foljes dhe pjesëzës. Foljet frazale nuk e  

lejojnë një vendosje të tillë. Për shembull, nuk mund të thuhet “He came slowly across a 

large sum of money” ose “She turned quickly down the proposal.” 

b. Nëse pjesëza mund të vendoset në fillim të fjalisë. Foljet frazale nuk e lejojnë një  

pozicion të tillë. Për shembull, nuk mund të thuhet ―Across a large sum of money he 

came‖ apo ―Down the proposal he turned.”  

c. Nëse kuptimi është plotësisht i motivueshëm. Foljet frazale, shpesh, nuk janë  

plotësisht të motivueshme në kuptim, si: come across, put up with dhe turn down.
194

  

Togfjalëshat folje + pjesëz, që nuk i plotësojnë të gjitha ose disa prej këtyre kritereve 

nuk janë folje frazale. Listen to, look at, come in, dhe talk about janë disa prej këtyre 

shembujve. Së pari, midis foljes dhe parafjalës në këta togfjalësha foljorë mund të 

vendoset një ndajfolje, p.sh. listen closely to dhe look carefully at. Së dyti, pjesëza mund 

të vendoset në fillim, p.sh. “In he came‖ dhe ―About what did he talk?‖ Së fundi, të 

gjithë këta togfjalësha foljorë janë plotësisht të motivueshëm në kuptim. 

 Foljet frazale, megjithatë, nuk janë uniforme në strukturë dhe përdorim. Së pari, 

kemi folje frazale kalimtare dhe jokalimtare (p.sh. make up something përkundrejt give 

                                                            
193 D. Liu, Idioms; Description, Comprehension, Acquisition, and Pedagogy, London and New York: 

Routledge, 2008, f. 21. 
194 Përshtatur nga M. Celce-Murcia & D. Larsen-Freeman, The grammar book: An ESL/EFL teacher‘s 

course (2nd Ed.), Boston, MA: Heinle & Heinle, 1999, f. 428-433. 
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in). Për më tepër, sipas Randolf Kuirkut (Randolph Quirk et al.), foljet frazale mund të 

klasifikohen në tri nënkategori. Lloji i parë përfshin ato idioma të veçanta që përbëhen 

nga një folje + një ndajfolje, si: turn down / refuzoj (turn down an offer ose turn an offer 

down / refuzoj një ofertë). Ndajfolja në këto folje frazale mund të vendoset pas ose para 

kundrinorit. Në fakt, nëse kundrinori shprehet me një përemër, pjesëza ndajfoljore duhet 

të vendoset pas saj, si te turn it down. Foljet frazale të llojit të dytë janë ato që përbëhen 

nga një folje + një parafjalë, si: come across something / gjej diçka rastësisht, por jo 

come something across). Lloji i tretë përfshin foljet frazale që përbëhen nga një folje + dy 

pjesëza (një ndajfolje dhe një parafjalë), si: put up with / toleroj, duroj dhe look down 

upon (on) / përbuz.
195

 Një tjetër karakteristikë e foljeve frazale është se shumë prej tyre 

kanë shumë kuptime. Për shembull, round up mund të ketë edhe kuptimin “të 

grumbullosh dhe arrestosh” (The police rounded up all the suspects), edhe kuptimin “të 

përfundosh” (They plan to round up their research next spring). Ky tipar interesant i disa 

prej foljeve frazale e bën edhe më të vështirë të mësuarit e këtij grupi unik të idiomave.
196

 

  

II. 5. 3. 2. Trajtimi leksikografik i togfjalëshave të qëndrueshëm (jofrazeologjikë) 

 

Tabela 2.2: Togfjalësha të qëndrueshëm (jofrazeologjikë) 

 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

2 Togfjalësha të 

qëndrueshëm 

10/10 6/10 4/10 6/10 

1 gain entry +  (f. 462) 0 0 ?  (f. 207) 

2 concede defeat + ?  (f. 287) +  (f. 208) 0 

3 suffer a shock ?  (f. 1318) 0 0 0 

4 a blind alley + + +  (f. 107) +  (f. 60) 

5 a golden opportunity + + +  (f. 432) +  (f. 287) 

6 a narrow escape + + +  (f. 690) ?  (f. 460) 

7 a snippet of information ?  (f. 1366) + 0 0 

8 deliriously happy p.sh. (f. 362) 0 0 0 

9 hold a view p.sh. (f. 677) 0 0 +  (f. 325) 

10 keep a secret + + 0 +  (f. 685) 

 

Edhe për këtë kategori CIDOE është më gjithëpërfshirës, pavarësisht se suffer a 

shock (të vuash nga një goditje) gjendet si suffer from a shock, kurse në fjalorët e tjerë 

                                                            
195 R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman, 1985, f. 1152-

1161. 
196  D. Liu, Idioms; Description, Comprehension, Acquisition, and Pedagogy, London and New York: 

Routledge, 2008, f. 23. 
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nuk gjendet aspak. Edhe a snippet of information (një fije informacioni) gjendet në forma 

të tjera si a snippet of conversation (bisedë) ose gossip (thashetheme). Nga ana tjetër, 

hold a view (të kesh një mendim) gjendet vetëm i përdorur si shembull, pa i dhënë 

shpjegimin: He holds unusual views/opinions on many subjects (Ai ka mendime/opinione 

të pazakonta për shumë çështje). Edhe deliriously happy (delirësisht i lumtur) gjendet 

vetëm si shembull: Kate and Peter are deliriously happy together (Keiti dhe Piteri janë 

delirësisht të lumtur bashkë). WNWD togun concede defeat (deklaroj/pranoj humbjen) e 

jep në formë tjetër acknowledge defeat.  

FASH 1 nuk i përfshin shumicën e këtyre togjeve, madje as si shembuj: a narrow 

escape gjendet në formën to have a narrow escape (shave, squeak) – shpëtoj për qime 

(për të zitë e thonjve); a blind alley gjendet pa nyjën (a) dhe në dy kuptime: 1) rrugicë 

qorre (e verbër); rrugë e padalë (e pakrye) dhe kuptimi i figurshëm 2) udhë pa krye; 

ngecë. Për togun to concede defeat jepet përkthimi pranoj humbjen, pranoj se jam i 

mundur dhe po kështu jepet përkthimi edhe për a golden opportunity si rast i rrallë. 

Kurse gain entry na jepet në formën gain entry to në FASH 2, si dhe përkthimi fitoj të 

drejtën e hyrjes në. Ky tog në CIDOE jepet thjesht me kuptimin hyj diku, p.sh.: The 

burglars (hajdutët) gained entry (entered the building / hynë në ndërtesë) by a top 

window. Me sa duket, autori i FASH 2 e ka përkthyer atë fjalë për fjalë. Dhe, po këtu, a 

narrow escape na jepet me folje have a narrow escape – shpëtoj për qime (njëlloj si te 

FASH 1). A blind alley këtu përkthehet rrugë pa krye; qorrsokak, pa përmendur nëse 

është kuptim i figurshëm ose i drejtpërdrejtë, kurse a golden opportunity përkthehet një 

shans i rrallë. Në këtë fjalor gjenden edhe togjet hold a view/ jam i mendimit se dhe keep 

a secret / e ruaj të fshehtën.  

Duhet të përmendim se këto togje janë nga më të vështirat për studentët shqiptarë, 

jo vetëm për t‟u kuptuar, sesa për t‟u përvetësuar dhe përdorur saktë. Siç e pamë edhe më 

lart, shumë prej tyre nuk gjenden në fjalorët e shqipes. Ne kemi hulumtuar togje me 

struktura të ndryshme, përkatësisht: folje + emër (gain entry, concede defeat, suffer a 

shock, hold a view dhe keep a secret); mbiemër + emër (a golden opportunity, a narrow 

escape dhe a blind alley); emër + emër (a snippet of information); dhe ndajfolje + 

mbiemër (deliriously happy). Shumica e tyre janë përkthyer fjalë për fjalë, sidomos ato që 

përbëhen nga një mbiemër + emër (që, në fakt, janë edhe format më të gjendshme në 

fjalorët e shqipes), por ka edhe struktura të tjera, si: ndajfolje + folje (flatly contradict) 

apo folje + ndajfolje: discuss calmly, lead eventually to etj.  
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Fjalorët e mirë të kohës për ata që duan të mësojnë anglishten si gjuhë të huaj 

përfshijnë shembuj të ndryshëm për të ilustruar bashkëlidhjet më të shpeshta të çdo fjale. 

Kjo bëhet e mundur nëpërmjet analizës së korpuseve për të parë se cilat fjalë kombinohen 

më shumë me fjalë të tjera dhe cilat prej këtyre kombinimeve janë më të qëndrueshme. 

Qëndrueshmëria lidhet ngushtësisht me shpeshtësinë e përdorimit të tyre në gjuhën e folur 

dhe atë të shkruar. Nga të gjitha llojet e togfjalëshave të qëndrueshëm, janë pikërisht këto 

bashkime (togje) të qëndrueshme që japin ndihmesën e tyre më të madhe në përvetësimin 

e të shkruarit sa më mirë në gjuhën angleze. Ata janë, për shembull, mbizotërues në 

gjuhën e shkencave shoqërore, siç kanë treguar një sërë studimesh. Nga analiza e disa 

teksteve të tilla ka rezultuar se këto togje zënë pothuajse 35 përqind të të gjitha 

kombinimeve të mundshme sipas një strukture të dhënë.
197

 Si shpjegohet kjo prirje? Një 

prej tipareve të dobishme të togjeve jokrijuese është se ato paraqesin një model “neutral” 

dhe ndihmojnë në përvijimin e një stili që sugjeron objektivitet, prandaj edhe ato përdoren 

mjaft dhe nga analistë seriozë apo edhe akademikë, që duan të përcjellin këto 

karakterisitka në shkrimet e tyre. Togjet e qëndrueshme luajnë një rol shumë të 

rëndësishëm në vendosjen e një etikete asnjanëse në prozën e shkruar formale. Në dallim 

nga sa thamë më sipër, vlera e përdorimit të idiomave të ndryshueshme në mënyrë 

krijuese, i formulave apo proverbave, qëndron në faktin që thjesht e largon vëmendjen 

nga përmbajtja e tekstit dhe e çon atë tek forma. Ky përdorim nëpër gazeta, për shembull, 

do të krijonte mundësinë e shprehjes së komenteve dhe vlerësimeve të mprehta dhe 

“djallëzore”.   

 Pavarësisht formës apo mënyrës si paraqiten këto togje, një fjalor i tillë mbetet 

një burim i paçmuar për zhvillimin dhe pasurimin e mëtejshëm të njohurive mbi to. Kjo 

duhet të bëhet e mundur edhe në fjalorët dygjuhësh që, siç e vumë re, janë të varfër në 

përfshirjen dhe përkthimin e këtyre togjeve.  

II. 5. 3. 3. Trajtimi leksikografik i togfjalëshave të qëndrueshëm (frazeologjikë) 

 

Tabela 2.3: Togfjalësha të qëndrueshëm (frazeologjikë)  
 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

3 Tog. të qënd. 

(frazeologjikë) 

9/10 10/10 10/10 10/10 

1 let the cat out of the bag + + +  (f. 586) +  (f. 91) 

2 kick the bucket + + +  (f. 559) +  (f. 386) 

3 show the white feather 0 +  (f. 1523) +  (f. 1432) ?   (f. 924) 

                                                            
197 A. P. Cowie, Semantics, vep. e cit., 2009, f. 55. 
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4 once in a blue moon + + +  (f. 111) +  (f. 63) 

5 play truant +  (f. 1562) + +  (f. 1312) ?   (f. 858) 

6 a white elephant + + +  (f. 1432) +  (f. 924) 

7 pull someone‟s leg + + +  (f. 582) +  (f. 584) 

8 burn the midnight oil +  (f. 177) + +  (f. 725) +  (f. 439) 

9 red tape + + +  (f. 887) +  (f. 620) 

10 smell a rat +  (f. 1360) + +  (f. 872) +  (f. 607) 

 

Po ashtu si foljet frazale, edhe kjo kategori gjendet në të katër fjalorët. I vetmi 

togfjalësh që mungon te CIDOE është show the white feather. Këtu, për secilin prej 

togfjalëshave jepet shpjegimi dhe një shembull ilustrues. Shpjegimet janë mjaft 

interesante, sepse jepen ose me if-clauses (fjali kushtore) ose me when-clauses (fjali 

kohore), kur njësitë janë me bazë foljore, p.sh.: If you smell a rat you recognize that 

something is not as it appears to be or that something dishonest is happening (kuptoni që 

diçka nuk është ashtu si duket ose diçka e pandershme po ndodh): She smelled a rat 

because he said he was working late at the office but he wasn‘t there when she tried to 

phone him. (Ajo i ra hilesë, sepse ai i tha që do të punonte vonë në zyrë, por nuk ishte aty 

kur ajo u përpoq ta telefononte) apo: When you burn the midnight oil you work late into 

the night (punoni natën vonë): He‘s been burning the midnight oil over the last few weeks 

because he‘s been trying to finish writing up his project work. (Ai ka punuar natën vonë 

gjatë javëve të fundit për të përfunduar shkrimin e projektit të tij). Kur njësitë janë me 

bazë emërore, ato thjesht shpjegohen duke u ndjekur edhe nga shembuj. Po këtu, play 

truant gjendet edhe me parafjalën from në shembull: Most parents are horrified when 

they discover their children have been playing truant from school. (Shumica e prindërve 

tmerrohen kur zbulojnë se fëmijët e tyre nuk kanë shkuar në shkollë).  

Te WNWD shohim se mund të gjenden të gjithë togfjalëshat e përzgjedhur, vetëm 

se nuk jepen shembuj ilustures, p.sh.: an indication of cowardice (tregues/shenjë 

paburrërie): chiefly in show the white feather.  Edhe në dy fjalorët e tjerë i gjejmë të 

gjitha njësitë. Ajo që vëmë re është mënyra si përkthehen ato, herë me shpjegim dhe herë 

me njësi frazeologjike. Le t‟i shohim ato më konkretisht: let the cat out of the bag (folje + 

emër + parafj. + emër) në FASH 1 përkthehet nxjerr të fshehtën; më shpëton goja, ku 

togjet kanë strukturën folje + emër, po kështu përkthehet edhe te FASH 2. Përkthimi i 

kick the bucket (folje + emër) te FASH 1 jepet në disa variante: i bie këmbës; tund 

këmbën; hedh shtupën me të njëjtën strukturë; i tregoj patkonjtë diellit; kthej këmbët nga 

dielli. (folje + emër + emër) dhe te FASH 2 përkthehet thjesht: kthej patkonjtë, cof, pra 

edhe me një fjalë të vetme.  
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Nga ana tjetër, show the white feather (folje + mbiemër + emër) te FASH 1 jepet 

me anë të shpjegimit, pasi në shqipe nuk kemi një njësi gjegjëse: tregohem burracak, 

kurse te FASH 2 e gjejmë në formën white feather (pa folje) dhe përkthehet si shenjë 

paburrërie. Once in a blue moon (ndajf. + parafj. + mbiemër + emër) na jepet në disa 

variante dhe përkatësisht: një herë në shëndre; rrallë e për mall; si edhe rrallëherë, një 

herë në hënëz. Në variantet shqipe bie në sy mungesa e mbiemrit (blue/blu), pasi pjesa 

tjetër është e njëjtë. Edhe play truant (folje + emër) na shfaqet në formën play truant from 

the office – nuk paraqitem në zyrë dhe ky është i vetmi kuptim që na jepet si togfjalësh, 

por e gjejmë të përkthyer edhe si i bëj naftën shkollës, (folje + emër + emër) që, në fakt, 

na duket edhe varianti më i përshtatshëm. A white elephant (mbiemër + emër) e gjejmë pa 

nyjen (a) në të dyja fjalorët e shqipes dhe të përkthyer me anë të perifrazimit, madje 

përkatësisht në dy kuptime: 1) elefant i bardhë dhe 2) punë me shumë shpenzime e pak 

fitim (i figurshëm), si edhe 1) gjë e çmuar që të hap telashe, 2) objekt i kushtueshëm pa 

shumë dobi (të dy të figurshëm). Edhe pull someone‘s (somebody) leg (folje + 

emër/përemër (gjinore) + emër) e gjejmë të përkthyer në disa variante te FASH 1, por 

vetëm në një variant te FASH 2, dhe përkatësisht kemi: tallem me dikë (me kuptim të 

drejtpërdrejtë); e vë në bisht të lahutës dikë; ia hedh dikujt; dhe vë në lojë dikë, (me njësi 

frazeologjike). Kurse burn the midnight oil (folje + emër + emër) përkthehet njëlloj te të 

dy fjalorët, me anë të shpjegimit punoj (studioj) deri natën vonë, por shumë mirë mund të 

themi edhe e bëj natën ditë. Nga ana tjetër, red tape (mbiemër + emër) na jepet më i plotë 

te FASH 1, ku shpjegohen të dyja kuptimet:  lidhëse e kuqe (për dosje zyrtare), si edhe 

kuptimi i figurshëm burokraci; rutinë burokratike, kurse te FASH 2 jepet vetëm kuptimi i 

figurshëm burokraci (ku, madje, thuhet se ka kuptim përbuzës), por nuk kemi një formë 

gjegjëse me kuptim të figurshëm. Smell a rat (folje + emër) na jepet me anë të një 

shprehjeje tjetër në FASH 1, përkatësisht i bie hilesë, (folje + emër), kurse te FASH 2 

përkthehet me anë të perifrazimit: nuhas diçka që nuk shkon, nuk më vjen erë e mirë. 

Sigurisht që i bie hilesë është varianti më i përshtatshëm. 

II. 5. 3. 4. Trajtimi leksikografik i togfjalëshave të qëndrueshëm (frazeologjikë) të 

ngjashëm me shqipen 

 

Tabela 2.4: Togfjalësha të qëndrueshëm (frazeologjikë) të ngjashëm me shqipen 
 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

4 Tog. të qënd. (fraz) ngjash. 

shqip. 

10/10 6/10 8/10 6/10 
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1 (a) the black sheep + + + (f. 

1029) 

0 

2 be of one mind +  (f. 899) + ?  (f. 658) 0 

3 a wolf in sheep‟s clothing +  (f. 1675) + + (f. 

1148) 

+  (f. 933) 

4 skin and bone(s) +  (f. 1346) 0 + (f. 

1063) 

?  (f. 721) 

5 crocodile tears +  (f. 326) +  (f. 329) +  (f. 237) +  (f. 138) 

6 roll one‟s sleeves up ?  (f. 1231) 0 ? (f. 1070) 0 

7 read between the lines +  (f. 1178) +  (f. 785) +  (f. 876) +  (f. 610) 

8 lose the thread of +  (f. 1515) 0 ? (f. 1260) 0 

9 (an) ivory tower +  (f. 757) + 0 +  (f. 375) 

10 keep one‟s word +  (f. 776) 0 0 +  (f. 935) 

 

Togfjalëshat e qëndrueshëm për këtë kategori janë të gjithë të ngjashëm me 

variantet e tyre gjegjëse në shqipe, si në stukturë edhe në kuptim. Nga të dhënat e 

mësipërme, vëmë re se vetëm tre prej togfjalëshave të përzgjedhur gjenden në të gjithë 

fjalorët dhe përkatësisht kemi: a wolf in sheep‘s clothing, crocodile tears dhe read 

between the lines. Te CIDOE i gjejmë të gjithë togfjalëshat të shpjeguar, vetëm se disa 

prej tyre nuk janë ilustruar me shembuj, si: A wolf in sheep’s clothing is a person who 

hides the fact that they are evil with a pleasant and friendly appearance. (një person që e 

fsheh faktin e keq me anë të pamjes miqësore dhe të këndshme). Po kështu edhe keep 

one‘s word (folje + emër) shpjegohet me if-clause, por nuk jepet shembull: If you keep 

your promise / word, you fulfil it or do what you have told someone that you would do. 

(nëse e mbani fjalën/premtimin, e pëmbushni atë ose bëni atë që u keni thënë të tjerëve). 

Nga fjalorët e shqipes, këtë togfjalësh e gjejmë vetëm te FASH 2, keep one‘s word – e 

mbaj fjalën, me të njëjtën stukturë (folje + emër). Por këtu nuk jepet kuptimi i plotë, por 

thjesht përkthimi i togfjalëshit: e mban fjalën (dikush) – e plotëson premtimin, çfarë thotë 

e bën; është i besës. Nëna e mbajti fjalën, nuk i tha babait që ne kishim vuajtur.
198

 Mund 

të themi se kemi, pak a shumë, togfjalësha të njëjtë në formë dhe kuptim si në anglishte 

dhe shqipe. Te CIDOE, togfjalëshin roll one‘s sleeves up (folje + për. pron. + emër + 

pjesëz) e gjejmë në variantin roll up one‘s sleeves, ku kundrina ka ndryshuar vendin me 

pjesëzën ndajfoljore, megjithëse ky ndryshim në rendin e fjalëve nuk ndikon aspak në 

kuptim, i cili mbetet i njëjtë: If you roll up your sleeves, you prepare for hard work 

(përgatitesh për punë): There‘s a lot of work to do, so roll up your sleeves and get busy. 

(Ka shumë punë për të bërë, kështu që përveshi mëngët dhe futju punës). Në të njëjtën 

                                                            
198 J. Thomai, Fjalor Frazeologjik i Gjuhës Shqipe, Tiranë: EDFA, 2010, f. 125. 
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formë (folje frazale + emër) e gjejmë këtë togfjalësh edhe te FASH 1: to roll up one‘s 

sleeves – përvesh (shpërvjel mëngët), (folje + emër) duke e përkthyer fjalë për fjalë, pa 

dhënë kuptimin e tij, i cili, në fakt, është i njëjtë si edhe në anglishte: ia hyj punës me zell 

e me të gjitha forcat, i futem me dëshirë një pune; Rreth tryezës u ul familja e gëzuar, 

motra përveshi mëngët, nuk priti as urimin e parë.
199

 Te WNWD mungojnë katër prej 

togfjalëshave të përzgjedhur.  

Le të shohim më konkretisht si trajtohen togfjalëshat e tjerë në fjalorët anglisht-

shqip, si edhe variantet e tyre gjegjëse. Te FASH 1 (a) the black sheep  (mbiemër + emër) 

e gjejmë vetëm në variantin the black sheep of the family  të përkthyer turpi i shtëpisë, 

(emër + emër (gjinore), kurse te FASH 2 nuk e gjejmë fare, ndërkohë që te “Fjalor 

frazeologjik i gjuhës shqipe” të J. Thomait, ky togfjalësh gjendet në formën dele e zezë 

(emër + mbiemër): “njeri i keq a që ka bërë një turp të madh e njihet si i tillë nga të 

gjithë; njeri në një rreth shoqëror, që e veçojnë nga të tjerët si të keq e që duhet dënuar a 

duhet përbuzur‖, p.sh., Shtypi e paraqiste sikur ishte ai delja e zezë,
200

  pra i njëjtë me 

njësinë në anglishte si në strukturë dhe kuptim. Siç shihet, ky togfjalësh ka kuptim më të 

përgjithshëm dhe nuk duhet të kufizohet vetëm te “delja e zezë/turpi i shtëpisë”. Edhe 

togfjalëshin be of one mind (folje + parafj + num + emër) nuk e gjejmë te FASH 2, kurse 

te FASH 1 e gjejmë në variantin to be of a mind with someone – jam i një mendjeje me 

dikë.  Në fakt, në anglishte, këtë togfjalësh nuk e gjejmë të përdorur me parafjalën with: 

We‘re of one mind (have the same opinion) on most political issues. (Ne jemi të një 

mendjeje (kemi të njëjtin mendim) për çështje politike). Kurse në shqipe mund ta gjejmë 

edhe me parafjalën me: bie në një mendje (me dikë) pajtohem në mendim me dikë; 

merrem vesh, kuptohem me të, p.sh.: Shoqëria e detyroi pak e nga pak të bjerë në një 

mendje me ta.
201

  Në anglishte togfjalëshi ka kuptim më të ngushtë, thjesht “kam të njëjtin 

mendim”, kurse në shqipe kuptimi i tij, siç e pamë, është më i gjerë. A wolf in (a) sheep‘s 

clothing (emër + emër (gjin.) + emër) e gjemë në të dy fjalorët e shqipes, madje të 

përkthyer në të njëjtën mënyrë, madje fjalë për fjalë: ujk me lëkurë qengji. Në të njëjtën 

formë e gjejmë edhe te FFGjSh “njeri fsheharak e i pabesë, që i mbulon qëllimet e veta 

keqbërëse e grabitqare duke u shtirë si i mirë e i parrezikshëm‖. P.sh.: Kishte frikë nga 

vetja, i dukej se ishte ujk me lëkurë qengji dhe do të humbte menjëherë.
202

  

Kështu, mund të themi se kemi të njëjtin togfjalësh si në anglishte dhe shqipe, 

                                                            
199 J. Thomai, po aty, f. 258, 328.  
200 J. Thomai, po aty, f. 67. 
201 J. Thomai, po aty, f. 316. 
202 J. Thomai, po aty, f. 527. 
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madje identike në formë dhe kuptim. Edhe skin and bone(s) (emër + and + emër) – kockë 

e lëkurë (emër + e + emër) e gjejmë te të dy fjalorët, vetëm se te FASH 2 jepet në 

variantin be all/only skin and bone – jam kockë e lëkurë (pra edhe me foljen be/jam). Në 

shqipe kemi togfjalësh të njëjtë, vetëm se ndryshon rendi i gjymtyrëve: jo lëkurë e kockë, 

por edhe me folje është bërë kockë e lëkurë (dikush) dhe me dy kuptime: 1) është 

dobësuar shumë, është tretur e është tharë, është rrëgjuar a është holluar nga trupi, s‘i ka 

mbetur mish në trup (nga të pangrënët a nga ndonjë sëmundje). Në birucë, pa parë dritë 

me sy, u bëra kockë e lëkurë. 2) është varfëruar shumë, është i këputur. S‘më mbeti gjë 

prej gjëje, u bëra kockë e lëkurë.
203

   Në anglishte, togu skin and bone(s) ka vetëm një 

kuptim: She was (nothing but/all/just) skin and bone(s) (extremely thin / shumë e dobët). 

Kurse crocodile tears (emër + emër) përkthehet njëlloj në të dy fjalorët e shqipes: lot 

krokodili; lot të rremë dhe po kështu edhe te FASH 2. Në shqipe kemi të njëtën strukturë 

(emër + emër) vetëm se ndryshon rendi i gjymtyrëve, gjë që nuk e ndryshon aspak 

kuptimin: pikëllim i pasinqertë, qarje e shtirur. Ato forca, që ishin fshehur prapa lotëve të 

krokodilit, fillojnë të duken përsëri.
204

 Të njëjtin kuptim gjejmë edhe në fjalorët e 

anglishtes: crocodile tears are tears that you cry when you are not really sad or sorry. 

(lot që i derdhni kur nuk jeni vërtet të trishtuar apo të pikëlluar). Por më pas nuk jepet 

shembull për ta ilustruar, apo: insincere tears (lot jo të sinqertë) or a hypocritical show of 

grief. (shfaqje hipokrite keqardhjeje).   

Siç e përmendëm edhe më lart, read between the lines (folje + parafj + emër) e 

gjejmë te të katër fjalorët dhe në të njëjtën formë: lexoj midis radhëve (i figurshëm) apo 

lexoj midis rreshtave. Siç shihet kemi një përkthim fjalë për fjalë, pa shpjeguar kuptimin e 

togfjalëshit: to read between the lines is to find hidden meanings or intentions in what 

has been said or written (të gjesh kuptimet ose qëllimet e fshehura në atë që është thënë 

apo shkruar): She said they were busy that day, but reading between the lines, they just 

didn‘t want to come to the presentation. (Ajo tha që ata ishin të zënë atë ditë, por duke 

lexuar midis rreshtave, ata thjesht nuk donin të vinin në prezantim). Të njëjtin shpjegim 

gjejmë, pak a shumë edhe te WNWD.  Në shqipe, siç e pamë ka dy variante: lexoj midis 

radhëve / rreshtave ―gjej kuptimin e brendshëm të diçkaje që është shkruar, kuptoj 

mendimet e fshehta që përmban diçka e shkruar‖. Kotovi dinte të lexonte edhe midis 

radhëve, fundja, ai e njihte mirë vetë Larisën.
205

   

                                                            
203 Për më tepër variante të këtij togu shih: J. Thomai, FFGjSh,Tiranë: EFDA, 2010, f. 241. 
204 Po aty, f. 296. 
205 J. Thomai, FFGjSh, Tiranë: EFDA, 2010, f. 414. 
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Autori nuk duhet ta kufizojë kuptimin e këtij togfjalëshi vetëm në gjetjen e 

interpretimit të diçkaje të shkruar, por edhe të thënë apo të bërë (si në anglishte). 

Togfjalëshin lose the thread of (folje + emër + paraf) jepet me shembull te CIDOE: 

Unfortunately my attention wandered for a moment and I lost the thread (forgot/harrova) 

of what I was saying. (Fatkeqësisht, për një moment u hutova dhe e humba fillin e asaj që 

po thosha). Atë e gjejmë edhe  në formën lose the thread of one‘s discourse – humb fillin 

e bisedës te FASH 1. Në shqipe, këtë togfjalësh e gjejmë edhe si: i humbi filli (i lëmshit) 

(dikujt) – u hutua fare, e humbi rrjedhën e mendimeve, nuk arsyeton dot më tej. Ajo rrinte 

mjaft e turbulluar dhe më shumë se një herë i kishte humbur filli i lëmshit.
206

 Kjo nuk do 

të thotë aspak se ky togfjalësh nuk mund të përdoret më vete: Ajo gjendje e palidhur e 

dëmtoi shumë, por ai nuk e humbi fillin.
207

  

Togfjalëshin (an) ivory tower (mbiemër + emër) e gjejmë të përkthyer fjalë për 

fjalë te FASH 2: kullë e fildishtë (i figurshëm) (emët + mbiemër). Në fjalorët e anglishtes 

gjejmë shpjegimin e këtij togfjalëshi si: to live or be in an ivory tower is not to know 

about or to want to avoid the ordinary and unpleasant things that happen in people‘s 

lives (të jetosh ose të jesh në një kullë të fildishtë do të thotë të mos dish asgjë ose të 

duash të shmangësh gjërat e zakonshme dhe të pakëndshme që ndodhin në jetën e 

njerëzve): You can tell from their comments about children that they are living in an ivory 

tower where no one ever shouts or argues. (Mund të tregosh nga komentet e tyre për 

fëmijët që ata po jetojnë në një kullë të fildishtë ku askush nuk bërtet apo zihet). Edhe në 

shqipe kemi, pak a shumë, të njëjtin kuptim “vend krejt i veçuar e i mbyllur; veçim i plotë 

nga bota e mbyllje në vetvete, shkëputje e çdo lidhjeje me të tjerët‖. Mbyllja në kullën e 

fildishtë nuk ju shpëton nga mërzia e përgjithshme.
208

 Këta togfjalësha përbëjnë vetëm një 

numër të vogël të shumë njësive të tjera, që janë të ngjashme në të dyja gjuhët. 

 Shumica e këtyre njësive janë kalke frazeologjike. Ky term shënon fjalë a 

shprehje të përkthyera sipas ndërtimit në gjuhën dhënëse (përgjithësisht përkthime fjalë 

për fjalë, por pa humbur kuptimin e figurshëm). Sipas A. Jasharit, këto kalke frazeologjike 

mund të përkufizohen si ndërtime dy-trigjymtyrëshe, me kuptim të figurshëm e të 

përgjithësuar, të ngurosura gjatë praktikës së përdorimit në ligjërim etj.
209

 Me të drejtë, 

autori, gjithashtu, shprehet: “…shprehjet e huazuara nuk duhet të vështrohen si ―mish i 

huaj‖ në trupin e shqipes, por pjesë e saj si gjuhë kulture, si shenjë e marrëdhënieve të 

                                                            
206 Po aty, f. 120. 
207 Po aty, f. 120. 
208 Po aty, f. 266. 
209 A. Jashari, Fjalor me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe, Tiranë: Dudaj, 2007, f. VI.  
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ndërsjellta në kulturat e popujve të ndryshëm dhe si shprehje konkrete e përngritjes 

kulturore të popullit shqiptar.‖
210

 Këtë e dëshmon më së miri fakti që shumë nga këto 

shprehje gjenden në fjalorë të ndryshëm të gjuhës shqipe si një pjesë përbërëse e fondit të 

saj frazeologjik. 

II. 5. 3. 5. Trajtimi leksikografik i togfjalëshave të qëndrueshëm me emra të përveçëm 

 

Tabela 2.5: Togfjalësha të qëndrueshëm me emra të përveçëm 

 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

5 Tog. të qënd. me emra të 

përveçëm 

9/10 7/10 8/10 6/10 

1 the Big Four 0 0 0 0 

2 Father Christmas + (f. 506) 0 + (f. 360) + (f. 232) 

3 (a) the Golden Age + (f. 610) + (f. 579) + (f. 432) + (f. 387) 

4 Good Friday + (f. 612) + (f. 581) + (f. 434) 0 

5 John Bull + (f. 767) + (f. 728) + (f. 550) 0 

6 (the) Promised Land + (f. 1131) + (f. 1076) + (f. 839) + (f. 574) 

7 (the) Third World + (f. 1513) + (f. 1391) + (f. 

1257) 

+ (f. 825) 

8 Tin-Pan Alley + (f. 1525) + (f. 1402) + (f. 

1274) 

0 

9 Uncle Sam + (f. 1581) + (f. 1452) + (f. 

1336) 

+ (f. 873) 

10 (the) Yellow Pages + (f. 1696) + (f. 1548) 0 + (f. 944) 

 

Në këtë kategori togfjalëshash shohim se nuk kemi tjetërsim forme, ato i gjejmë 

ashtu si përdoren dhe pa ndryshime. The Big Four është i vetmi që nuk e gjejmë në asnjë 

fjalor. Ndoshta kjo lidhet me kuptimin e tij, sepse i referohet katër bankave kryesore në 

Britaninë e Madhe.
211

 Te CIDOE i gjejmë gjithë togfjalëshat e tjerë me shpjegimet 

përkatëse, disa prej tyre të ilustruar me shembuj e disa jo. Kështu, Father Christmas jepet 

si Santa Claus dhe pa e ilustruar me shembuj. Te WNWD këtë togfjalësh nuk e gjejmë 

fare, kurse te fjalorët e shqipes e gjejmë përkatësisht të përkthyer si: plaku i 

Krishtlindjeve dhe Plaku i Vitit të Ri.  

Shprehjen (a) the Golden Age e gjejmë te të gjithë fjalorët. Te CIDOE ajo 

përdoret me nyjën (a) dhe me shkronja të vogla: it is a period of time, sometimes 

imaginary, when someone was happy, or when a particular art, business, etc. was 

successful (që i referohet një periudhe kohore, ndonjëherë imagjinare, kur dikush ishte i 

                                                            
210 Po aty, f. VI. 
211 Ato janë: Barclays, Lloyds, Midland dhe National Westminster. J. Seidl & W. McMordie, English 

idioms and How to Use Them, Oxford: Oxford University Press, 1978, f. 65. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

93 
 

lumtur, ose kur një art i veçantë, biznes etj. ishte i suksesshëm): Adults often look back on 

their childhood as a golden age. (Shpesh të rriturit e shohin fëmijërinë e tyre si një 

periudhë të artë). Te WNWD e gjemë me shkronja të mëdha dhe pa nyjë, por me dy 

kuptime: 1) the early age in which mankind was ideally happy, prosperous, and innocent 

(i referohet mitologjisë në kohët e lashta kur njerëzit ishin idealisht të lumtur, të pasur 

dhe të pafajshëm) dhe 2) a period of great progress, prosperity, or actual achievement 

(me shpjegim pak a shumë të njëjtë, si më lart, si një periudhë me përparim të madh, 

prosperitet ose arritje kulturore), por nuk jepet asnjë shembull ilustrues. Edhe në fjalorët 

e shqipes gjendet pa nyjë, me shkronja të vogla dhe të përkthyer, si: periudhë e artë dhe 

epoka e artë (me kuptim konkret, duke iu referuar mitologjisë si edhe te WNWD). Good 

Friday, nga ana tjetër, nuk jepet te FASH 2. Ky togfjalësh shpjegohet “the day Jesus is 

believed to have died, the Friday before Easter Sunday‖ (dita kur Jezu Krishti besohet të 

ketë vdekur, e premtja para të dielës së Pashkëve). Po kështu shpjegohet edhe te WNWD, 

si e premtja para të dielës së Pashkëve në kujtim të kryqëzimit të Jezu Krishtit. Te FASH 

1 ky togfjalësh përkthehet; e Premte e Madhe (e Zezë) dhe jo fjalë për fjalë e Premte e 

Mirë, si në anglishte. Edhe John Bull nuk e gjejmë te FASH 2. Ky togfjalësh i referohet 

një personazhi që përfaqëson një anglez tipik ose popullin anglez, në përgjithësi (a 

character who represents a typical Englishmen or the English people in general): John 

Bull is traditionally depicted as a short fat man wearing e waistcoat with the British flag 

on it. (Xhon Bulli tradicionalisht përshkruhet si një njeri i shkurtër, i shëndoshë, i veshur 

me pallto me flamurin britanik mbi të.) Edhe te WNWD shpjegohet si personifikim i 

Anglisë ose i një anglezi. Po kështu e gjejmë edhe te FASH 1: Anglez tipik, Angli 

(personifikim).  

(The) Promised Land haset te të gjithë fjalorët. Sipas CIDOE, në Bibël, the 

Promised Land is the land of Canaan, promised by God to Abraham and his race (është 

toka e Kananit, e cila iu premtua Abrahamit dhe racës së tij nga Zoti), por kemi edhe 

kuptimin e figurshëm të ilustruar me shembull: America was the Promised Land for many 

immigrant families. (Amerika ishte toka e premtuar për shumë familje emigrantësh.) Të 

njëjtin shpjegim jep edhe WNWD, por kemi edhe kuptimin tjetër, i cili i referohet një 

vendi ku dikush pret të ketë një jetë më të mirë (a place where one expects to have a 

better life). Te FASH 1 jepet thjesht i përkthyer: Dheu i Premtuar, kurse te FASH 2 e 

gjejmë me dy kuptime: 1) Toka e Premtuar (nga mitologjia) dhe 2) parajsë; vend i 

lumturisë (i figurshëm).  
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Edhe shprehjen (the) Third World e gjejmë te të gjithë fjalorët. Ky togfjalësh i 

referohet vendeve të Afrikës, Amerikës Latine dhe Azisë që kanë industri më pak të 

zhvilluara (a group word for the countries of Africa, Latin America and asia which have 

less developed industries). Te WNWD, nga ana tjetër, e gjejmë të shkruar me shkronja të 

vogla dhe pa nyjën (the), që i referohet vendeve të pazhvilluara dhe emergjente të botës 

(the undeveloped or emergent countries of the world), në përgjithësi, pa i specifikuar. 

Edhe te FASH 1 shkruhet me shkronja të vogla dhe pa nyjë, të përkthyer fjalë për fjalë: 

Botë e tretë, pa dhënë shpjegime të mëtejshme. Te FASH 2, jepet me shkronja të mëdha 

dhe të përkthyer fjalë për fjalë: Bota e Tretë, si edhe Vendet në Zhvillim.  

Tin-Pan Alley nuk e gjejmë te FASH 2. Te fjalorët e anglishtes ai shkruhet pa 

vizë. Ky togfjalësh, ndonjëherë, përdoret për t‟iu referuar njerëzve që shkruajnë, 

performojnë dhe prodhojnë muzikë të njohur, veçanërisht në gjysmën e parë të shekullit 

XX (the people who write, perform and produce popular music, esp. in the first half of the 

20
th

 century). Te WNWD na jepen dy kuptime: 1) një zonë e Nju Jorkut ku ndodhen 

shumë shkrues këngësh, botues të muzikës së njohur, etj. (a district of New York, where 

there are many songwriters, publishers of popular music, etc.) dhe 2) a) çdo zonë urbane 

e ngjashme (any similar urban area) dhe b) botues, shkrues dhe promovues të muzikës së 

njohur (the publishers, writers, and promoters of popular music). Siç shihet, ky shpjegim 

është më i plotë te FASH 1, ku e gjejmë të shkruar me vizë dhe i referohet lagjes së 

kompozitorëve dhe botuesve të muzikës së lehtë. Këtu nuk bëhet një përkthim fjalë për 

fjalë si për togfjalëshat e tjerë, por është dhënë shpjegimi i tij. Ne mendojmë se kjo lidhet 

me natyrën specifike dhe tërësisht kulturore të këtij togfjalëshi, që shpreh një dukuri 

thjesht amerikane dhe nuk gjen një formë gjegjëse në shqipe. Edhe sikur ta përkthenim 

fjalë për fjalë nuk do të na thoshte asgjë.  

Shprehjen Uncle Sam e gjejmë te të gjithë fjalorët. Ky togfjalësh u referohet 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose qeverisë së tyre (the United States of America, or 

its government): Who is in control of this war – the UN or Uncle Sam? (Kush po e 

kontrollon këtë luftë KB apo Xhaxh Semi?) Ai është edhe imazhi i një burri të gjatë të 

dobët me mjekër të bardhë dhe kapele të gjatë që përdoret për të përfaqësuar Shtetet e 

Bashkuara, sidomos në vizatime politike (an image of a tall thin man with a white beard 

and a tall hat that is used to represent the US, esp. in political cartoons.) Të njëjtin 

shpjegim e hasim edhe te WNWD. Te FASH 1 përkthehet: Qeveria amerikane (Dajë 

Sami): populli amerikan dhe te FASH 2: Dajë Sami; Amerika.  
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(The) Yellow Pages nuk gjendet te FASH 1 pasi edhe në shqipe përdoret po 

kështu. Te CIDOE përdoret me nyjën (a) dhe i referohet një libri të verdhë të madh, që 

përmban adresat dhe numrat e telefonit të bizneseve dhe personave që ofrojnë shërbime 

të ndryshme, duke u grupuar në lista sipas llojeve të bizneseve (a large yellow book which 

contains the addresses and telephone numbers of businesses and people offering services, 

listing them in groups according to what type of business they are) dhe nuk gjejmë 

shembull për ilustim. Te WNWD shkruhet  pa nyjë, por me të njëjtin shpjegim dhe te 

FASH 2 shkruhet me shkronja të vogla dhe me shpjegimin përkatës: numëratori telefonik 

i ndërmarrjeve/i firmave/i bizneseve. Siç shihet, nuk kemi një përkthim thjesht fjalë për 

fjalë fletët e verdha, sepse shpjegimi është i nevojshëm. 

 

II. 5. 3. 6. Trajtimi leksikografik i proverbave (thënieve) dhe fjalëve të urta 

Tabela 2.6: Proverba (thënie) dhe fjalë të urta 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

6 Proverba (thënie) ose fjalë të urta 9/10 2/10 9/10 4/10 

1 All roads lead to Rome + (f. 

1228) 

0 + (f. 937) + (f. 654) 

2 All that glitters is not gold + (f. 599) 0 + (f. 427) + (f. 17) 

3 Barking dogs seldom bite 0 0 + (f. 79) 0 

4 A bird in the hand is worth two in 

the bush 

+ (f. 128) 0 ? (f. 102) + (f. 57) 

5 Clothes do not make the man ? (f. 248) 0 ? (f. 192) 0 

6 Cut your coat according to your 

cloth 

+ (f. 339) 0 0 0 

7 Don‟t count your chickens before 

they hatch 

+ (f. 312) ? (f. 242) + (f. 173) 0 

8 Don‟t make a mountain out of a 

molehill 

? (f. 922) ? (f. 873) ? (f. 666) + (f. 448) 

9 Necessity is the mother of 

invention 

+ (f. 945) 0 + (f. 694) 0 

10 Too many cooks spoil the broth + (f. 302) 0 + (f. 222) 0 

 

Proverbat i gjejmë pothuajse të gjitha te CIDOE dhe FASH 1, kurse te dy fjalorët 

e tjerë nuk i japin shumicën e tyre. Shprehjen All roads lead to Rome nuk shpjegohet 

vetëm te WNWD. Sipas CIDOE, ky proverb do të thotë “pavarësisht të gjitha mënyrave 

se si bëhet diçka në fund rezultati është i njëjtë‖ (all the methods of doing sth will achieve 

the same result in the end), por nuk jepet shembull ilustrues. Te FASH 1 përshkruhet 

varianti i përkthyer fjalë për fjalë i këtij proverbi: të gjitha udhët të shpien në Romë, po 

kështu edhe te FASH 2: të gjitha rrugët të çojnë në Romë, por te asnjëra prej tyre nuk 
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jepet ndonjë shpjegim për kuptimin e tij.  

Edhe all that glitters is not gold nuk trajtohet te WNWD. Te CIDOE gjejmë 

shpjegimin përkatës që do të thotë “diçka që duket e mirë në sipërfaqe mund të mos jetë e 

tillë kur e sheh më nga afër‖ (something that seems to be good on the surface may not be 

when you look at it more closely). Te FASH 1 e gjejmë edhe në variantin all is not gold 

that glitters si edhe variantet e saj në shqipe: ndrit dhe bakër, por ar s‘është si edhe sa 

shkëlqejnë, ari s‘janë.  Siç shihet, autori nuk ka dhënë përkthimin fjalë për fjalë të 

proverbit, siç e gjejmë të FASH 2: s‘është flori gjithçka që ndrit.   

Te FASH 1 këto njësi emërtohen si fjalë të urta. Nga ana tjetër, barking dogs 

seldom bite: people who often lose their temper and shout in a loud voice are not really to 

be feared because they are usually harmless.
 212

 (njerëzit që shpesh e humbin toruan dhe 

bërtasin nuk duhet t‘ua kesh frikën, sepse zakonisht janë të padëmshëm) nuk gjendet te 

fjalorët e anglishtes, por vetëm te FASH 1, madje në variantin a barking dog does not bite 

– qeni që leh nuk të ha. Kështu, autori ka dhënë variantin në numrin njëjës, ndoshta i 

ndikuar edhe nga shqipja dhe, siç e shohim, është përkthyer fjalë për fjalë. A bird in the 

hand (is worth two in the bush) nuk e gjejmë te WNWD, por sipas CIDOE, do të thotë 

“nuk duhet të rrezikoni të humbni diçka që tashmë e keni duke u përpjekur të keni diçka 

që mendoni se mund të jetë më e mire‖ (you should not risk losing something you already 

have by trying to get something you think might be better). Te FASH 1 jepet varianti a 

bird in the hand is better than two in the bush. Këtu, ashtu si edhe te FASH 2, është dhënë 

shprehja gjegjëse e saj në shqipe: më mirë një vezë sot se një pulë mot dhe jo një përkthim 

fjalë për fjalë. Mesazhi që ato përcjellin është i njëjtë, pavarësisht formës së tyre të 

ndryshme leksikore.  

Shprehja clothes do not make the man te CIDOE përdoret si shembull dhe në 

variantin: Clothes and manners do not make the man; but when he is made, they greatly 

improve him.
213

 (Rrobat dhe mënyrat e sjelljes nuk e bëjnë njeriun; por kur ai është 

formuar, ato e përmirësojnë shumë.)  Te FASH 1, nga ana tjetër, e gjemë në variantin: It 

is not the coat that makes the man, dhe pastaj kemi dy forma gjegjëse të saj në shqipe: 

mos i shih gunën dhe burri s‘njihet nga mustaqet. Kurse Cut your coat according to your 

cloth gjendet vetëm te CIDOE, madje në formën: You should cut your coat according to 

your cloth dhe do të thotë se duhet të bëjmë më të mirën e mundshme me ato pak para që 

kemi. (You should do the best you can with the limited money you have). Forma gjegjëse 

                                                            
212 J. Seidl & W. McMordie, English Idioms and How to Use Them, Oxford: OUP, 1978, f. 242. 
213 Një thënie sipas Henry Ward Beecher, 1887, në CIDOE, 1995, f. 248. 
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në shqipe do të ishte: shtriji (zgjati) këmbët sa ke jorganin (plafin, shtratin), sepse 

mesazhi që përcjellin është i njëjtë: shpenzo aq sa ke; vëri vetes aq detyra sa aftësi e 

mundësi ke.
214

 Don‘t cout your chickens before they hatch e gjejmë në formë joveprore te 

CIDOE, …before they are hatched dhe do të thotë të mos bësh plane që varen nga diçka 

që ka ndodhur më parë se ta dish që ka ndodhur (don‘t make plans which depend on 

something having happened before you know that it has happened). Në po këtë formë e 

gjejmë edhe te WNWD, madje edhe pa “don‟t” count one‘s chicken before they are 

hatched – të varesh nga diçka që mund të mos materializohet. Te FASH 1 e gjejmë në të 

njëjtën formë si edhe te CIDOE, madje dy forma gjegjëse të saj: mos ia shit lëkurën ujkut, 

pa e vrarë dhe peshku në det, tigani në zjarr. Edhe këtu mesazhi është i njëjtë. Don‘t 

make a mountain out of a molehill e gjejmë te të gjithë fjalorët. Te CIDOE jepet si 

shembull dhe më pas shpjegimi: I think you‘re making a mountain out of a molehill 

(making something unimportant seem important).
 
(Mendoj se po e bën qimen tra / të bësh 

diçka të parëndësishme të duket e rëndësishme). Te WNWD, përdoret pa foljen “don‟t” – 

to treat a trivial problem as a great or important one (ta trajtosh një problem të vogël të 

duket si madhor ose të rëndësishëm), por pa shembull ilustrues. Atë e gjejmë edhe te dy 

fjalorët e shqipes pa foljen “don‟t”, si edhe format gjegjëse të saj: e bëj qimen tra dhe e 

bëj mizën buall, kurse FASH 2 ka vetëm variantin e dytë: e bëj mizën buall. Necessity is 

the mother of invention e gjejmë vetëm te dy fjalorë, përkatësisht te CIDOE me kuptimin 

“se nëse diçka është shumë e rëndësishme për ju ta bëni, do ta gjeni një mënyrë edhe pse 

mund të duket e vështirë‖ (If it is very important to you that you do something, you will 

find a way of doing it, even if it is very difficult.) Te FASH 1 na jepet përkthimi i saj: 

nevoja të mëson, që është një shpjegim me anë të perifrazimit, pasi autori ka parapëlqyer 

të mos e përkthejë fjalë për fjalë. Edhe too many cooks (spoil the broth) e gjejmë te po 

këta fjalorë. Te CIDOE jepet shpjegimi “nëse shumë njerëz bëjnë të njëjtën gjë në të 

njëjtën kohë, rezultati përfundimtar do të shkatërrohet‖ (If there are too many people 

doing the same piece of work at the same time, the final result will be spoiled.), kurse te 

FASH 1 janë dhënë dy variante sinonime gjegjëse të saj, po me proverba: shumë babo e 

mbytin fëmijën dhe s‘rritet fëmija me shumë hejbe. Gjithashtu, duhet të përmendim se te 

CIDOE të gjitha këto njësi janë emërtuar si saying (thënie), kurse te FASH 1 si fjalë të 

urta, ndërsa te fjalorët e tjerë nuk është dhënë asnjë emërtim. Fakti që nuk jepen as 

shembuj ilustrues e vështirëson të kuptuarit dhe përdorimin e drejtë të tyre. 

                                                            
214 Fjalor i Shqipes së Sotme, Tiranë: Toena, 2002, f. 565. 
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II. 5. 3. 7. Trajtimi leksikografik i formulave të ligjërimit të folur 

 

Tabela 2.7: Formula të ligjërimit të folur 

 

Fjalorët e përdorur CIDOE WNWD FASH 1 FASH2 

7 Formula të ligjërimit të folur 8/10 4/10 4/10 6/10 

1 I beg your pardon? +   (f. 113) +   (f. 981) +   (f. 91) +   (f. 505) 

2 Are you with me? 0 0 0 0 

3 You know what I mean? +   (f. 787) 0 0 0 

4 Call it what you like 0 0 0 0 

5 For all I know/care… +   (f. 547) 0 +   (f. 28) +   (f. 17) 

6 How about something/doing 

sth? 

+   (f. 690) +   (f. 655) 0 +   (f. 333) 

7 I know (what)… ?   (f. 786) 0 0   0 

8 What about…? +  (f. 

1655) 

+   (f. 1519) +   (f. 1425) +   (f. 921) 

9 All in all… +   (f. 33) +   (f. 35) 0 +   (f. 29) 

10 The point is … +  (f. 

1089) 

0 ?   (f. 809) ?   (f. 538) 

 

Edhe për këtë kategori CIDOE është më gjithëpërfshirës se fjalorët e tjerë. I beg 

your pardon? e gjejmë te të gjithë fjalorët. Sipas CIDOE, ajo është një mënyrë e 

sjellshme për të thënë “I am sorry.” (Më fal) ose “Can you repeat what you just said?” 

(Mund ta përsëritni atë që sapo thatë?), por pa shembuj ilustrues. Te WNWD jepet 

sinonimi Excuse me!, si dhe shpjegimi si një formulë e sjellshme ndjese, mospëlqim etj. 

Te FASH 1 hasim përkthimet: më falni; përsëriteni edhe një herë, ju lutem, kurse te 

FASH 2 kemi përkthimin fjalë për fjalë: ju kërkoj ndjesë.  

You know what I mean? e gjejmë vetëm te CIDOE dhe përdoret kur mendojmë se 

dëgjuesi na kupton dhe nuk ka nevojë të themi gjë tjetër (when you think that the person 

listening to understands and so you do not need to say any more), si edhe me shembullin 

ilustrues: I think at 80 miles per hour in these conditions we could have a nasty accident, 

you know what I mean? (Mendoj se me 80 milje në orë në këto kushte do të bënim 

aksident, më kupton ç‘dua të them?). For all I know/care… e gjejmë si shembull te 

CIDOE së bashku me shpjegimin: You could be the Queen of England, for all I care/know 

(it is not important to me / për mua nuk ka rëndësi) – you‘re not coming in here without a 

ticket. (Ti mund të jesh edhe mbretëresha e Anglisë, për mua nuk ka rëndësi – nuk mund 

të hysh pa biletë.) Te FASH 1 përdoret me të dyja format: for all I know – me sa di unë 

dhe for all I care – për sa më takon mua, kurse te FASH 2 e gjejmë vetëm në variantin for 

all I know (pa care) – me sa di unë. How about something/doing something? nuk e gjejmë 
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vetëm te FASH1. Te CIDOE jepet si shembull dhe me shpjegimin përkatës: How about 

(could we consider) trying to expand our European market?, (Mund të shqyrtojmë 

përpjekjen për të zgjeruar tregun tonë europian?) si edhe How about going (would you 

like to go) for a drink after work?  (Do t‘u pëlqente të shkonim për të pirë diçka pas 

pune?) Te WNWD haset vetëm në formën how about? – what is your opinion or feeling 

about something?
 
(cili është mendimi yt ose ndjenja në lidhje me diçka?) Te FASH 2 

jepet vetëm si shembull: How about going for a drink? – Ç‘thoni, a nuk dalim të pijmë 

nga një? Ne mendojmë se autori kurrsesi nuk duhet të kufizohet vetëm në një shembull, 

sepse në këtë formulë mund të përdorim çfarëdo folje pas how about…?, dhe jo thjesht 

foljen go (shkoj).  

I know (what)… jepet vetëm te CIDOE. Thuhet I know kur dikush mendon 

papritur një ide të mirë, një përgjigje ose zgjidhje (when you suddenly think of a good 

idea, an answer or a solution): I know – let‘s go to the beach! Gjithashtu, përdoret edhe 

për të shprehur miratim (to show agreement with something someone has just said): ―The 

weather has been so good.‖ ―I know, isn‘t it wonderful.‖  

What about…? jepet te të gjithë fjalorët. Sipas CIDOE, kjo formulë do të thotë se 

çfarë mendon për diçka ose cili është opinion yt (What do you think about something or 

What is your opinin?): What about Lalla – shall we invite her? Po kështu shpjegohet edhe 

te WNWD – Çfarë mendon, di, ndien etj. në lidhje me diçka? Te FASH 1 përdoret si 

shembull: What about a coffee? – a e pimë një kafe? si edhe What about you? – po ti? 

Edhe te FASH 2 po kështu: What about a walk? – ç‘thua sikur të bënim një shëtitje? Në 

këtë rast ne gjykojmë se autorët nuk duhet të kufizohen vetëm në përkthimin e një 

shembulli, sepse ashtu si a coffee apo a walk, mund të përdoren edhe shumë emra të tjerë.  

Ndërtimin all in all e gjejmë te të gjithë fjalorët. Te CIDOE jepet shembulli dhe 

shpjegimi: All in all, (considering everything) I think you‘ve done very well. (Duke 

shqyrtuar gjithçka, mendoj se ke dalë shumë mirë.) Te WNWD, nga ana tjetër, jepen tri 

kuptime: 1) duke shqyruar gjithçka, 2) si e gjithë (as a whole), 3) gjithçka (everything), 

vetëm se nuk jepen shembuj ilustrues për secilin prej tyre. Te FASH 1 e gjejmë si 

shembull: They were all in all to each other. (Ata ishin gjithçka për njëri-tjetrin). Edhe 

këtu mund të themi se kuptimi është dhënë i kufizuar vetëm me një shembull dhe vetëm 

me një prej kuptimeve të saj. Te FASH 2 na jepet vetëm përkthimi në tërësi dhe asgjë 

tjetër, çka e bën të vështirë përdorimin e saj. Megjithatë, duhet përmendur se ky është 

varianti më i saktë, sepse edhe në anglishte pëdroret me funksionin e rrethanorit.  
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Shprehjen the point is… gjendet në këtë formë vetëm te CIDOE: The point is, do 

you really know what you‘re doing? (Çështja kryesore është, a e di se ç‘po bën?) – dhe i 

referohet gjësë më të rëndësishme të asaj që është thënë apo është shkruar (the most 

important part of what is being said or written). Te fjalorët e shqipes haset në variante të 

tjetërsuara dhe përkatësisht: Here is the point! – këtu ta kam fjalën!; kjo është çështja! 

dhe That‘s the (whole) point! – kjo është e gjitha, pikërisht!  

Siç e pamë, nga të gjitha formulat e ligjërimit të folur vetëm I beg your pardon?, 

What about…? dhe all in all gjenden te të gjithë fjalorët, kurse are you with me? ose call 

it what you like nuk jepen në asnjë prej fjalorëve ose në forma të ndryshme, çka tregon se 

duket e pamundur që një fjalor të përfshijë të gjitha shprehjet që përdoren në ligjërimin e 

përditshëm, pavarësisht sesa i gjerë dhe gjithëpërfshirës është ai, dhe, aq më pak, në një 

fjalor dygjuhësh të hartuar nga të huaj.  

Dallimet për nga ana sasiore midis fjalorëve të hulumtuar në rastin tone studimor 

janë mjaft interesante, por jo shumë të mëdha. Fokusi i çdo fjalori varet nga qëllimet e 

hartuesit të tij. Nga fjalorët e hulumtuar do të thoshim se CIDOE ka mjaft përparësi, sepse 

jo vetëm që nga ana sasiore ofron më shumë, por edhe sepse cilësia e dhënies së 

informacionit është më e mirë. Të gjitha njësitë e përfshira në fjalor, krahas shpjegimit, 

ilustrohen edhe me shembuj konkretë të vjelë nga vepra të ndryshme (përveç proverbave). 

Edhe mënyra e shpjegimit është mjaft interesante, sepse jepen me if-clauses (fjali 

kushtore) ose me when-clauses (fjali kohore), p.sh. If you let the cat out of the bag, you 

let a secret be known, usually without intending to: dhe menjëherë vjen shembulli: He let 

the cat out of the bag when he mentioned the party to her – it was supposed to be a 

surprise,
215

 sepse, siç shprehet edhe Vedat Kokona “…pa shembuj fjalori do të ishte një 

“skelet”.
216

 Një risi e rëndësishme e këtij fjalori në krahasim me fjalorë të tjerë të këtij 

lloji është edhe indeksi i togfjalëshave. Në të shkuarën, leksikografët asnjëherë nuk e 

kanë zgjidhur problemin e vendit se ku duhet të gjenden togfjalëshat e qëndrueshëm 

nëpër fjalorë. Indeksi i togfjalëshave e liston çdo togfjalësh në çdo fjalë ku ai mund të 

kërkohet dhe më pas jep numrin e faqes dhe rreshtit. Kjo bën të mundur gjetjen shpejt të 

togfjalëshit që mund të jetë fshehur në një listë të gjatë për fjalë të veçanta si foljet go 

(shkoj) dhe come (vij), të cilat përdoren në shumë kombinime dhe kanë shumë kuptime. 

Një risi tjetër është edhe trajtimi i bashkëlidhjeve të qëndrueshme për vetë rëndësinë që 

ato kanë në rrjedhshmërinë e të folurit në anglishte si gjuhë e huaj. Ky fjalor i ndihmon 

                                                            
215 CIDOE, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, f. 203. 
216 V. Kokona, shkëputur nga parathënia e Fjalor Frëngjisht-Shqip, Tiranë: “8 Nëntori”, 1989, f. 3. 
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studentët edhe kur ata nuk e dinë nëse në një fjali përfshihet një togfjalësh i qëndrueshëm 

që ka kuptim të veçantë. Edhe në këtë rast, ata mund t‟i referohen indeksit. Nëse dikush, 

për shembull, lexon fjalinë: He came out of prison hoping to start with a clean sheet (Ai 

doli nga burgu duke shpresuar të fillojë ta harrojë të kaluarën) dhe i referohet indeksit, 

do të shohë se ka një togfjalësh “clean sheet” (të harrosh të kaluarën me gabime). 

 Nga ana tjetër, WNWD nuk duket se ka shumë për të ofruar si nga ana sasiore, 

sepse aty mungojnë shumë prej njësive të përzgjedhura, por edhe ajo cilësore, sepse pasi 

jepet shpjegimi asnjëherë nuk jepen shembuj për të ilustruar konkretisht kuptimet e 

njësive të hulumtuara, p.sh. let the cat out of the bag – to let a secret be found out.
217

  

 Dy fjalorët e tjerë FASH 1 dhe FASH 2 nuk kanë dallime të shumta për nga ana 

sasiore. Edhe në to nuk jepen shembuj konkretë, por thjesht jepet përkthimi i njësive. Në 

shumicën e rasteve, autorët përpiqen të japin një variant sa më të ngjashëm të njësive 

duke u munduar t‟i përkthejnë me barasvlerëset e tyre në shqipe, herë me kuptim të 

figurshëm, herë me shpjegim të kuptimit, por ndonjëherë edhe me përkthime fjalë për 

fjalë. Nëse i referohemi FASH 1 si shembull do të kishim: to let the cat out of the bag – 

nxjerr të fshehtën; më shpëton goja.
218

 Po kështu te FASH 2 kemi: let the cat out of the 

bag – nxjerr të fshehtën.
219

 Këta fjalorë, pavarësisht nga të metat, janë mjaft të 

vlefshëm. Ndonjëherë studentët tanë preferojnë më mirë të dinë variantin në shqipe sesa 

të mundohen të arrijnë në kuptimin e saktë të këtyre njësive që, për hir të së vërtetës, janë 

më të vështirë për t‟u kuptuar e përdorur sesa thjesht fjalët e veçanta. 

 Një e metë e përbashkët e të gjithë fjalorëve është mangësia në përfshirjen e 

formulave të gatshme që përdoren në ligjërimin e përditshëm. Ato janë shumë të 

përdorshme dhe kurrsesi nuk mund të lihen jashtë fjalorëve. Shumë prej tyre 

përvetësohen në biseda konkrete, por për studentët shqiptarë kjo është e pamundur, sepse 

mundësitë e tyre për të komunikuar janë shumë të pakta dhe, si rrjedhim, fjalorët mbeten 

një burim parësor informacioni. 

 Duke përfunduar, do të theksonim se duke u bazuar te të dhënat e vjela, 

pavarësisht se çfarë ofrojnë këta fjalorë, secili në mënyrën e vet, gjithmonë mbetet detyra 

e mësuesit a pedagogut që t‟u mësojë nxënësve a studentëve se si ta kërkojnë dhe nxjerrin 

informacionin që u duhet nga fjalorët dhe, më kryesorja, si ta përdorin këtë informacion 

në mënyrën më të frytshme. 

                                                            
217 WNWD, New York: Prentice Hall, 1994, f. 219. 
218 FASH 1, Tiranë: EDFA, 2004, f. 586. 
219 FASH 2, Tiranë: EDFA, 2000, f. 91. 
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KAPITULLI III 

RRETH STRATEGJIVE PËR PËRKTHIMIN E TOGFJALËSHAVE TË QËNDRUESHËM 

 

  Në përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm, sidomos atyre idiomatikë, 

përkthyesi gjithmonë has vështirësi të ndryshme që nuk janë aspak të lehta për t‟u 

kapërcyer. Problemi kryesor është mungesa e ekuivalencës në nivelin e këtyre 

togfjalëshave. Nëse një përkthyes do të mund të gjente një idomë në gjuhën e vet, e cila 

do të ishte e njëjtë në formë dhe kuptim si në gjuhën burimore, gjërat do të ishin më të 

thjeshta. Megjithatë, edhe pse çdo gjuhë ka togfjalëshat e vet idiomatikë, është e vështirë 

të gjesh gjegjësen identike. Lënda frazeologjike e një gjuhe përbën veshjen stilistikore 

vetjake, që nuk e ka gjuha tjetër, prandaj edhe përkthimi i përpiktë frazeologjik nga një 

gjuhë në një tjetër, shpesh është i pamundur, duke marrë parasysh se koloriti kombëtar i 

shprehur me mjete gjuhësore, sidomos me frazeologji, është specifikë e gjuhës dhe e 

mendësisë së bashkësisë gjuhësore. Në raste të tilla mund të përkthehen kuptimet e jo 

fjalët apo njësitë frazeologjike. Shprehja, krahasimi e përkthimi i mjeteve në procesin e 

komunikimit ndërgjuhësor është detyrë stilistikore. Kështu, krahasimi e përkthimi nga një 

gjuhë në tjetrën paraqitet në të gjitha nivelet: semantike, stilistikore, gramatikore e 

frazeologjike. Por kjo është mjeshtëri së cilës duhet t‟i jepet përparësi, sepse është e 

pamundur të respektohen të gjitha.
220

 

 Idiomat gjithmonë janë trajtuar si një nga aspektet më të vështira dhe interesante, 

njëkohësisht, në gjuhën angleze. Nga njëra anë, ato merren si një nga pjesët më të veçanta 

të gjuhës dhe, nga ana tjetër, ato janë të vështira për shkak të kuptimit dhe formës së tyre 

gramatikore që, në shumicën e rasteve, janë të paparashikueshme. Për më tepër, ato kanë 

një bazë kulturore origjinale dhe kjo mund të sjellë probleme të mëtejshme për 

përkthyesin. Laura Pinavaja (Laura Pinnavaia) shprehet: “Togfjalëshat idiomatikë janë 

trashëgimia e një kulture dhe tradite; ata përfaqësojnë shekuj jete në një kontekst të 

mirëfilltë sociolinguistik të një territori gjeografik dhe që janë shpirti i një komuniteti 

gjuhësor.”
221

 Prandaj, edhe për të sjellë një idiomë në gjuhën e synuar, përkthyesi duhet të 

zgjedhë strategjinë më të përshtatshme. Edhe Gjoçaj shprehet se idiomatika, si shprehje e 

veçorive kombëtare dhe përgjithësisht gjuhësore, me një ndërhyrje të dendur e të larguar 

                                                            
220 Z. Gjoçaj, Trajtesa … vep. e cit., 2009, f. 184-185. 
221 L. Pinnavaia “The grammaticalization of English idioms: a hypothesis for teaching purposes”, Mots 

Palabras Words 1, 2002, f. 54-55. 
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nga rrafshi i kuptimit të mirëfilltë së brendshmi e së jashtmi, si dhe karakteri etno-

psikologjik, socio-kulturor, stilistik e sintagmatik, sipas mënyrës së të menduarit e të 

jetesës së secilit popull që e flet atë gjuhë duhet të përkthehet në bazë semantike e jo 

sintagmatike. Semantika frazeologjike nuk paraqet pavarësi të përkthyer e të shkëputur 

nga struktura e vet. Transmetimi i karakterit stilistik e semantik i frazeologjisë është një 

nga punët më të komplikuara të praktikës përkthyese gjuhësore, sidomos në rrafshin e 

figurshëm.
222

 

 Përkthyesi duhet të ketë njohuri të mjaftueshme për funksionin e togfjalëshave të 

qëndrueshëm si në gjuhën burimore dhe atë që përkthehet, duhet të njohë mirë 

karakteristikat e tyre në të dyja gjuhët. Për më tepër, gjatë procesit të përkthimit të tyre, 

përkthyesit përdorin strategji të ndryshme, në mënyrë që të zgjidhin sa më drejt problemet 

që dalin. Vështirësia më e madhe në trajtimin gjuhësor të frazeologjisë është gjetja dhe 

lidhja e barasvlerësve të plotë e të përpiktë nga të dyja gjuhët, që do të thotë të kenë të 

njëjtin kuptim a të njëjtat ngjyrime shprehëse-stilistike, t‟i përkasin të njëjtit rrafsh a kod 

të gjuhës dhe të hyjnë maksimalisht në të njëjtat grupe paradigmatike a lidhje 

sintagmatike, natyrisht sipas specifikave të gjuhëve përkatëse.
223

 Kjo është shumë e 

rëndësishme edhe për përkthimin e tyre. 

Në këtë kapitull qëllimi ynë është të sjellim një panoramë të përgjithshme të 

strategjive të përdorura më shumë në përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm nga 

gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe, njëkohësisht, të shohim konkretisht (nëpërmjet 

shembujve të hulumtuar) çështje që lidhen me kuptimin dhe ndërtimin e tyre. 

Gjithashtu, do të analizojmë përkthimin e llojeve të ndryshme të togfjalëshave të 

qëndrueshëm nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, si dhe vështirësitë që hasen gjatë këtij 

procesi. Në këtë mënyrë, mund të shohim konkretisht ngjashmëritë dhe dallimet si në 

kuptim dhe në formë, të paraqesim problemin e mungesës së formave gjegjëse në gjuhën 

që përkthehet, të parashtrojmë strategjitë e përdorura në përkthimin e tyre, si edhe të 

hulumtojmë zgjedhjen e përkthyesit për strategjitë e përdorura. Pjesa teorike mbështetet 

kryesisht në teorinë e Mona Beikërit (Mona Baker), kurse pjesa analitike dhe shembujt 

mbështeten në romanet: Animal Farm (1946) të Xhorxh Oruellit (George Orwell) dhe The 

Fifth Child (2001) të Doris Lesingut (Doris Lessing), si dhe versionet e përkthyera nga 

anglishtja në shqipe të Ferma e Kafshëve nga Arben Kallamata (2006) dhe Fëmija i pestë 

nga Etleva Pushi (2007).   

                                                            
222 Z. Gjoçaj, Trajtesa …, vep. e cit., Prishtinë: Era, 2009, f. 185. 
223 D. Xhoxhaj, Fjalor frazeologjik frëngjisht-shqip-frëngjisht, Tiranë: Botime EDFA, 2010, f. V-VI. 
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III. 1. Një vështrim teorik 

 

 Mona Beikëri në librin e saj “Me fjalë të tjera” (In Other Words) bën dallimin 

midis idiomave dhe togfalëshave të tjerë të qëndrueshëm për nga motivimi i kuptimit dhe 

të eptimit në ndërtimin e tyre. Sipas Beikërit, idiomat janë: “Ndërtime të ngurtësuara të 

gjuhës që lejojnë pak ose aspak ndryshim në formë dhe shpesh japin kuptime që nuk 

mund të nxirren nga pjesët e tyre përbërëse të veçanta.”
224

 Beikëri përjashton pesë gjëra 

që normalisht nuk kanë të bëjnë me një idiomë për të mos humbur kuptimin: përkthyesi 

nuk mund të ndryshojë rendin e fjalëve në një idiomë; nuk mund të heqë një fjalë prej saj, 

nuk mund të shtojë një fjalë në të apo të zëvendësojë një fjalë me një tjetër dhe të 

ndryshojë strukturën e saj gramatikore.  

Përsa u pëket togfjalëshave të tjerë të qëndrueshëm, ajo shprehet se edhe ata kanë 

strukturë të ngurosur po ashtu si idiomat, por kuptimi i tyre është më i dukshëm nga 

kuptimi i pjesëve përbërëse të tyre. Pavarësisht nga ky motivim kuptimor, kuptimi i një 

togfjalëshi të qëndrueshëm nuk është thjesht bashkimi i fjalëve të tyre; togfjalëshi duhet 

të merret si një njësi e vetme për të vendosur për kuptimin e tij dhe kjo është e vërtetë për 

të gjitha njësitë e qëndrueshme në gjuhë. Sa herë hasim një togfjalësh të qëndrueshëm, në 

mendjen e çdo lexuesi apo dëgjuesi vijnë aspekte të ndryshme që lidhen ose shoqërohen 

me kontekstet tipike ku përdoret togfjalëshi. Është pikërisht ky tipar që fshihet pas 

përhapjes shumë të gjerë që kanë këta togfjalësha në gjuhë dhe roli komunikues i tyre.
225

  

Aftësia e dikujt për të përdorur në mënyrë aktive togfjalëshat e qëndrueshëm të 

çdo lloji në një gjuhë të huaj nuk mund të krahasohet kurrë me aftësinë për t‟i përdorur 

këta në gjuhën amtare. Shumica e përkthyesve nuk mund të shpresojnë të sjellin të njëjtën 

ndjeshmëri që folësit e një gjuhe amtare kanë kur bëhet fjalë se si apo sa duhet të 

manipulohet një idiomë. “Një përkthyes duhet të punojë vetëm në atë gjuhë (në raste të 

rralla kjo mund t‟i referohet gjuhës së huaj) në të cilën ka njohuri të thella amtare. 

“Njohuri amtare” përkufizohet si aftësia për të folur dhe shkruar një gjuhë aq rrjedhshëm, 

sa edhe mënyra e të menduarit është strukuralisht, gramatikisht dhe idiomatikisht e 

saktë.”
226

 

   

                                                            
224 M. Baker, In Other Words; a Coursebook on Translation, London and New York: Routledge, 1992, f. 

63. 
225 M. Baker, po aty, f. 64. 
226   M. Baker, po aty, 1992, f. 65, (cituar nga Meuss, 1981: 128).  
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III. 1. 1. Vështirësitë kryesore në përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm  

 

Kur përkthejnë togfjalësha dhe shprehje idiomatike nga gjuha angleze në një 

gjuhë tjetër, përkthyesit gjithmonë hasin vështirësi që nuk janë të lehta për t‟u kapërcyer. 

Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të nxjerrim në pah disa prej këtyre 

vështirësive dhe, mundësisht, të shprehim ndonjë zgjidhje të mundshme për kapërcimin e 

tyre, veçanërisht në gjuhën shqipe. Problemet kryesore që togfjalëshat e qëndrueshëm dhe 

idiomatikë paraqesin në përkthim lidhen me dy çështje kryesore: aftësinë për të gjetur dhe 

kuptuar një idiomë në mënyrë të saktë dhe vështirësitë e hasura në përpjekje për të sjellë 

aspekte të ndryshme të kuptimit që një togfjalësh i qëndrueshëm apo idiomë përcjell në 

gjuhën pritëse. Duhet të përmendim se një nga vështirësitë e para që has përkthyesi është 

identifikimi i togfjalëshit idiomatik. Kjo nuk është gjithmonë e dukshme, sepse kemi lloje 

të ndryshme idiomash dhe disa prej tyre janë më të dallueshme se të tjerat. Në përgjithësi, 

sa më i vështirë të jetë një togfjalësh dhe sa më pak kuptim të qartë të ketë në një kontekst 

të dhënë, aq më shpejt përkthyesi do ta marrë për idiomë. Zakonisht, togfjalëshat 

idiomatikë të pamotivueshëm janë më të vështirët për t‟u kuptuar.  

Beikëri
227

 paraqet dy raste kur një togfjalësh idiomatik mund të keqinterpretohet: 

a) disa prej tyre mund të duken të kuptueshëm, sepse ofrojnë një interpretim të 

drejtpërdrejtë dhe kuptimet e tyre idiomatike mund të mos shfaqen në tekstin e dhënë. 

Kjo lidhet me faktin që shumë prej këtyre togfjalëshave kanë kuptim të drejtpërdretjë dhe 

kuptim të figurshëm, si në anglishte edhe në gjuhë të tjera (sigurisht edhe në shqipe). Për 

shembull, go out with (të kesh një lidhje romantike apo seksuale me dikë) apo take 

someone for a ride (të mashtrosh apo gënjesh dikë në njëfarë mënyre). Edhe një lexues 

shqiptar mund të ngatërrohet shumë shpejt, sepse mund t‟u referohet kuptimeve të para të 

këtyre togfjalëshave që përdoren po njëlloj edhe në shqipe: të shkosh jashtë (të dalësh) me 

dikë dhe të çosh dikë me makinë; nga ana tjetër, në shqipe këto njësi nuk janë aspak 

togfjalësha të qëndrueshëm dhe, për më tepër, nuk kanë kuptim të figurshëm si në 

anglishte. Në raste të tilla, përkthyesi që nuk i njeh këto shprehje mund të pranojë 

kuptimin e tyre të parë dhe të humbasë lojën e fjalëve brenda idiomës; b) një togfjalësh 

idiomatik në gjuhën burimore mund të ketë një formë gjegjëse shumë të ngjashme në 

gjuhën e synuar, që mund të duket e njëjtë në sipërfaqe, por që mund të ketë një kuptim 

plotësisht ose pjesërisht të ndryshëm. Autorja ka sjellë shembullin has the cat had/got 

                                                            
227 M. Baker, In Other Words; a Coursebook on Translation, London and New York: Routledge, 1992, f. 

66-67. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

106 
 

your tongue (të ka ngrënë macja gjuhën) që, fatmirësisht, edhe në shqipe përdoret me të 

njëjtin kuptim si në anglishte. Këtu ne mund të sjellim shembullin: And so John left their 

lives, for good.
228

 ku for good mund të përkthehej për mirë, por që, në fakt, ka kuptimin 

përgjithmonë.  

 Përveç faktit që përkthyesi duhet të jetë i kujdesshëm ndaj mënyrës se si folësit 

apo shkruesit manipulojnë tipare të ndryshme të idiomave, si edhe ndaj keqkuptimeve që 

mund të lindin për shkak të ngjashmërive në formë të togfjalëshave në të dyja gjuhët. Ai, 

gjithashtu, duhet të shqyrtojë edhe kontekstin në të cilin është përdorur çdo shprehje, 

kuptimi i së cilës mund të mos jetë menjëherë i kuptueshëm. Shprehjet e qëndrueshme 

dhe idiomatike kanë modelet e tyre vetjake të përdorimit me fjalë të tjera. Ato formojnë 

bashkëlidhje të qëndrueshme me njësi të tjera në tekst dhe hyjnë në grupe leksikore që 

janë të ndryshme nga fjalët përbërëse të tyre. Beikëri sjell shembullin e idiomës to have 

cold feet; cold (i ftohtë), si njësi më vete, mund të përdoret me fjalë të tjera, si: weather 

(mot, kohë), winter (dimër), feel (ndiej) ose country (vend). Feet (këmbë) mund të 

përdoret me fjalë, si: socks (çorape), smelly (që bien erë) etj. Megjithatë, having cold feet 

(të kesh frikë), në përdorimin e saj idiomatik, nuk ka aspak lidhje me fjalët winter apo feet 

dhe, si rrjedhim, mund të përdoret me fjalë apo grupe të tjera fjalësh: It gave me cold feet 

(më shtiu frikën).
229

 

 Aftësia për të dalluar kuptime të ndryshme me anë të bashkëlidhjeve është një 

vlerë e paçmuar për një përkthyes. Zakonisht kjo përfshihet në thënien e përgjithshme të 

“të mbështeturit në kontekst për të deshifruar kuptimet”, që, midis të tjerave, do të thotë të 

përdorim njohuritë tona të modeleve të bashkëlidhura për të bërë të mundur deshifrimin e 

kuptimit të një fjale apo një grupi fjalësh. Njohuritë tona për këto modele mund të mos na 

tregojë gjithmonë se çfarë do të thotë një idiomë, por do të na ndihmonte shumë për të 

dalluar një idiomë, sidomos një idiomë që ka edhe kuptim të drejtpërdrejtë, edhe kuptim 

të figurshëm.
230

 

Sapo një togfjalësh idiomatik është identifikuar dhe interpretuar në mënyrën e 

duhur, hapi tjetër është të vendosim se si duhet ta përkthejmë atë në gjuhën e synuar. 

Mendojmë se vështirësitë që hasim në përkthim nuk janë të njëjta me ato që përmendëm 

për interpretimin apo kuptimin e tyre. Këtu çështja nuk është nëse kemi të bëjmë me një 

togfjalësh idiomatik të motivueshëm apo të pamotivueshëm. Një idiomë mund të 

                                                            
228 D. Lessing, The Fifth Child, London: Published by Flamingo, 2001, f. 133. 
229 P. Qesku, Fjalor Anglisht-Shqip, Tiranë, 2004, f. 195. 
230 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 67. 
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përkthehet më lehtë se një togfjalësh tjetër me pak idiomatik. 

 Sipas M. Beikërit, tri janë vështirësitë kryesore që ndesh një përkthyes. Një nga 

vështirësitë kryesore mund të jetë mungesa e formës gjegjëse në gjuhën e synuar. Gjuhë 

të ndryshme shprehin kuptime të ndryshme duke përdorur mjete gjuhësore, si: togfjalësha 

të qëndrueshëm, idioma, fjalë etj., dhe është shumë e vështirë të gjesh gjegjësen përkatëse 

me kuptim dhe formë të njëjtë në gjuhën e përkthyer. Vështirësia kryesore, që shkakton 

probleme, lidhet me idiomat apo shprehjet që janë të veçanta nga pikëpamja kulturore. 

Ato nuk janë domosdoshmërisht të papërkthyeshme, pavarësisht se mund t‟u referohen 

çështjeve apo ngjarjeve të veçanta që janë të përbashkëta për një kulturë të caktuar. Për 

këtë arsye është e vështirë t‟i përkthesh ato.
231

 Ne kemi nxjerrë disa shembuj të tillë nga 

romanet “Komisari Memo” të D. Agollit dhe “Kronikë në gur” të I. Kadaresë për të parë 

se si përkthehen në anglishte dhe a kanë forma gjegjëse:
232

  

-Ku të le tersi i Pojanit ! – dhe tregoi plakën me kokë. – Sa hyri kjo, më shkau këmba. 

(Agolli, f. 193) / ―She brings me bad luck!‖ and he nodded toward the old woman. ―As 

soon as she came in, I slipped.‖ (Agolli, f. 198) 

-E vërtetë është. Lesh arapi është batalioni. (Agolli, f. 218) / ―It is true! The battalion‘s a 

mess!...‖ (Agolli, f. 223) 

Natën as gëk, as mëk: Ai që ka kollë ta mbajë me zor. (Agolli, f. 233) / Not a sound from 

us. Anyone with a cough can force it back. (Agolli, f. 238) 

 E sheh në sy një copë herë, pastaj, s‘të kam më baba, i thotë, dhe bam i bie në lule të 

ballit (Kadare, f. 296) / The son looks his father in the eye, then he tells him he doesn‘t 

recognise him as his father any more and bang, he shoots him, right between the 

eyes.‖(Pipa, f. 96) 

apo edhe mallkime si:  

-Plaç të preftë, - i bërtiti një plakë, - e dëgjuam që erdhi. (Kadare, f. 166) / ―Will you shut 

up‖ an old woman yelled. ―We heard already!‖ (Pipa, f. 48)  

-Pika të rëntë, - tha nëna, - kujtova se ishe sëmurë. (Kadare, f. 187) / ―Poor little fool,‖ 

my mother said. ―And I thought you were sick.‖ (Pipa, f. 56) 

Ajo që kemi vënë re është se këto togje janë përkthyer me perifrazim ose thjesht 

janë shpjeguar, sepse nuk kanë gjegjësen idiomatike në anglishte. Kështu, tersi i Pojanit 

                                                            
231 M. Baker, In other…, vep. e cit., 1992, f. 68. 
232 Variantet e tyre të përkthyera në anglishte janë përkatësisht: The Bronze Bust, Tiranë: “8 Nëntori”, 1975 

dhe Chronicle in Stone, Melbourne, Australia: Text Publishing, 2008 (Ky i fundit është përkthyer nga Arshi 

Pipa). 
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është përkthyer (fj. për fj. ajo më sjell fat të keq), lesh arapi (fj. për fj. rrëmujë), as gëk as 

mëk (fj. për fj. asnjë tingull), në lule të ballit (fj. për fj. drejt e në mes të syve) është 

përkthyer po me shpjegim, por nuk mbart kuptimin e shpehjes në shqipe “e qëlloi me 

armë për vdekje; e vrau.”
233

 Edhe mallkimet janë përkthyer me anë të perifrazimit; plaç të 

preftë (fj. për fj. mbylle gojën, pusho) dhe pika të rëntë (fj. për fj. budalla i vogël i 

shkretë). Sigurisht që këto shprehje nuk mund të kenë gjegjësen identike në anglishte, 

prandaj edhe përkthimi i tyre bëhet në lidhje me kontekstin ku janë përdorur dhe 

mesazhet që përcjellin. Kështu vështirësia lidhet me faktin që fjalët e një idiome nuk 

mund të përkthehen në mënyrë të drejtpërdrejtë; “këto (idiomat) kurrë nuk përkthehen 

fjalë për fjalë.”
234

 Një përkthim i tillë do të çonte në krijime artificiale të idiomave në 

gjuhën e përkthyer. Për shembull, njësi, si: mbanin barkun me dorë, (nuk) do të pinin ujë, 

han me katër porta, farë e keqe, si zogjtë e korbit, i krip kokën e ndonjë tjetër, janë 

përkthyer fjalë për fjalë në anglishte, si: holding their stomachs, (won‘t) hold water, an 

inn with four doors, bad seeds, like raven‘s chicks, salt his head. Këta togfjalësha në 

anglishte mund të interpretohen vetëm si togfjalësha të lirë, sepse nuk mbartin aspak 

kuptim të figurshëm. 

Po kaq të vështira për t‟u përkthyer janë edhe idiomat frazeologjike. Këto “…më 

shumë se tipat e tjerë, shprehin specifikën kombëtare, ato nuk mund të përkthehen në 

gjuhë të tjera fjalë për fjalë. Pamundësia e idiomave për t‟u përkthyer nga një gjuhë në 

tjetrën, është e lidhur ngushtë me veçoritë e vetë idiomave: me pamundësinë për t‟u 

zbërthyer, për të nxjerrë elementet nga kuptimi i së tërës, me karakterin e figurshëm 

specifik të tyre etj.”
235

 Kështu, idiomat, si: vë re, marr vesh, mbaj vesh, bëj zap, zë fill, më 

vjen ndoresh, ma ka ënda apo zë ngoje, zakonisht, përkthehen me një fjalë të vetme në 

anglishte dhe përkatësisht kemi: vë re (saw-pashë; noticed-vërej; realized-kuptova); marr 

vesh (learn-mësoj; understand-kuptoj; know-di, hear-dëgjoj por edhe find out-zbuloj); 

mbaj vesh (listen-dëgjoj); bëj zap (trap-bie në kurth); zë fill (sprouts-fillon); më vjen 

ndoresh (handle-merrem, por edhe have a turn for); ma ka ënda (wanted-doja); zë ngoje 

(allude-aludoj). Ndonjëherë edhe nuk janë përkthyer fare, kurse m‘u bëj def përkthehet 

get out of my sight (fj. për fj. m‘u largo nga pamja).   

 Një tjetër vështirësi, që thekson M. Beikëri, është përdorimi i një idiome të 

ngjashme në formë dhe kuptim në një kontekst të ndryshëm në gjuhën e synuar. Shumë 

                                                            
233 J. Thomai, FFGjSh, Tiranë, 2010, f. 299. 
234 P. Newmark, Approaches to Translation, Singapore: Prentice Hall International (UK) Limited, 1988, f. 

125. 
235 J. Thomai, Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Tiranë, 1981, f. 185. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

109 
 

idioma përdoren në tekste të ndryshme në anglishte dhe në shqipe. Kryesisht, ato shfaqen 

në dialogë, i takojnë regjistrit joformal dhe mund të përdoren edhe me kuptim të 

drejtpërdrejtë edhe me kuptim të figurshëm. Gjithashtu, ajo shkruan se idiomat mund të 

përdoren njëkohësisht me kuptim të drejtpërdrejtë edhe kuptim të figurshëm.
236

 Në këtë 

rast, idioma në gjuhën e synuar nuk përkon me idiomën në gjuhën burimore si në formë e 

kuptim, atëherë është shumë e vështirë të përcjellësh kuptimin e duhur. P.sh: He had 

sufficient influence to be able to poke his nose into the private affairs of others where less 

aristocratic noses might have been speedily bloodied.
237

 

Në këtë shembull Beikëri sjell idiomën to poke your nose, që përdoret edhe me 

kuptim të drejtpërdrejtë, edhe me kuptim të figurshëm. Për të përkthyer një idiomë të tillë, 

përkthyesi duhet të sjellë gjegjësen e saj në gjuhën e synuar. Fatmirësisht, në gjuhën 

shqipe ekziston një njësi e tillë “të futësh hundët”, që i jep mundësi përkthyesit të bëjë një 

përkthim të mirë dhe të përcjellë mesazhin e duhur. 

III. 2. Strategjitë e përdorura për përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm 

 

Mënyra se si një togfjalësh i qëndrueshëm apo idiomatik mund të përkthehet nga 

një gjuhë te tjera, mendojmë se varet nga shumë faktorë dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm 

nëse mund të gjejmë një togfjalësh me kuptim të njëjtë apo të përafërt edhe në gjuhën e 

synuar. Faktorë të tjerë mund të përfshijnë edhe rëndësinë që kanë njësi leksikore të 

veçanta dhe që janë pjesë përbërëse të togfjalëshit të qëndrueshëm apo idiomatik, d.m.th., 

nëse ato trajtohen gjetkë në tekstin burimor, si edhe nëse përdorimi i një gjuhe të 

figurshme është i përshtatshëm ose jo në gjuhën e synuar në një regjistër të caktuar.  

A. Trosborgu (A. Trosborg) në librin e tij “Tipologjia e tekstit dhe përkthimi” 

(Text Typology and Translation) përfshin artikullin e Henrik Gotliebit (Henrik Gottlieb) 

rreth strategjive të përkthimit të idiomave në anglishte të titulluar “Idiomat në titra 

përkundrejt përkthimit të printuar” (Idioms in Subtitles vs Printed Translation). Gotliebi 

shprehet se nëse përkthyesi i konsideron strukturën e gjuhës origjinale dhe elemente të 

tekstit burimor si të përshtatshme për përkthimin, atëherë “ai duhet ta sjellë lexuesin te 

teksti”.
238

 Kjo do të thotë se përkthyesi duhet të përpiqet të përcjellë të gjitha njësitë 

kulturore dhe elemente të tjera specifike si idiomat, që gjenden në tekstin origjinal. 

                                                            
236 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 69. 
237 M. Baker, In other…, vep. e cit., 1992, f. 70. 
238 H. Gottlieb, Idioms in Subtitles vs Printed Translation, in A. Tosborg ed., Text Typology and 

Translation, Amsterdam: John Benjamins B.V., 1997, f. 317. 
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Qëllimi i një përkthimi të tillë nuk është të përshtatë tekstin origjinal në stilin e gjuhës së 

synuar. Megjithatë, nëse nuk është e mundur për përkthyesin të ruajë origjinalitetin e 

tekstit burimor, atëherë ai “e sjell tekstin te lexuesi”.
239

 Kjo do të thotë që tekstit do t‟i 

bëhen disa ndryshime. Për shembull, idiomat mund të mos përkthehen aspak si idioma. 

Nëse përkthyesi zgjedh strategjinë për të mos i qëndruar shumë pranë tekstit origjinal, 

atëherë Gotliebi parashtron dy strategji të mundshme: e para, “përqëndrim në kuptimin e 

tekstit origjinal” dhe e dyta, “përqëndrim në efektin e dëshiruar për lexuesit”. Në rastin e 

parë, “përkthyesi synon të arrijë besnikëri stilistikore, duke rikrijuar mjedisin verbal të 

origjinalit”. Në rastin e dytë, përkthyesi ka për qëllim “besnikërinë konceptuale, duke 

synuar përshtatjen e tekstit origjinal në një situatë të re komunikuese”.
240

 

Gjykimi se cila prej strategjive të mëposhtme është më e përshtatshme varet edhe 

nga konteksti në të cilin një togfjalësh idiomatik është përkthyer. Strategjia e parë e 

dhënë, që nënkupton gjetjen e një idiome të ngjashme në kuptim dhe formë në gjuhën e 

synuar, duket sikur ofron një zgjidhje ideale, por dihet që kjo gjë nuk është gjithmonë e 

mundur. Në shqyrtim duhet të merren edhe çështje të stilit, regjistrit dhe efektit retorik. 

Shumë përkthyes e kanë këtë prirje, ndonëse jo gjithmonë të ndërgjegjshme, për të gjetur 

njësi të ngjashme në gjuhën pritëse, pavarësisht se ndonjëherë mund të jetë e 

papranueshme. 

M. Beikëri jep strategjitë e mëposhtme për përkthimin e togfjalëshave të 

qëndrueshëm dhe shprehjeve idiomatike: a) përdorimi i një idiome me kuptim dhe formë 

të njëjtë; b) përdorim i një idiome me kuptim të përafërt, por formë të ndryshme; c) me 

perifrazim dhe ç) me mënjanim.  

Le të shohim konkretisht se çfarë nënkupton ajo me secilën prej këtyre strategjive 

duke sjellë edhe shembuj konkretë, për secilën prej tyre, që i kemi vjelë nga veprat letrare 

dhe variantet e tyre të përkthyera në shqipe. 

 

III. 2. 1. Përkthim me idiomë të ngjashme në formë dhe kuptim  

Strategjia e parë, sipas M. Beikërit, është përdorimi i një idiome (apo togfjalëshi të 

qëndrueshëm) shumë të ngjashme në formë dhe kuptim me idiomën në gjuhën burimore. 

Ajo duhet të shprehë kuptim të njëjtë dhe duhet të përbëhet nga të njëjtat njësi leksikore. 

Por kjo përshtatje identike mund të arrihet vetëm me raste.
241

 Për shembull, idiomat e 

                                                            
239 H. Gottlieb, po aty, f. 317. 
240 H. Gottlieb, po aty, f. 317. 
241 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 72. 
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anglishtes: with their tails between their legs, to tell the truth, changed their tune apo 

sooner or later kanë gjegjëset e tyre identike në shqipe: me bisht ndër shalë, t‘ju them të 

vërtetën, e ndërruan pllakën dhe herët a vonë: 

… the other two fled with their tails between their legs. (Oruell, f. 82). 

… ndërsa dy të tjerët ia mbathën me bisht ndër shalë. (Kallamata, f. 72). 

To tell you the truth, I had been looking forward to my retirement. (Oruell, f. 111).  

T‘ju them të vërtetën, kohët e fundit mezi po e prisja pensionin. (Kallamata, f. 99). 

… Frederick and Pilkington changed their tune and began to talk of the terrible 

wickedness that now flourished on Animal Farm. (Oruell, f. 45). 

… Frederiku dhe Pilkingtoni e ndërruan pllakën dhe nisën të dërdëllisnin për 

maskarallëqet e padëgjuara që kishin përfshirë ―Fermën e Kafshëve‖. (Kallamata, f. 36). 

… that sooner or later justice will be done. (Oruell, f. 20).  

… se herët a vonë drejtësia do të vendosë. (Kallamata, f. 12). 

Po kështu, edhe togfjalëshat: believe one‘s ears, change one‘s mind, breaking the 

rules, broke one‘s heart, kanë gjegjëset e tyre identike në shqipe: u besoj veshëve, ndërroj 

mendje, po i  shkelte rregullat dhe i thyente zemrën ndokujt. 

… he could not believe his ears! (Lesing, f. 112). 

… nuk mund t‘u besonte veshëve. (Pushi, f. 113). 

… not that they changed their minds when James Lovatt appeared. (Lesing, f. 25). 

… nuk ndërruan mendje kur u shfaq Xhejms Lovati. (Pushi, f. 24). 

… that she was breaking the rules of some contract between them. (Lesing, f. 45). 

… atij iu duk se ajo po i shkelte rregullat e asaj marrëveshjeje mes tyre… (Pushi, f. 45). 

If so, this was a window into a Ben concealed from them, and it broke one‘ heart – broke  

Harriete‘s heart. (Lesing, f. 117). 

Po të ishte kështu, kjo duhet të ishte një dritare ku Beni fshihej nëse i thyente zemrën 

ndokujt – Harietës, më saktë. (Pushi, f. 118). 

Për më tepër, siç shihet edhe në shembujt e mësipërm, idioma duhet të jetë e 

ngjashme jo vetëm në formë (përkatësisht parafjalë + emër + parafjalë + emër, folje + 

emër, ndajfolje + lidhëz + ndajfolje), por edhe në kuptim, sepse, ndonjëherë, një idiomë 

që ka të njëjtën formë mund të mbartë një kuptim krejt të ndryshëm. 
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III. 2. 2. Përkthim me idiomë të ngjashme në kuptim, por të ndryshme në 

formë  

 

Një strategji tjetër e propozuar nga M. Beikëri është përkthimi me anë të një 

idiome me kuptim të ngjashëm, por me formë të ndryshme në gjuhën e synuar. Në këtë 

rast njësitë leksikore të idiomës nuk ruhen, por përkthehet si një gjegjëse semantike 

(d.m.th shpreh të njëtin kuptim):
242

 

On it was penciled the words: ―Serves you right.‖ (Oruell, f. 97). 

Aty shkruhej me laps: ―Paçi veten në qafë!‖ (Kallamata, f. 85).  

―Is it not crystal clear, then, comrades, that all the evils of this life of ours spring from 

the tyranny of human beings?‖ (Oruell, f. 20).  

A s‘e keni të qartë tani, shokë, si drita e diellit se të gjitha të këqijat e kësaj bote na vijnë 

nga tirania e qënieve njerëzore? (Kallamata, f. 12).  

Idioma e anglishtes serves you right do të thotë “mirë t‟i bëhet, sipas kokës 

festen.”
243

 Megjithëse në shqipe shprehja ka një strukturë të ndryshme leksikore, sipas 

shpjegimit të saj “e ke vetë fajin për diçka të keqe që mund të të ndodhë”,
244

 ajo mbart të 

njëjtin kuptim si idioma në anglishte. Po kështu, crystal clear “very easy to undertand”
245

 

(i thjeshtë për t‟u kuptuar) ka të njëjtin kuptim me si drita e diellit “shumë qartë, si të jetë 

sheshit”.
246

  

Non-academic but ‗none the worse for that‘, as Dorothy insisted. (Lesing, f. 143). 

S‘ishte nxënëse shumë e mirë në shkollë, por ―punë e madhe‖, këmbëngulte Dorotia. 

(Pushi, f. 143). 

She was the scapegoat – Harriet, the destroyer of the family. (Lesing, f. 143). 

Ja ç‘qe, kokë turku! Shkatërrimtarja e familjes. (Pushi, f. 141).  

‗The odd man out in the family? Well, there‘s usually one.‘ said Mrs Graves. (Lesing, f. 

120). 

-Delja e zezë e tufës? Epo, të gjithë e kemi nga një në familje, - tha znj. Greivs. (Pushi, f. 

121). 

Po kështu, togfjalëshi none the worse në anglishte do të thotë “not any or in no 

                                                            
242 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 74. 
243 I. Stefanllari, V. Dheri, Fjalor frazeologjik anglisht-shqip, Tiranë: Shtëpia botuese “8 Nëntori”, 1981, f. 

327. 
244 J. Thomai, Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë: “Shkenca”, 1999, f. 811. 
245 Cambridge International Dictionary of English, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, f. 332. 
246 J. Thomai, Fjalor … vep. e cit., 2010, f. 93. 
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way”
247 

(në asnjë mënyrë). Shprehja në shqipe punë e madhe, nga ana tjetër, do të thotë 

“nuk ka gjë, nuk prish punë”,
248

 kështu që, në konkestin ku janë përdorur, ato kanë të 

njëjtin kuptim. Shprehja be the scapegoat në anglishte do të thotë “a person who is 

blamed for something that someone else has done”
249

 (të fajësosh dikë për diçka që e ka 

bërë dikush tjetër). Po kështu, edhe shprehja në shqipe kokë turku që do të thotë “dashi i 

kurbanit”
250

 shpreh të njëjtin kuptim me shprehjen në anglishte (të fajësuarit e dikujt pa të 

drejtë). The odd man out do të thotë “a person or thing that is different from or kept apart 

from others that form a group”
251

 (dikush ose diçka i ndryshëm ose i mënjanuar nga të 

tjerët që formojnë një grup). Forma e saj gjegjëse në shqipe delja e zezë “njeri në një rreth 

shoqëror, që e veçojnë nga të tjerët si të keq e që duhet dënuar a përbuzur”
252

, në fakt, 

shpreh një konotacion negativ për dikë, jo vetëm të ndryshëm, por edhe të keq. 

Megjithatë, në kontekstin e përdorur, kjo është forma më e përshtatshme për të përkthyer 

the odd man out. 

III. 2. 3. Përkthim me perifrazim 

 

Duhet përmendur se ka shumë terma që i referohen kësaj strategjie: “metaforë 

brenda jo-metaforës”, “perifrazim komunikativ”, “tkurrja e metaforës në kuptim.”
253

 

Perifrazimi është një nga strategjitë më të përdorshme në përkthimin e idiomave. 

Meqenëse ndonjëherë është e pamundur të sjellësh gjegjësen identike ose edhe ndonjë 

idiomë tjetër në gjuhën pritëse, atëherë përkthyesi mund të përdorë perifrazimin.
254

 Duke 

përdorur këtë strategji, përkthyesi përcjell kuptimin e një idiome me anë të një fjale të 

vetme ose një grup fjalësh për të sjellë të njëjtin kuptim, por që nuk është vetë idiomë. Siç 

mund të shihet edhe në këta shembuj: 

By and large the animals enjoyed these celebrations. (Oruell, f. 108).  

Por në përgjithësi kafshët kënaqeshin me këtë ceremony. (Kallamata, f. 96).  

―I warn every animal on this farm to keep his eyes wide open.‖ (Oruell, f. 81).  

―Dua të paralajmëroj të gjitha kafshët e kësaj ferme që të jenë vigjilente‖ (Kallamata, f. 

71).  
                                                            
247 CIDOE, 1995, f. 960. 
248 Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë, 2002, f. 1053. 
249 CIDOE, 1995, f. 1262. 
250 FShS, 2002, f. 1374. 
251 CIDOE, 1995, f. 974. 
252 FFGjSh, 2010, f. 67. 
253 M. Strakšiené, Analysis of Idiom Translation Strategies from English into Lithuanian, Studies about 

Languages, 14, 2009, f. 16. 
254 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 74. 
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idioma e anglishtes by and large, që përdoret për të thënë “that something is generally 

true in a particular situation”
255

 (që diçka është, në përgjithësi, e vërtetë në një situatë të 

caktuar), trajtohet si jo e saktë gramatikisht në anglishte, sepse kemi ndërtimin parafjalë + 

mbiemër, si keep one‘s eyes wide open, që do të thotë “t‟i mbash sytë hapur, të kesh 

kujdes”
256

 janë përkthyer në shqipe me grupe fjalësh që nuk janë idioma dhe, madje, nuk 

kanë as kuptim të figurshëm: në përgjithësi dhe të jenë vigjilentë. Po kështu kemi: 

He doesn‘t seem to fit in with the others. It‘s hard to put one‘s finger on it. (Lesing, f. 

120). 

… por s‘përshtatet që s‘përshatet me të tjerët. Nuk e di se ç‘ka. (Pushi, f. 120). 

It went without saying that David had gone to private schools. (Lesing, f. 38). 

Kuptohej që vetë Davidi kishte ndjekur shkolla private. (Pushi, f. 37). 

Here the four young men laughed, for of course they had played truant, as all their sort 

did. (Lesing, f. 118).  

Atë çast të katër djemtë nuk e mbajtën dot të qeshurën, sepse ata, sigurisht, nuk kishin 

shkuar në shkollë, siç bënte gjithë soji i tyre. (Pushi, f. 119). 

Edhe në këta shembuj shohim se togfjalëshat e qëndrueshëm idiomatikë to put 

one‘s finger on it, it went without saying, had played truant, janë përkthyer me anë të 

shpjegimit me perifrazim si në rastin e nuk e di se ç‘ka dhe nuk kishin shkuar në shkollë, 

si edhe me një fjalë të vetme kuptohej, megjithëse kemi një fjali të tërë. 

Kjo strategji ka disa të meta, siç mund të jenë humbja e cilësisë, shijes stilistikore 

etj. Duke përdorur këtë strategji mund të humbasin ose të shtohen përbërës të kuptimit 

dhe ndikimi emocionues apo pragmatik mund të zvogëlohet ose të humbasë fare. 

Megjithatë, duhet përmendur se perifrazimi zakonisht është përshkrues dhe shpjegues, i 

cili e ruan stilin e shprehjes origjinale.  

III. 2. 4. Përkthim me mënjanim 

 

Kjo strategi nënkupton që një togfjalësh idiomatik mund të hiqet duke mos lënë 

asnjë gjurmë në gjuhën e synuar.
257

 Sipas Beikërit, ky mënjanim lejohet vetëm në disa 

raste: si fillim, kur nuk ka një gjegjëse të afërt në gjuhën pritëse; së dyti, kur është e 

vështirë të perifrazosh; dhe, së treti, një idiomë mund të hiqet për arsye stilistikore. Kjo 

strategji nuk përdoret shpesh. Në fakt, ajo nuk pranohet nga shumë studiues dhe, madje, 

                                                            
255 Longman Idioms Dictionary, England: Pearson Education Limited, 1998, f. 49. 
256 CIDOE, 1995, f. 488. 
257 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 77. 
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disa prej tyre nuk e trajtojnë fare si të tillë. Megjithatë, në rastin më të keq, përkthyesi 

mund ta heqë idiomën nëse është e pamundur ta përkthejë duke përdorur strategjinë e 

kompensimit. Po kështu, ai mund ta vendosë idiomën diku tjetër në fjali për të ruajtur 

efektin stilistikor të përdorimit të idiomës në gjuhën burimore. Për shembull, në fjalinë: It 

was as though the world had turned upside-down.
258

 përkthyesi ka zgjedhur ta mënjanojë 

idiomën upside-down me kuptimin “in or into total disorder or confusion”
259

 (kthej 

përmbys, rrëmujë). Po kështu, edhe on his lips “kur thua diçka ose kur je gati për të thënë 

diçka”
260

 nuk është përkthyer fare ndoshta, sepse kuptimi i saj është mjaft i dukshëm nga 

konteksti dhe mesazhi është i qartë. 

… and had charged into battle with the words ―Long live Humanity!‖ on his lips. (Oruell, 

f. 109). 

… dhe ishte sulur në ballë me parullën ―Rroftë njerëzimi!‖ (Kallamata, f. 97).  

‗That was us,‘ said Derek, giving himself thumbs-up approval, and Elvis looked sharp 

and knowing. (Lesing, f. 152). 

–Ne, ne ishim, - tha Dereku, (?) kurse Elvisi, si finok që ishte, nuk u ndie. (Pushi, f. 153). 

When she leaned forward, she could see herself in the gleam – dully, but enough to make 

her lean back again, out of sight. (Lesing, f. 155). 

Kur përkulej mbi të, ajo mund të shihte veten në shkëlqimin e saj – jo dhe aq qartë, por 

gjithsesi aq sa mjaftonte që ajo të bënte mbrapsht (?). (Pushi, f. 155). 

Juxhin Naida (Eugene Nida et al.) propozon pothuajse të njëjtat strategji si edhe 

Beikëri, duke u shprehur se idiomat janë disa nga kandidatët më të dukshëm për 

përshtatje semantike. Fakti që ato janë idioma do të thotë se nuk ka shumë gjasa që e 

njëjta formë e dallueshme të ketë kuptim të njëjtë në një gjuhë tjetër. Sipas tij, përshtatjet 

janë kryesisht të tri llojeve kryesore: a) nga idioma në jo-idiomë, b) nga idioma në idiomë 

dhe c) nga jo-idioma në idiomë.
261

 Naida, gjithashtu, shprehet se qëllimet e një përkthyesi 

mund të përfshijnë më shumë se thjesht dhënien e informacionit. Duke iu referuar 

përkthimit të Biblës (me të cilën ai është marrë gjerësisht), ai thotë se njerëzit mund të 

kuptojnë një togfjalësh të tillë, si “to change one‟s mind about sin” sikur do të thotë 

“repentance” (pendim, keqardhje). Por nëse mënyra vendase e të folurit rreth pendesës 

                                                            
258 G. Orwell, Animal Farm, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1946, f. 122. 
259 Oxford Dictionary of English, Oxford: Oxford University Press, (3d. ed.) 2010, f. 1955. 
260 Longman Idioms Dictionary, England: Pearson Education Limited, 1998, f. 215. 
261E. Nida et al., The Theory and Practice of Translation, Leiden, The Netherlands: E.J. Brill, 1982, f.106. 
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është “spit on the ground in front of” si në Shilluk
262

 (gjuhë e folur në Sudan), përkthyesi  

do të synojë të gjejë idiomën më kuptimplote. Mbi baza të njëjta, “white as snow” (i/e 

bardhë si bora) mund të merret si “white as egret feathers” (i/e bardhë si puplat e çafkës), 

nëse folësit e gjuhës së synuar nuk e njohin borën, por flasin për çdo gjë shumë të bardhë 

me anë të këtij togfjalëshi.
263

 

Zhan-Pol Vinei (Jean-Paul Viney) dhe Zhan Darbelne (Jean Darbelnet) 

propozojnë, ndër të tjera, metodën e barasvlerësimit (ekuivalencës), për përkthimin. Sipas 

tyre, tekstet barasvlerëse kanë një tipar të veçantë, që do të thotë se ato janë të një natyre 

sintagmatike dhe ndikojnë në tërësinë e mesazhit. Si rezultat, sipas tyre, shumica e 

barasvlerësve janë fikse dhe i përkasin një repertori frazeologjik të idiomave, klisheve, 

proverbave, togfjalëshave emërorë ose mbiemërorë etj. Në përgjithësi, proverbat janë 

shembuj të përkryer të barasvlerësve. Ata sjellin shembuj të proverbave në anglishte dhe 

frëngjishte: 

Il pleut à seaux/des cordes. / It is raining cats and dogs (Bie shi me gjyma) 

Like a bull in a China shop ./ Comme un chien dans un jeu de quilles. (Hyn si fanti 

spathi) 

Too many cooks spoil the broth. / Deux patrons font chavirer la barque. (Shumë dado e 

mbysin fëmijën) 

Sipas tyre, metoda e krijimit të barasvlerësve zbatohet shpesh te përkthimi i 

idiomave. Për shembull, “to talk through one‟s hat” dhe “as like as two peas” (si dy pika 

uji) nuk mund të përkthehen me anë të kalkeve. Megjithatë, kjo është pikërisht ajo që 

ndodh mes njerëzve që jetojnë në shoqëri dygjuhëshe. Ata kanë lidhje me dy gjuhë, por 

asnjëherë nuk i njohin ato plotësisht. Pavarësisht nga kjo, ndodh që disa prej këtyre 

kalkeve, realisht, pranohen nga gjuha tjetër, veçanërisht nëse lidhen me një fushë të re që 

mund të stabilizohet në vendin e gjuhës së synuar. Për shembull, në frëngjishten kanadeze 

idioma “to talk through one‟s hat” ka përftuar gjegjësen identike “parler à travers son 

chapeau” (të flasësh përmes kapeles së dikujt/të flasësh budallallëqe). Por, përgjegjësia e 

paraqitjes për kalke të tillë në një gjuhë të organizuar mirë nuk duhet të bjerë mbi 

shpatullat e përkthyesve: vetëm shkrimtarët mund të kenë një liri të tillë dhe vetëm ata 

duhet të marrin meritat apo kritikat për sukses ose dështim. Në përkthim, sipas tyre, është 

e këshillueshme të përdoren forma tradicionale të shprehjes, sepse akuzat për përdorim të 

                                                            
262 [Shënim i Naidës] Kjo idiomë bazohet në kërkesën se të pandehurit pështyjnë në tokë përpara njëri-

tjetrit. Kjo tregon se gjithçka është falur dhe akuzat nuk mund të çohen më në gjyq. 
263 E. Nida, Toward a Science of Translating, Leiden, Netherlands: E.J. Brill, 1964, f. 156-171. 
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anglikanizmave, gjermanizmave, hispanizmave etj., gjithmonë do të jenë të pranishme 

kur përkthyesi përpiqet të sjellë një kalk të ri.
264

  

Sipas Edmond Tupes, metoda apo mënyra e përkthimit me anë të 

“barasvlerësimit” është thjesht zëvendësimi i një imazhi me një tjetër gjatë përkthimit të 

një shprehjeje frazeologjike…
265

 Edhe Viktor Ristani shprehet se barasvlershmëria në 

përkthim kurrë nuk duhet të barazohet me përpjekjet për të realizuar riprodhimin dhe 

rikrijimin e tekstit të njëjtë, gjë që është e pamundur, madje edhe brenda së njëjtës 

gjuhë.
266

  

Nëse do të ishte e mundur që për çdo idiomë të gjuhës burimore të kishim një 

formë gjegjëse në gjuhën e përkthyer, do të ishte ideale. Por ne e dimë që jo gjithmonë 

ndodh kështu. Në të tilla raste, përkthyesi duhet të zgjedhë strategjinë e duhur. Kjo 

zgjedhje varet nga një sërë faktorësh, që përfshijnë jo vetëm rëndësinë e njësive leksikore 

të veçanta që janë pjesë e idiomës, por edhe përdorimin me vend të togjeve idiomatike në 

një regjistër të caktuar në gjuhën e përkthyer.
267

 Vështirësi të tilla janë të arsyeshme, kur 

merret parasysh se togfjalëshat e qëndrueshëm dhe përkthimet e tyre ndërgjuhësore janë 

shumëdimensionale: leksiko-semantike, strukturo-gramatikore dhe stilistikore. 

III. 3. Analiza e strategjive të përdorura në përkthim 

 

Pjesa analitike e punimit tone është bazuar në romanet Animal Farm (1946) të 

Xhorxh Oruellit  dhe The Fifth Child (2001) të Doris Lesingut, si edhe në variantet e 

përkthyera të tyre  nga anglishtja në shqipe Ferma e Kafshëve (2006), përkthyer nga 

Arben Kallamata dhe Fëmija i pestë (2007), i përkthyer nga Etleva Pushi. 

III. 3. 1.  Animal Farm dhe Ferma e Kafshëve 

 

 Duke u bazuar te përkufizimet e cituara për togfjalëshat e qëndrueshëm në gjuhën 

angleze dhe shqipe, ne kemi skeduar rreth 90 të tillë. Megjithatë, duhet përmendur se ky 

nuk është një numër i saktë, sepse ka togje, si: take place (zuri vend/realizohej), from now 

onwards (tani e tutje), to drink (give) a toast (për të ngritur ndonjë dolli), in a body (të 

gjitha bashkë/si një trup i vetëm), with one accord (si me komandë/sikur ta kishin bërë me 

                                                            
264 J-P. Vinay and J. Darbelnet, Comparative Stylistics of French and English, trans. J. Sager and M-J. 

Hamel, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, f. 30-41. 
265 E. Tupja, Këshilla një përkthyesi të ri, Tiranë: Onufri, 2007, f. 76. 
266 V. Ristani, Kontribut në Studimet Përkthimore gjatë Viteve ‘90, Tiranë: Mireyeeralb, 2010, f. 106. 
267 M. Baker, In Other Words, London and New York: Routledge, 1992, f. 72. 
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fjalë), get rid of (të heqim qafe/t‘i nxirrte të palarat në shesh), by heart (përmendësh), fall 

short of (u ndje mungesa) etj., që janë përdorur më shumë se një herë në romanin e 

analizuar dhe që, ndonjëherë, përkthehen ndryshe nga përkthyesi  (kjo, ndër të tjera, varet 

edhe nga fakti se ato përdoren në kontekste të ndryshme dhe hyjnë në lidhje me fjalë të 

ndryshme). Për më tepër, ndonjë prej tyre mund të jetë lënë mënjanë pa qëllim. Krahas 

tyre, si lloje të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte janë edhe foljet frazale (phrasal 

verbs) dhe ato janë të shumta në roman. Po japim vetëm disa shembuj: 

As soon as the light in the bedroom went out… (Oruell, f. 15) / Me t‘u fikur drita në 

dhomën e gjumit… (Kallamata, f. 7).  

… he lurched across the yard, kicked off his boots at the back door… (Oruell, f. 15) / E 

përshkroi oborrin… Përplasi një herë fort këmbët përpara derës së prapme të shtëpisë,… 

(Kallamata, f. 7). 

 It was just then that Mr. Jones woke up. (Oruell, f. 28) / Në atë çast u zgjua zoti Xhons. 

(Kallamata, f. 20).  

One of the cows broke in the door of the store-shed with her horn… (Oruell, f. 28) / Njëra 

prej lopëve theu me brirë derën e stallës… (Kallamata, f. 20) e shumë shembuj të tjerë. 

 Nga pikëpamja tipologjike, të gjitha togjet e vjela nga romani i Oruellit mund të 

klasifikohen në tipe të ndryshëm. Sipas klasifikimit të propozuar nga Fernandoja, 

togfjalëshat idiomatikë në roman mund të ndahen në tri kategori: togfjalësha të 

qëndrueshëm idiomatikë të pamotivueshëm (pure idioms) [29], togfjalësha të 

qëndrueshëm gjysmë të motivueshëm (semi-idioms) [28] dhe togfjalësha të qëndrueshëm 

lehtësisht të motivueshëm (literal idioms) [32] (Shih Shtojcën 6).  Megjithatë, është e 

nevojshme të vëmë në dukje se kjo ndarje mund të jetë disi subjektive, sepse disa prej 

togfjalëshave të qëndrueshëm mund të përfshihen në më shumë se një kategori.  

 Analiza e përkthimit të Animal Farm (1946) nga Arben Kallamata përfshin këto 

strategji bazë: përkthim me idiomë të ngjashme në kuptim dhe formë, përkthim me 

idiomë të ngjashme në kuptim, por të ndryshme në formë, përkthim me perifrazim dhe 

përkthim me mënjanim. 

Tabela 3.1: Strategjitë për përkthimin e togfjalëshve të qëndrueshëm në Animal Farm  

 

STRATEGJITË Gjuha e synuar (Ferma e Kafshëve)      % 

 tog.qënd.id.pamot tog.qënd.mot tog.qënd.leh.mot No.  

Idiomë e ngjashme në 

kuptim dhe në formë  

 5  7 11 23 26 
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Idiomë e ngjashme në 

kuptim, e ndryshme në 

formë 

12  8  6 26 29 

Perifrazim  11 12 13 36 40 

Mënjanim   1  1  2  4   5 

GJITHSEJ 29 30 32 89 100 

 

Tabela e mësipërme tregon numrin e togfjalëshave të qëndrueshëm të gjetur në 

gjuhën burimore dhe, njëkohësisht, tregon se sa togfjalësha të qëndrueshëm janë 

përkthyer duke përdorur strategjitë kryesore, si dhe përqindjen e tyre. Pavarësisht se 

përkthyesi ka përdorur kryesisht strategjinë e përkthimit me perifrazim, ka edhe shumë 

shembuj, ku autori përdor strategji të tjera.  

Nga të dhënat e skeduara dhe paraqitura në tabelë, mund të themi se është e 

dukshme që pjesa më e madhe e togfjalëshave të qëndrueshëm janë përkthyer me anë të 

perifrazimit (40 %). Për më tepër, Kallamata është përpjekur të shmangë mënjanimin dhe 

të përdorë edhe strategji të tjera. Përkthimi me mënjanim përbën vetëm 5 % të të gjitha 

strategjive të tjera. Gjithashtu, ai ka përdorur edhe përkthimin me idioma të ngjashme në 

kuptim, por të ndryshme në formë (29 %) dhe me idioma të ngjashme në kuptim dhe 

formë (26 %). Si përfundim, mund të theksojmë se Kallamata është përpjekur t‟i qëndrojë 

sa më afër tekstit original. Me anë të strategjive të përdorura, ai kërkon të jetë sa më pranë 

lexuesit për të përcjellë kuptimin burimor të tekstit. Megjithëse në tërësi perifrazimi si 

strategji më vete është mbizotëruese, mund të themi se përkthyesi është përpjekur shumë 

për të përdorur togje gjegjëse idiomatike në shqipe të ngjashme me ato të anglishtes, 

ndonëse këto togje jo gjithmonë janë të ngjashme në formë (55 %). Kjo analizë 

nënkupton që Kallamata ka përdorur gjegjëset përkatëse nga anglishtja në shqipe dhe ka 

shmagur mënjanimin e togjeve idiomatike në gjuhën pritëse.  

Gjithashtu, na duket shumë interesant fakti që përkthyesi ka zgjedhur të përkthejë 

me togfjalësha idiomatikë edhe fjalë të veçanta ose togje të lira. Këta shembuj janë të 

shumtë, por ne po japim vetëm disa prej tyre: 

There she purred contentedly (me kënaqësi) throughout Major‘s speech without listening 

(pa dëgjuar) to a word of what he was saying. (Oruell, f. 17) / … ia mori me gjumë për 

shtatë palë qejfe gjatë gjithë kohës që mbante fjalim Majori, pa vrarë mendjen të dëgjonte 

ndonjë fjalë. (Kallamata, f. 9).  

Many of us actually dislike (urrejnë) milk and apples. (Oruell, f. 42) / … një pjesë e mirë 

prej nesh nuk i vënë në gojë as qumështin dhe as mollët. (Kallamata, f. 34).  
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… complaining (duke u ankuar) to anyone would listen to…(Oruell, f. 44) / … duke i qarë 

hallin kujtdo rrotull… (Kallamata, f. 35).  

The other farmers sympathized (e përkrahën) in principle, … (Oruell, f. 44) / Në 

përgjithësi fermerët e tjerë i mbanin ison… (Kallamata, f. 35).  

… was a large, neglected, (i neglizhuar) old-fashioned farm… (Oruell, f. 44) / … duke u 

lënë pas dore ishte kthyer në primitive… (Kallamata, f. 35).  

Obviously they were going to attempt the recapture (të rimerrnin) of the farm. (Oruell, f. 

49) / Kuptohej qartë se donin të shtinin në dorë fermën. (Kallamata, f. 37). 

He said very quietly that the windmill was nonsense (budallallëk) and… (Oruell, f. 57) / 

Me qetësinë më të madhe tha se mulliri ishte një budallallëk me okë dhe… (Kallamata, f. 

46).  

The animals were stupefied. (të habitura) (Oruell, f. 79) / Kafshët ngelën pa gojë nga 

habia. (Kallamata, f. 69).  

Boldly (me trimëri) enough  animals sallied forth to meet them,… (Oruell, f. 96) / Pa ua 

bërë syri tërr kafshët dolën të përballonin armikun. (Kallamata, f. 85).  

The animals could not face (përballeshin) the terrible explosions and… (Oruell, f. 97) /  

Kafshët s‘mundën t‘i bënin ballë atij shpërthimi të tmerrshëm… (Kallamata, f. 85).  

―I thought (mendova) so,‖ he said. (Oruell, f. 98)/ ―Ma preu mendja,‖ tha. (Kallamata, f. 

86)  

We will build six windmills if we feel (duam) like it. (Oruell, f. 100) / Po të na vijë pas 

oreksit, edhe gjashtë të tjerë do të ndërtojmë. (Kallamata, f. 88) 

Grafiku 1: Strategjitë për përkthimin e togfjalëshve të qëndrueshëm në Animal Farm  
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pashmangshme humbet shumë idioma gjatë procesit të përkthimit, ai/ajo, gjithashtu, 

mund të fitojë një numër idiomash të tjera. Ndryshime të tilla idiomatike i japin jetë 

përkthimit, sepse nëpërmjet këtyre shprehjeve të spikatura mesazhi mund të marrë kuptim 

për njerëzit në lidhje me jetën dhe mënyrën e sjelljes së tyre.
268

 

 

III. 3. 2. The Fifth Child dhe Fëmija i pestë 

  

Le të shohim tani se si janë përkthyer togfjalëshat e qëndrueshëm të llojeve të 

ndryshme nga romani The Fifth Child të Doris Lesingut (2001) në variantin e tij të 

përkthyer në shqipe Fëmija i pestë (2007) nga Etleva Pushi. Duke u bazuar në 

përkufizimet e mësipërme dhe tiparet e tyre, kemi skeduar 107 togfjalësha të 

qëndrueshëm (idiomatikë dhe joidiomatikë). Ky mund të mos jetë një numër i saktë, 

sepse disa prej togjeve janë përdorur më shumë se një herë: take for granted (e marrin si 

për të mirëqenë, ishin të mendimit se), side by side (pranë njëri-tjetrit, përbri), it (that) 

goes without saying (kuptohej që, sigurisht, nuk donte shumë mend), at a loss (u hutuan 

fare, nuk dinë ç‘të bëjnë) burst into tears (të qante, shpërthente në lot), as far as I‘m 

concerned (sa për mua), have given birth to (kishte lindur/i kishte dhënë jetë) etj. Edhe 

togfjalëshat e qëndrueshëm në këtë roman i kemi klasifikuar sipas tipologjisë së 

Fernandos në tri kategori: togfjalësha të qëndrueshëm idiomatikë të pamotivueshëm (pure 

idioms) [15], togfjalësha të qëndrueshëm gjysmë të motivueshëm (semi-idioms) [50] dhe 

togfjalësha të qëndrueshëm lehtësisht të motivueshëm (literal idioms) [42]                 

(Shih Shtojcën  7). 

Nga analiza e variantit të përkthyer Fëmija i pestë nga Etleva Pushi kemi vënë re 

se janë përdorur të njëjtat strategji si ato të propozuara nga Beikëri (1992). Të dhënat e 

grumbulluara i kemi paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela 3.2: Strategjitë për përkthimin e togfjalëshve të qëndrueshëm në The Fifth Child  
 

STRATEGJITË Gjuha e synuar (Fëmija i pestë)      % 

 tog.qënd.id.pamot tog.qënd.mot tog.qënd.leh.mot No.  

Idiomë e ngjashme në 

kuptim dhe formë  

1 14 12 27 25 

Idiomë e ngjashme në 

kuptim, e ndryshme në 

5 10  7 22 21 

                                                            
268 E. Nida et al., The Theory and Practice of Translation, Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1982, f. 106. 
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formë 

Perifrazim  8 24 19 51 48 

Mënjanim  1  2  4   7   6 

GJITHSEJ 15 50 42 107 100 

 

Në këtë tabelë përmbledhëse jemi munduar të japim numrin e togfjalëshave të 

qëndrueshëm të mbledhur nga teksti burimor duke treguar, gjithashtu, sa togfjalësha janë 

përkthyer  duke përdorur katër strategjitë kryesore, si dhe përqindjen e tyre. Nga të dhënat 

e përmendura më sipër, mund të themi se shumica e togfjalëshave të qëndrueshëm janë 

përkthyer në shqipe me anë të perifrazimit (48 %). Pavarësisht se përkthyesja ka përdorur 

perifrazimin si strategji kryesore, ka edhe shumë shembuj të përdorimit të strategjive të 

tjera. Pushi është përpjekur ta shmangë përkthimin me anë të mënjanimit (vetëm 6 %) dhe 

ka parapëlqyer strategji të tjera, si përdorimi i një idiome të ngjashme në kuptim dhe 

formë (25 %), përdorimi i një idiome të ngjashme në kuptim, por të ndryshme në formë 

(21 %).  

Edhe këtu, ashtu si edhe te përkthimi i Kallamatës, gjejmë shumë shembuj të 

fjalëve të veçanta të përkthyera me togfjalësha të qëndrueshëm, kryesisht idiomatikë. Ja 

disa prej shembujve të shumtë: 

… but then that contemplative gaze of his made itself felt and they desisted. (ndalonin) 

(Lesing, f. 8) / … por pastaj ai shikimi i tij këmbëngulës sikur i shponte, e kështu ato 

hiqnin dorë. (Pushi, f. 7).  

‗I do believe you imagine (përfytyroni) you are going to put the clock back, starting with 

me!‘ (Lesing, f. 9) / ―Mendoj se ty të gënjen mendja se mund ta kthesh orën prapa, duke 

filluar me mua.‖ (Pushi, f. 7).  

This home of his was a large bedroom at the back of the house overlooking a neglected (i 

neglizhuar) garden… (Lesing, f. 12) / Kjo strehë e tij, ishte një dhomë e madhe gjumi në 

pjesën e pasme të shtëpisë, nga e cila dukej një kopsht i lënë pas dore. (Pushi, f. 11). 

… his eyes gleamed with thoughts she could not guess (mendon) at. (Lesing, f. 16) / Por 

sytë i shkëlqenin nga ca mendime që ajo nuk mund t‘i merrte me mend. (Pushi, f. 15). 

‗Anyway, we can afford (përballojmë) it.‘ (Lesing, f. 20) / por për fat, na e mban xhepi, 

thuaj. (Pushi, f. 19). 

‗How many children are you intending (keni qëllim) to have?‘ (Lesing, f. 18) / - Sa fëmijë 

keni ndër mend të bëni? (Pushi, f. 17.) 

It occurred to neither Harriet nor David to think, (të mendonin) or say… (Lesing, f. 20) / 
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As Harietës dhe as Davidit (nuk) u kishte shkuar në mendje e as kishin thënë 

ndonjëherë… (Pushi, f. 19). 

And look, they had been right to insist (të këmbëngulnin) on guarding that stubborn 

individuality of theirs… (Lesing, f. 29) / Por, shih tani, kishin bërë mirë që kishin ngulur 

këmbë ta ruanin atë individualitetin e tyre kokëfortë… (Pushi, f. 28). 

These days, Harriet would not dream (ëndërronte) of walking at night by herself… 

(Lesing, f. 30) / Tashmë Harieta as që e çonte ndër mend të ecte vetëm natën… (Pushi, f. 

29) 

Grafiku 2: Strategjitë për përkthimin e togfjalëshve të qëndrueshëm në The Fifth Child  

 

  

Pavarësisht se perifrazimi është strategjia kryesore e përdorur, duhet të themi se 

përkthyesja është përpjekur t‟i afrohet sa më shumë tekstit original. Shembujt që kemi 

dhënë, si edhe shumë të tjera që nuk i kemi përmendur, tregojnë për përpjekjet e saj për të 

qëndruar sa më afër lexuesit dhe për të përcjellë kuptimin origjinal të tekstit.  

III. 4. Klasifikimi i togfjalëshave të qëndrueshëm sipas ndërtimit 
 

 Duke u bazuar te veprat e hulumtuara, krahas klasifikimit të togfjalëshave të 

qëndrueshëm sipas kuptimit, që lidhej kryesisht me pamotivueshmërinë dhe 

motivueshmërinë e tyre, jemi përpjekur të bëjmë një klasifikim të këtyre togfjalëshave 

sipas ndërtimit (apo formës). Cilat janë ndërtimet më të spikatura që kemi vërejtur?  

Folje + emër: lose heart, speak one‘s mind, take place, change one‘s mind, make an  
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effort, change one‘s tune, set foot, break one‘s rule, drink/give a toast, foot the bill, play  

truant, break the spell, save one‘s breath, lose one‘s temper, break one‘s heart, believe  

one‘s ears e ndonjë tjetër.  

Në shqipe kemi shumë togfjalësha të qëndrueshëm të tillë, madje, mund të themi se këta  

përbëjnë shumicën e gjithë togfjalëshave të përdorur në veprat e hulumtuara: vras  

mendjen, i qaj hallin, vë re, marr vesh, ngre krye, e/na mori lumi, prish gjakun, i bëj  

bisht,  hedh sytë, shkul faqet, ngul këmbë, ndërroj mendje, u shkri/u shqye/ia plasi gazit,  

zbardh dhëmbët, i vë fshesën, ngre/mbledh supet, mbaj mend, s‘do mend, zë fill, ua mbath  

këmbëve, marr frymë, tërheq vëmendjen, heq dorë, ia marr dorën, i mbush mendjen, i vë  

veshin, var buzët, marr pjesë, t‘i lëpish çizmen, i pjell mendja, bie fjala, ka gisht, t‘i lyesh  

qerren, pret gozhdë e shumë të tjera. 

Krahas këtyre, përdoren edhe togfjalësha të tjerë që përbëhen nga folje + emër + emër: i  

vë gishtin kokës, (s‘) ka sy e faqe, të merr gjak në vetull, vë buzën në gaz, i bëj hesapet pa  

hanxhinë, ia hedh trutë në erë, mbaj barkun me dorë, rreh ujë në havan, vë ujin në zjarr,  

bëj be e rrufe, marr veten në qafë, bëj çnuk e çmos, i kthen patkonjtë nga dielli, i ka  

dhëmbët me qumësht, vë duart në kokë etj.  

Folje + emër + parafjalë: sent a glance to, keep one‘s eyes on, make a point of, keep  

one‘s mind off, squeeze one‘s way out, put the clock back, put one‘s finger on, get hold of,  

put an end to, get rid of, catch sight/ a glimpse of, give up hope of, cast a look at, take  

advantage of, kick one‘s way out, take care of etj. Ndërtime të tilla janë të shumta në  

anglishte, kurse në shqipe nuk ka. 

Parafjalë + emër + (parafjalë): by heart, out of one‘s wits, in full flight, with one  

accord, in a body, with the air of, in the teeth of, on the spot, on bad/good terms with,  

with a name of, on evil days, in touch with, at any rate, on the other hand, at a loss, out of  

the way, out of spite, for (dear) life, in the same strain, at odds, down on her luck, in the  

same boat, for a start, for the sake of, of course, at first glance, behind one‘s back, in  

one‘s view, in the end etj.
269

 

Në shqipe njësi të tilla merren si lokucione me vlerë dhe tipare ndajfoljore:
270

 prapa  

diellit, nëpër dhëmbë, nën hundë, për qime, nën buzë, prapa hekurave, si prej plumbi, nën  

rrogoz, nëpër këmbë, prapa botës etj. 

Parafjalë + emër + parafjalë + emër: with one‘s tail between one‘s legs, out of the  

corner of one‘s eye, by word of mouth, from side to side etj. 

                                                            
269 Në disa prej këtyre togjeve emrat janë të cilësuar nga mbiemra. 
270 Për këto dhe lokucione të tjera gjuhësore do të flasim më gjerësisht në kapitullin e katërt. 
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Edhe në shqipe ka shumë togfjalësha të përbërë nga emër + emër (me ose pa parafjalë) :  

me buzë në gaz, me bisht të syrit, në majë të hundës, punë me mend, me gisht në gojë, me  

shpirt ndër dhëmbë, në majë të gishtërinjve, në kupë të qiellit, me mish e me shpirt, me  

presh në duar, as mish as peshk, si lopa bajgën, si e ëma e Zeqos, në lule të ballit, si cjapi  

te kasapi, si zogjtë e korbit, tërë hundë e buzë, gjithë sy e veshë, lesh e li, ditë e natë, lesh  

arapi, tersi i Pojanit, kokë e këmbë, burri i botës, shkrumb e hi, gjak e dhjamë, shtëpi e  

gjiri etj. Si bazë për togfjalëshat në shqipe (si të lirë e të qëndrueshëm) merren fjalët  

kuptimplota dhe jo fjalët shërbyese: parafjalët, lidhëzat etj. 

Emër + parafjalë + emër: hand in hand, face to face, side by side, bit by bit etj, ku emri  

është i njëjtë. Edhe në shqipe gjenden shumë togfjalësha të tillë: ballë për ballë, gojë më  

gojë, brez pas brezi, derë më derë, kokë më kokë, krah për krah, sy në sy, vesh më vesh,  

ditë për ditë, në fund të fundit, nga çasti në çast, dhëmb për dhëmb, vit pas viti, në jetë të  

jetëve, udhë më udhë, herë pas here e ndonjë tjetër. 

Strukturë fjalie: That‘s the true spirit, As the case might be, Which was which, As it is put,  

It (That) goes/went without saying. Edhe në shqipe ka shembuj të tillë: ku ha pula gurë,  

ku i ke veshët, ku i ke sytë, doli fjala ime, ku të shpie mushka, (nuk) i bihet murit me kokë,  

ashtu i do mushka drutë, si buka që hamë, ku rrafsha mos u vrafsha, gjaku s‘bëhet ujë e  

ndonjë tjetër. 

Parafjalë + mbiemër: for good, at (the very) last, si edhe by and large. 

Parafjalë + ndajfolje: at once, at least, from now onwards etj. 

Parafjalë + përemër: after all dhe above all 

Përemër + mbiemër: all the same dhe none the worse 

Emër + and + emër: body and soul dhe night and day 

Mbiemër + emër: the living proof dhe dead weight  

Edhe në shqipe përdoren shumë togfjalësha të qëndrueshëm të përbërë nga emër +  

mbiemër: hyrje qorre, kullë e fildishtë, farë e keqe, fill i vetëm, i buukri shejtan, gojë të  

liga, turp e faqe e zezë, krahu i djathtë, libër i hapur, me zemër të ngrirë, libër i mbyllur,  

pus i thellë, kockë e fortë, kokë e madhe etj.  

Krahas ndërtimeve të mësipërme në shqipe hasen edhe togfjalësha të qëndrueshëm 

të përbërë nga ndajfolje + ndajfolje: aty për aty, tani për tani, rreth e rrotull, kurrën e 

kurrës, kryq e tërthor, lart e poshtë, sot për sot, gjerë e gjatë, këtej e tutje, kot më kot, 

prapë se prapë, lart e më lart, pak nga pak, ku e ku, kur e kur, pak a shumë, poshtë e 

përpjetë e ndonjë tjetër. Këta janë të shumtë në numër dhe përsëriten dendur. Si gjegjës 
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pë ta në anglishte kemi: more or less, now and then etj. 

Në gjuhën shqipe janë të shumtë edhe togfjalëshat e qëndrueshëm që në përbërjen 

e tyre kanë një numëror: han me katër porta, një nga një, pa një pa dy, mes katër rrugëve, 

një fjalë goje, një brimë (vrimë) në ujë, pesë me hiç, në një gojë, dy nga dy, në një 

mendje, një pas një, e bëj katër copa, me një fjalë, copë mishi me dy sy, e bëj për një lek, 

merr një sy gjumë etj.  

III. 4. 1. Ndryshueshmëria 

 

 Siç e kemi përmendur edhe më parë, një tipar dallues i llojeve të ndryshme të 

togfjalëshave të qëndrueshëm është pikërisht pandryshueshmëria ose ndryshueshmëria 

shumë e kufizuar. Megjithatë, disa studime, si ato të Fernandos, Liut, Munit, Kauit apo 

Dronovit (Pavel Dronov) kanë treguar se në përdorimin aktual, shumë nga këto ndërtime 

shfaqin disa ndryshime. Kaui në lidhje me këtë çështje shprehet: “Togfjalëshat e 

qëndrueshëm me shkallën më të lartë të idiomaticitetit janë të pandryshueshëm në 

strukurë dhe të pamotivueshëm në kuptim. Megjithatë, ndonjë prej tyre mund të jetë i 

pamotivueshëm, por përsëri mund të lejojë ndonjë zëvendësim të gjymtyrëve të tij, si: 

save one‘s own neck/skin (të shpëtosh qafën/lëkurën). Idioma të tilla janë të pakta dhe 

këto zëvendësime shihen thjesht si pjesë e tyre, prandaj edhe një riformim krijues i tyre 

do të krijonte të njëjtin efekt siç do të krijonte çdo transformim i një togfjalëshi të 

pandryshueshëm. Media e shkruar është një burim i pritshëm i këtyre transformimeve. 

Lexuesit e shkolluar janë aq të mprehtë nga ana gjuhësore sa të dallojnë që në titullin 

Pharoah‘s museum hopes to shelter reigning cats and dogs (Muzeu i faraonit shpreson të 

strehojë macet dhe qentë mbretërorë), idioma shumë e njohur nuk është në sipërfaqe 

(raining cats and dogs), por përbën themelin e një parashtimi të përshtatshëm të formave 

dhe kuptimeve. Pavarësisht lojës së fjalëve, manipulimi i idiomave, proverbave apo 

njësive të tjera, përgjithësisht, është i rrallë, ndonëse në disa regjistra është më i shpeshtë 

se në të tjera (si në rubrikat sportive apo faqet e thashethemeve). Karakteristikë e teksteve 

të këtyre gazetave është pikërisht përdorimi mjaft i gjerë dhe i pandryshuar i togjeve të 

qëndrueshme.”
271

 

Nëpërmjet një studimi për Korpusin Muni ka treguar se rreth 40 për qind e 

idiomave dalin me variante leksikore ose transformime dhe rreth 14 për qind përdoren me 

                                                            
271 A. P. Cowie, Semantics, Oxford: Oxford University Press, 2009, f. 55. 
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ndryshime në format e tyre standarde.
272

 Ajo, gjithashtu, përcakton disa lloje 

ndryshimesh, si: “ndryshime leksikore”, “ndryshime sistematike” dhe “ndryshime brenda 

kufijve”. Edhe Dronovi shprehet se përvoja ka treguar se idiomat mund të ndryshohen në 

mënyra të ndryshme, por pa ndikuar në statusin e tyre (d.m.th pa u ndarë në elemente më 

vete). Disa prej ndryshimeve që ai paraqet janë: zëvendësimi i një fjale me një fjalë tjetër; 

ndryshime morfologjike (si përdorimi i emrit në shumës apo shtimi i një nyjeje); 

ndryshime sintaksore (si transformimet brenda togfjalëshit apo ndryshimi i rendit të 

elementeve përbërës)
273

 e ndonjë tjetër. 

 Duke u mbështetur te idetë e studiuesve të mësipërm, ne kemi mundur të vërejmë 

disa prej ndryshimeve leksikore në veprat e hulumtuara në anglishte dhe shqipe, si më 

poshtë: 

Lloji i ndryshimit:    Shembulli: 

Ndryshim në folje:    drink/give a toast 

      draw/pay (no) attention 

      lay/get hold of si edhe catch/take hold of 

      come (to)/make/enter (into) an agreement 

      be/get under way 

      come (to)/put an end (to) 

      ngrysi/vari vetullat 

      ngre/mbledh supet 

      i shkel/mbyll syrin/ia bëj me sy 

      të çosh/vësh buzën në gaz 

      u shqye/u shkri/ia plasi/ia dha gazit 

      shkul/çjerr faqet 

      ma hëngri/ma preu mendja 

      bie/sjell/vjen ndër mend  

Ndryshim në emër:    catch sight/ a glimpse of 

      cast an eye/a glance over 

      ndaj radaken/mendjen 

      të mbushësh radaken/mendjen 

      me cepin e/me bisht të syrit 

      të ngremë një gotë/një dolli 

                                                            
272 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 120. 
273 P. Dronov, Idiom modifications in bilingual dictionaries of idioms, in Jezikoslovlje, 2001, f. 147-148. 
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      mbylle buçën/gojën 

      pa çarë kryet/kokën 

      të kërcasë huri/druri 

      brima e fundit e/bishti i  kavallit 

      i mori erzin/nderin 

Ndryshim në mbiemër:   on bad/good terms with 

      for life/for dear life 

Ndryshim në lidhëz:    as/whatever the case might be 

Ndryshim në parafjalë:   send shivers up/down one‘s spine 

      on/to the point of 

Ndryshim në rendin e fjalëve:   to tell you the truth/truth to tell 

      day and night/night and day 

      me zemër në dorë/me dorë në zemër 

      të rëntë pika/pika ju rëntë 

      fol o mur, fol o gur/fol o gur, fol o mur  

      kishin bërë çnuk e çmos/bëj çmos e çnuk 

      ndër mend kisha/kisha ndër mend 

      ditë e natë/natë e ditë 

      gojën s‘e hapi/ (s‘) e hapi gojën 

      më paç në qafë/në qafë më paçi 

 lumi që na mori/na mori lumi 

      kupa qe mbushur/e mbushi kupën, nga të 

cilat, këto dy të fundit, madje, janë përdorur si njësi me strukturë fjalie. 

Sigurisht që ka edhe ndryshime të tjera, si: forma të shkurtuara, ndryshime midis 

varianteve të anglishtes britanike apo amerikane etj., por ne kemi sjellë vetëm ato që 

hasëm në veprat e hulumtuara. Edhe në shqipe kemi forma të shkurtuara, si: do t‘ua 

mbathnin (këmbëve), ia hedh trutë (në erë), (nuk) ia dilte dot (mbanë), (mos) të të rrahë 

(mendja), të mbaj (mend), (nuk) ia prisha (qejfin), (ja që) i marr (vesh) etj.  Në shqipe 

hasim edhe ndryshime morfologjike në shumësin e emrave: si këmbët e dhive (në vend të 

e dhisë), i bënte bishte (në vend të bisht). Ndryshime të tjera morfologjike lidhen me 

përkatësinë leksiko-gramatikore, kryesisht të foljes në emër, si: (në kuptimin) e heqjes 

dorë, një qarje halli dhe heqja e veshit. 

Duke u bazuar te këta shembuj, mund të themi se togfjalëshat e qëndrueshëm 
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pësojnë më tepër ndryshime në përdorim. Megjithatë, pavarësisht nga këto ndryshime, në 

secilin prej këtyre togjeve ka një shkallë të caktuar qëndrueshmërie që i bën ata 

idiomatikë. Këto ndryshime nuk lidhen thjesht me ndërtimin e këtyre togfjalëshave. Në 

lidhje me këtë çëshjte Muni shprehet: “… madje edhe në raste ekstreme përsëri mbetet 

një lloj qëndrueshmërie, simetrie ose integriteti [në njësinë në fjalë]: vetëm se ajo nuk 

është gjithmonë qëndrueshmëri leksikore.”
274

 Kjo do të thotë se togfjalëshat e 

qëndrueshëm nuk lejojnë ndryshime të pakufishme, prandaj edhe quhen të tillë.   

III. 5. Klasifikimi i togfjalëshave të qëndrueshëm sipas funksionit në tekst 

 

Krahas klasifikimeve të sipërpërmendura, që lidhen kryesisht me kuptimin dhe 

strukturën e togfjalëshave të qëndrueshëm (si njësi gjuhësore), mund të bëhet edhe një 

klasifikim tjetër, që lidhet kryesisht me funksionin e këtyre njësive në tekst dhe në 

ligjërim. Nga vetë natyra, frazeologjia gjuhësore nuk mund të trajtohet jashtë lidhjeve me 

kategoritë leksikore e gramatikore, jashtë dukurive të zhvillimit semantik të mjeteve 

gjuhësore e, sidomos, jashtë ligjërimit të gjallë.
275

 Këto funksione në tekst të 

togfjalëshave të qëndrueshëm mund të klasifikohen duke u bazuar te mënyra se si këta 

ndikojnë në përmbajtjen dhe strukturën e një teksti. Funksionet tekstuale të togfjalëshave 

të qëndrueshëm janë të zakonshme në leksikun e një gjuhe dhe mund të analizohen për 

ndikimin në dhënien e informacionit, në vlerësime, reagime ndaj situatave të ndryshme, 

modaliteteve ose në organizimin e tekstit. .Megjithatë, duhet të theksojmë se roli që kanë 

togfjalëshat e qëndrueshëm në ligjërim lidhet ngushtë me karakteristikat e tyre leksikore, 

sintaksore dhe semantike.  

Pitër Njumarku (Peter Newmark), i cili e quan idiomën si një metaforë “të 

zgjeruar”, thotë se ajo ka dy funksione kryesore: pragmatike dhe referuese. Funksioni 

pragmatik lidhet me kuptimet, interesat, të papriturat dhe kënaqësitë. Sipas Njumarkut, 

funksioni i parë quhet njohës, kurse tjetri është estetik. Funksioni referues është “për të 

përshkruar një proces ose gjendje mendore, një koncept, një person, një send, një cilësi 

ose një veprim në mënyrë më të kuptueshme dhe të saktë sesa në gjuhën e drejtpërdrejtë 

apo fizike.”
276

 

 Edhe J. Thomai thekson që sot “qendra e rëndesës” në studimet frazeologjike ka 

                                                            
274 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 122. 
275 J. Thomai, Çështje të identitetit të njësive frazeologjike në gjuhën shqipe në FFGjSh, Tiranë, 2010, f. 

XII. 
276 P. Newmark, A Textbook of Translation, New York: Prentice Hall, 1988, f. 104. 
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lëvizur mbi shpjegimin dhe mbi vlerat e efektivitetin funksional të njësive frazeologjike 

në marrëveshjen gjuhësore-shoqërore. Për këtë arsye, studimi i frazeologjisë bëhet 

gjithnjë brenda kufijve të tekstit (të mikrotekstit e të makrotekstit) dhe në dritën e 

analizave stilistike. Teksti linguistik merr këtu rëndësi të veçantë, sepse në përmbajtjen e 

tij njësitë frazeologjike, në shumë raste, zënë pozita kyçe. Përdorimi cilësor i njësive 

frazeologjike në hapësirat e teksteve dhe, në lidhje me këtë, sqarimi i raportit 

“semantikë/funksion”, aftësia tekstformuese e vetë njësive frazeologjike, konkurrenca 

“denotacion/konotacion” te njësi të ndryshme e çështje të tjera të kësaj natyre, janë ende 

objekt studimi në fushën e frazeologjisë.
277

 

 Shumë studiues të tjerë janë përpjekur t‟i klasifikojnë togfjalëshat e qëndrueshëm 

duke u bazuar te këto funksione. Në klasifikimet e tyre, Fernandoja dhe Muni ndoqën 

modelin e analizës funksionale semantike të Majkëll Hollideit (Michael A. K. Halliday).  

Sipas Hollideit
278

, forma e veçantë që merr sistemi gramatikor i një gjuhe lidhet 

ngushtë me nevojat shoqërore dhe personale që vetë gjuhës i kërkohet të shërbejë. Për ta 

kuptuar këtë më mirë është e nevojshme të shohim edhe sistemin e gjuhës edhe 

funksionet e saj në të njëjtën kohë; përndryshe, do të humbisnim çdo bazë teorike për të 

përgjithësuar mënyrën si përdoret gjuha.  

 Është e ditur se gjuha përdoret për një sërë nevojash të ndryshme, por vetëm kur 

studiojmë gramatikën mund të klasifikojmë përdorimet e saj në mënyrë të veçantë. Kur  

hulumtojmë potencialin kuptimor të vetë gjuhës, zbulojmë se numri i madh i mundësive 

të mishëruara në të përfshihen në disa “rrjete” relativisht të pavarura. Këto rrjete 

mundësish përshtaten me funksionet bazë të gjuhës. Kjo bën të mundur që të 

parashtrojmë funksionet e ndryshme të gjuhës që lidhen me të kuptuarit e përgjithshëm të 

formës gjuhësore pa qenë nevoja për ndonjë hulumtim të veçantë psikologjik ose 

sociologjik. 

 Shtrohet pyetja: Cila është lidhja midis mundësive të ofruara nga gramatika dhe 

funksioneve bazë të gjuhës? 

a. Gjuha shërben për shprehjen e “përmbajtjes”, që do të thotë përvojën e folësit në botën 

reale, duke përfshirë edhe botën e brendshme në ndërgjegjen e tij. Këtë mund ta quajmë si 

funksioni ideacional. Duke patur këtë funksion, gjuha, gjithashtu, i jep formë përvojës 

dhe na ndihmon të vendosim se si t‟i shohim gjërat. Kështu, mund të themi se duhet një 

                                                            
274 J. Thomai, Çështje … vep. e cit., Tiranë, 2010, f. XII. 
278 M. A. K. Halliday Language structure and language function në John Lyons (ed.): New Horizons in 

Linguistics. Penguin 1970, f. 142-143. 
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përpjekje intelektuale për t‟i parë këto gjëra në çdo mënyrë tjetër, sesa në atë që vetë 

gjuha jonë na parashtron. 

b. Gjuha shërben për të vendosur dhe ruajtur lidhjet shoqërore: për shprehjen e roleve 

shoqërore, që përfshijnë rolet e komunikimit të krijuara nga vetë gjuha, për shembull, 

rolet e atij që pyet dhe atij që përgjigjet; dhe, gjithashtu, për realizimin e gjërave me anë 

të ndërveprimit midis një personi dhe një tjetër. Nëpërmjet këtij funksioni, të cilin mund 

ta quajmë si ndërpersonal (interpersonal), grupet shoqërore nuk kufizohen, individi 

identifikohet dhe forcohet, meqë, duke qenë në gjendje të ndërveprojë me gjuhën e të 

tjerëve i shërben, gjithashtu, edhe shprehjes dhe zhvillimit të personalitetit të tij. 

c. Në fund, gjuha duhet të bëjë të mundur vendosjen e lidhjeve të saj me tiparet e situatës 

ku përdoret. Këtë funksion mund ta quajmë tekstual, meqë nëpërmjet tij folësi ose 

shkruesi janë në gjendje të ndërtojnë “tekste” ose pasazhe të lidhura të ligjërimit që lidhen 

me situatën dhe dëgjuesi apo lexuesi të dallojnë një tekst nga një grup i çfarëdoshëm 

fjalish. 

 Për shkak të qasjeve të shumta të përdorura në studime të ndryshme, janë përdorur 

terma të ndryshme edhe për të përshkruar funksionet e togfjalëshave të qëndrueshëm: 

ideacionale, ndërpersonale, relacionale (lidhëse), vlerësuese dhe ndërvepruese, 

kohezive/tekstuale dhe pragmatike. Sigurisht, disa prej këtyre emërtimeve ndryshojnë më 

shumë në terminologji. Ato, ose kanë të njëjtin kuptim, ose mbivendosen në atë se cilës i 

referohen. Për shembull, “vlerësim” është një lloj i funksionit ideacional; “kohezive” dhe 

“relacionale” të dyja kanë të bëjnë me funksionet tekstuale (d.m.th. organizimi tekstual); 

“ndërveprues” është kryesisht ndërpersonal. Pragmatika është shpesh në qendër të shumë 

funksioneve të tjera, si ndërpersonale dhe ndërvepruese. Për lehtësi studimi funksionet 

grupohen zakonisht në tri kategori kryesore: ideacionale, ndërvepruese dhe tekstuale, 

terma që, siç e përmendëm më lart, Hollidei i përdori për përcaktimin e përbërësve 

funksionalë të kuptimit në gjuhë. 

Për t‟i kuptuar më mirë këto funksione kryesore, le të shohim se si janë shpjeguar 

ato nga Liu.
279

 Funksioni “ideacional” i referohet kryesisht përdorimit të gjuhës (ose 

togfjalëshave të qëndrueshëm, në rastin tonë) për të përcjellë përvojën e dikujt, idetë dhe 

pikëpamjet e tij për botën, për shembull: kick the bucket, dhe dropped the ball (të bësh një 

gabim). Përdorimet e togfjalëshave të qëndrueshëm në këtë funksion janë kryesisht 

informuese (d.m.th, të komunikojnë ide të ndryshme) dhe vlerësuese (d.m.th, të shprehin 

                                                            
279 Dilin Liu (ed.) Idioms: Description, Comprehension, Acquisition, and Pedagogy, New York and 

London: Routledge, 2008, f. 28-29. 
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pikëpamje të ndryshme). Përdorimet “ndërpersonale” janë ndërvepruese në natyrë dhe i 

shërbejnë lehtësimit të komunikimit midis bashkëbiseduesve, për shembull, What‘s 

up/cooking? (Ç‘po ndodh?), by and large, dhe by any stretch of the imagination (përtej 

imagjinatës). Shembulli i parë është një thënie-formulë që folësit e përdorin shpesh në 

bashkëveprim (si shumë të tjerë). Dy shembujt e tjerë janë rrethanorë idiomatikë që 

folësit i përdorin shpesh për të transmetuar ato që Muni i quan “modalitete” në 

bashkëveprim. Me fjalë të tjera, këta rrethanorë idiomatikë i ndihmojnë folësit të cilësojnë 

ose modifikojnë mesazhin e tyre për një komunikim më të frytshëm. Në përgjithësi, 

idiomat ndërvepruese shërbejnë për të krijuar dhe ruajtur atmosferën (p.sh., You made my 

day / ta bësh diçka të suksesshme dhe You bet! / vë bast), ndërsa në raste të tjera, përdoren 

për të shënuar konflikte apo mosmarrëveshje (p.sh., Knock it off, please! / lere me kaq 

dhe Give me a break/rest! Më ler rehat).  

Përdorimet “tekstuale”, nga ana tjetër, janë ato që ndihmojnë në organizimin e 

informacionit, theksojnë një temë të caktuar dhe sigurojnë kohezionin tekstual (p.sh., in 

sum / në përmbledhje të, dhe to make a long story short / t‘i biesh shkurt). 

 Duke ndjekur modelin e Hollideit, Fernandoja dalloi tri lloje kryesore të 

funksioneve semantike të togfjalëshave të qëndrueshëm: a) ideacional ose “gjendja dhe 

mënyra si funksionon bota”; b) ndërpersonal dhe c) relacional (lidhës). Shumica e 

togfjalëshave idiomatikë janë ideacionalë. Ata janë kryesisht informues, duke shprehur 

përmbajtjen e mesazhit dhe duke karakterizuar natyrën e përmbajtjes. Këta ndahen në 

nënlloje të ndryshme. Krahas shembujve të dhënë në anglishte, po japim edhe shembuj në 

gjuhën shqipe, sepse mendojmë që llojet e ndryshme të togfjalëshave të qëndrueshëm në 

shqipe mund të shprehin të njëjtat funksione. Llojet që shprehin përmajtjen e mesazhit 

ndahen në: 

1. veprime: twist somebody‘s arm, spill the beans, rock the boat etj., si edhe: i bëj 

bisht, ua mbath këmbëve, humb gjurmët, i bie dikujt në qafë, ngul këmbë, i qaj 

hallin dikujt etj. 

2. ngjarje, ndodhi: the bottom drops out, the shoe drops etj., si dhe: si cjapi te 

kasapi, bëhem i gjallë, në buzë të varrit etj. 

3. situata: in hot water, on the fence, hang in the balance, etj., si dhe: në kupë të 

qiellit, punë me mend, me një fije zëri, shtëpi e gjiri etj. 

4. njerëz dhe sende: a back-seat driver, a pain in the neck, e red herring etj., si dhe: 

me fytyrë të prerë, njeri me orë, burri i botës, copë mishi me dy sy, gjarpër nën 
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gur, gojë të liga, njeri me emër, gjak të kuq (për sytë) etj. 

5. cilësi dhe vlerësime: cut and dried, turn back the clock, emperor‘s new clothes 

etj., si dhe: punë të djallit, sa të hapësh e të mbyllësh sytë, lesh e li, ka sy të keq, 

me bisht të syrit etj. 

6. emocione: green with envy, a lump in one‘s throat, on cloud nine etj., si dhe: dyllë 

i verdhë, hundë e buzë, me gojë hapur, u pre në fytyrë etj. 

Llojet që karakterizojnë mesazhin ndahen në: 

1. informacion i veçantë: to be exact, in fact, the truth of the matter is etj., si dhe: 

në fund të fundit, me një fjalë, ç‘është e vërteta etj. 

2. informacion jo i veçantë: kind of/sort of, off the top of my head, so to speak 

etj.,
280

 si dhe: për habinë time, gojë më gojë, në jetë të jetëve, pak a shumë etj. 

Përsa u përket togfjalëshave ndërpersonalë, ata luajnë një funksion ndërveprimi 

dhe karakterizojnë natyrën e mesazhit. Idiomat në këtë kategori janë përgjithësisht thënie-

formulë si: What‘s up? (përshëndetje), You‘re right on the money (marrëveshje), As a 

matter of fact (shprehje sinqeriteti) dhe cut the cackle (thirrje për trimëri). Togfjalëshat 

relacionalë (lidhës), nga ana tjetër, shërbejnë për të siguruar kohezion në ligjërim. 

Shembuj të tyre janë: on the contrary (kundërshtuese), on the other hand (krahasim), in 

the meantime (lejuese) etj. 

 Sipas Liut, dy janë arsyet kryesore pse përdoren këto terma të Hollideit: a) teoria e 

Hollideit dhe klasifikimi i tij për funksionet e gjuhës janë të kuptueshme dhe sistematike; 

b) shumë studime për funksionin e togfjalëshave idiomatikë janë mbështetur kryesisht në 

këtë teori
281

 (ndër të tjera, edhe Fernandoja dhe Muni).  

 Në fakt, siç e pamë edhe më lart, Fernandoja përdori kryesisht të njëjtin sistem 

klasifikimi dhe me të njëjtat emërtime për tri kategoritë e idiomave, vetëm se ajo përdori 

fjalën “relacionale” për kategorinë “tekstuale”. Liu mendon se ka dy arsye të mundshme 

pse ajo përdori njërën në vend të tjetrës.
282

 E para, fjala “tekstuale” mund të merret 

gabimisht sikur u referohet përbërësve organizues vetëm në tekstet e shkruara, megjithëse 

në analizën e ligjërimit ky term lidhet me çështjet organizuese në të dy ligjërimet (të folur 

dhe të shkruar) meqë, nga një këndvështrim i analizës së ligjërimit, çdo ligjëratë e dhënë 

është një lloj teksti. E dyta, dhe më e rëndësishme, në diskutimin e Hollideit marrëdhëniet 

logjike dhe organizuese trajtohen si funksione ideacionale, por edhe tekstuale, me 

                                                            
280 Përshtatur sipas Fernandos (1996, pp. 72-74) në Dilin Liu (ed.) Idioms: Description, Comprehension, 

Acquisition, and Pedagogy, New York and London: Routledge, 2008, f. 20.  
281 Liu, po aty, 2008, f. 28. 
282 Liu, po aty, 2008, f. 28. 
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marrëdhëniet logjike dhe organizuese nën nivel fjalie (pra, me strukturë togfjalëshi) 

trajtohen si ideacionale dhe ato që ndihmojnë në kohezionin e një teksti të tërë, trajtohen 

si tekstuale. Ndoshta, për të shmangur çorientimin, Fernandoja i ka vendosur të gjithë 

elementet që lidhen me marrëdhëniet logjike dhe organizuese në kategorinë “relacionale” 

(lidhëse). Megjithatë, duhet të themi se, pavarësisht nga arsyet e Fernandos, ato janë të 

njëjta në parim. 

 Siç e përmendëm, edhe Muni bazohet te modeli i Hollideit për përbërësit 

semantikë të gjuhës. Ajo dallon pesë funksione të togfjalëshave të qëndrueshëm (dhe këtu 

përfshin edhe idiomat edhe shprehjet e tjera të qëndrueshme). Këto funksione janë: 

informative, vlerësuese (që përkojnë me funksionin “ideacional” të Fernandos dhe 

Hollideit), situative, modale (që përkojnë me funksionin “ndërpersonal” të Fernandos dhe 

Hollideit) dhe organizuese (që është e njëjtë me funksionin “relacional” të Fernandos dhe 

“tekstual” të Hollideit). Le të shohim më konkretisht si i trajton Muni secilën prej këtyre 

kategorive, duke u përpjekur të sjellim shembuj konkretë, të vjelë nga vepra në anglishte 

dhe shqipe: 

a) Togfjalëshat e qëndrueshëm informativë janë mjete për të përcjellë informacion 

të ri dhe për të ndikuar në shprehjen e ligjërimit: behind bars, clear one‘s throat, face to 

face, set foot somewhere, step by step etj. Informacioni i dhënë mund të jetë i llojeve të 

ndryshme. Ai mund të përshkruajë një proces, gjendje ose cilësi dhe në këto raste mund të 

luajë rolin e kallëzuesit, mbiemrit etj. Informacioni mund të ketë edhe rolin e rrethanorit 

dhe të përshkruajë vend, kohë, mënyrë etj.
283

  

The dogs had suddenly caught sight of them, … (Oruell, f. 21) / (i kishin pare.) 

The pigeons who were still sent out to spread tidings of the Rebellion, were forbidden to 

set foot anywhere on the Foxwood, …  (Oruell, f. 93) / (të shkelnin). 

… so that if he could once get hold of the title-deeds of Animal Farm… (Oruell, f. 92) /  

(për ta shtënë në dorë). 

… which went on for several minutes and put an end to the discussion. (Oruell, f. 86) / (i 

vuri pikë muhabetit). 

… a dim tradition, passed on by word of mouth, and others…(Oruell, f. 118) / (gojë pas 

goje). 

Often, when David and Harriet lay face to face, it seemed that… (Lesing, f. 28) / 

(përballë). 

                                                            
283 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 221. 
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… not that they changed their minds when James Lovatt appeared. (Lesing, f. 25) / 

(ndërruan mendje.) 

… they had played truant, as all their sort did. (Lesing, f. 118) / (nuk kishin shkuar në 

shkollë). 

There Harriet and David lay down side by side, and looked at their room. (Lesing, f. 15) / 

(pranë njëri-tjetrit). 

John gave her a wink and a thumbs-up sign. (Lesing, f. 123) / (i shkeli syrin). 

-Ti kërkon patjetër ta bësh sonte mbledhjen? – nguli këmbë Rustemi në të tijën. (Agolli, f. 

7). 

Memua vuri re se burri me mustaqe të zeza i shmangej bisedës… (Agolli, f. 11). 

Rustemi ja dha gazit. (Agolli, f. 27). 

Po t‘i thosh që Rustemi kish humbur gjurmët, do ta dëshpëronte… (Agolli, f. 47). 

Po i shkriu gjaku kur pa një fshatar me një mushkë të ngarkuar me thasë. (Agolli, f. 47). 

Tani ato vraponin tërë gaz e bujë nëpër pllakat e gurta dhe vetëm unë,…ua qaja hallin. 

(Kadare, f. 42). 

…që ujërat e shtrëngatës të futeshin në sternën tonë të urtë dhe ta shtynin të nginte krye. 

(Kadare, f. 44). 

…ku rrahu një oficer italian, që i vinte rrotull një stërmbesës së saj. (Kadare, f. 78). 

Porsa të merrte vesh që kisha ardhur,… (Kadare, f. 96). 

…pavarësisht nga ç‘gropa të qiellit binin, flisnin të njëjtën gjuhë. (Kadare, f. 107). 

b) Togfjalëshat e qëndrueshëm vlerësues komunikojnë vlerësimet e folësit ose  

shkruesit dhe jo thjesht zgjerimin e tregimit: a tall order, do the trick, down to earth, drag 

one‘s feet etj. Shumë nga këta togfjalësha përbëjnë temën e fjalisë, duke luajtur rolin e 

kallëzuesit ose pjesë të tij. Vetëm disa prej tyre funksionojnë si rrethanorë.
284

 

Is it not crystal clear, then, comarades, that all the evils of this life …? (Oruell, f. 20) / (si 

drita e diellit). 

The life of an animal is misery and slavery: that is the plain truth. (Oruell, f. 18) / (e 

vërteta e thënë copë). 

… then stood for a little while contemplating them out of the corner of his eye; (Oruell, f. 

55) /  (me bisht të syrit). 

For the moment even Napoleon seemed at a loss. (Oruell, f. 97) / (nuk dinte ç‘të bënte). 

On it was penciled the words: ―Serves you right.‖ (Oruell, f. 97) / (paçi veten në qafë). 
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―It must be something in her childhood that‘s made her like this. Poor thing.‖ (Lesing, f. 

10) / (e shkreta). 

David disliked this trait of Harriet‘s, a fatalism that seemed at odds with the rest of her. 

(Lesing, f. 29) / (nuk përputhej). 

… who sat there with her little air of an exotic bird (Lesing, f. 31) / … (me atë pamjen e 

saj). 

A child seemed at first glance normal,… (Lesing, f. 98) / (në pamje të parë). 

… that everyone took for granted … (Lesing, f. 155) / (e merrnin si për të mirëqenë). 

Yt ungj po luan menç nga gëzimi. (Agolli, f. 32). 

―Një zorzop ka sy e faqe të të turpërojë‖ thoshte Salih Protopapa për Memon. (Agolli, f. 

39). 

Pse mehitë përcjellim ne, që nuk këndoni me tërë shpirt? (Agolli, f. 40). 

-Për Pejkamberin, në majë të hundës më ka ardhur. (Agolli, f. 53). 

Mazllum Bylyku shikoi me bisht të syrit kolonën gjermane ... (Agolli, f. 71). 

Nënat e motrat nuk ia ndanin sytë. Iu dridhej buza. (Kadare, f. 54). 

E panjohura ishte zhdukur sa të hapësh e të mbyllësh sytë. (Kadare, f. 74). 

E bënë shtëpinë lesh e li, gjersa e gjetën. (Kadare, f. 75). 

Kurse këtu, gjithçka ishte e gjerë dhe e shkretë dhe mund ta ngrije zërin gjer në kupë të 

qiellit dhe, prapë, hapësira nuk mbushej prej tij. (Kadare, f. 94). 

Gjëja e parë që binte në sy ishte zhdukja e lopëve, që kullosnin zakonisht aty (Kadare, f. 

105). 

c) Togfjalëshat e qëndrueshëm situativë gjenden kryesisht në ligjërimin e folur, pasi  

shpesh janë përgjigje ndaj kontekstit jashtëgjuhësor: ata mund të jenë edhe akte ligjërimi. 

Si rrjedhim, shpesh kufizohen nga faktorë shoqërorë e kulturorë të botës reale: excuse me, 

go for it, good luck, I beg your pardon, no problem, see you etj. Ata mund të grupohen 

sipas funksionit në: përshëndetje, ndjesë, urime, falënderime etj.
285

 

―That‘s the true spirit, comrade!‖ cried Squealer,… (Oruell, f. 81) / (kjo kërkohet nga 

ju). 

As for the dogs, when they grow old and toothless…(Oruell, f. 20) / (sa për qentë). 

―Never mind the milk, comrades!‖ cried Napoleon, … (Oruell, f. 34) / (mos u shqetësoni). 

… the ―thank God‖ being unspoken, … (Lesing, f. 32) / (dhuratë e zotit). 

―Give it a rest, Harriet. (Lessing, f. 34) / (lëre me kaq). 

                                                            
285 R. Moon Fixed Expressions … vep. e cit., 1998, f. 224. 
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And so John left their lives, for good. (Lesing, f. 132) / (përgjithmonë). 

Non-academic, but ―none the worse for that‖, as Dorothy insisted. (Lessing, f. 143) / 

(punë e madhe). 

-Punë të mbarë! – tha Memua. (Agolli, f. 10). 

-Aman, më lërë, për kokën tënde! – tha ajo dhe u ngrit të shkonte ... (Agolli, f. 81). 

-Hë të lumtë goja! S‘mbahet mend qëkur s‘kemi lojtur! – tha zoti Tasi… (Agolli, f. 124). 

Xhemali, duke ecur, tha se busti kish dalë i mirë dhe se Andrea kish bërë një punë me 

mend. (Agolli, f. 158). 

-S‘do mend! – pohoi Nurka. (Agolli, f. 268). 

―Ik, në djall të vesh, deri sa s‘deshe të rrije në sternën tonë.‖ (Kadare, f. 45). 

-O, m‘u bë vonë mua për Gjermaninë! (Kadare, f. 52). 

Këto janë punë të djallit. (Kadare, f. 55). 

-U, luaj vendit, - tha nëna dhe u zverdh. (Kadare, f. 74). 

-Natën e mirë, -thoshin jevgjit dhe shkonin në odajashtën e tyre. (Kadare, f. 101). 

d) Togfjalëshat e qëndrueshëm modalë shprehin modalitet: at all, at any price, in  

principle, on no account, up to a point e shumë të tjerë. Ata përdoren për të shprehur 

modalitete dhe qëndrime të ndryshme, si: për të tërhequr vëmendjen (mark my words, no 

doubt), për të mohuar diçka apo për të hedhur dyshime (in no sense, no way, be open to 

debate), për të theksuar përfshirjen (all told, across the board), për të përcjellë 

paralajmërime apo pendesa (have no business, get your finger out, shut your face), për të 

shprehur qëllime apo parapëlqime (if only, be bent on, have it in mind to, keep one‘s 

fingers crossed) e shumë të tjera.
286

 

From now onwards I shall get up a full hour earlier… (Oruell, f. 84) / (tani e tutje). 

All the same, there were days when they felt that they would sooner have had less figures 

and more food. (Oruell, f. 89) / (thuhej ç‘thuhej). 

By and large the animals enjoyed these celebrations. (Oruell, f. 108) / (në përgjithësi). 

The animals found the problem insoluble; in any case, they had little time (Oruell, f. 120) 

… / (në fund të fundit). 

… at any rate, it was a fact that every animal on the farm ... (Oruell, f. 120) / (sidoqoftë). 

Seeing …, no other children around, and above all, no Ben. (Lesing, f. 91) /  (e sidomos). 

But she said, ―No, of course not.‖ (Lesing, f. 77) / (sigurisht). 

How have you got to go, for a start? (Lesing, f. 101) / (një herë). 

                                                            
286 Pë më tepër, shih R. Moon, Fixed Expressions …, vep. e cit., 1998, f. 226-232. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

138 
 

He came at once, by himself, as she had asked. (Lesing, f. 123) / (menjëherë). 

The gang would continue to support themselves by theft, and sooner or later would be 

caught. (Lesing, f. 158) / (herët apo vonë). 

-Me gjithë mend e thua? – pyeti Rustemi. (Agolli, f. 22). 

Guri herë pas here hapte derën e hynte në majë të gishtërinjve në odë. (Agolli, f. 24). 

…ne do të qanim me thes në kokë…se do mbeteshim si ajo kopeja pa çoban. (Agolli, f. 

75). 

-Të shkuara, të harruara! – qeshte plaku. – Ah, more djem, more djem…(Agolli, f. 132). 

Memua foli gjerë e gjatë për nevojën e riorganizimit të batalionit,… (Agolli, f. 224). 

E merrja me mend se si pikat e panumërta rrokulliseshin… (Kadare, f. 41). 

Për habinë time, pashë se bota përnjëherësh u trondit. (Kadare, f. 55). 

Në fund të fundit, sytë nuk ishin gjë tjetër veçse një copë mish nga trupi ynë. (Kadare, f. 

56). 

…diçka e keqe do të ndodhë dhe pret nga çasti në çast që të shfaqet e liga,… (Kadare, f. 

84). 

Midis reve, herë pas here ndriçonte dielli. (Kadare, f. 56). 

e) Togfjalëshat e qëndrueshëm organizues shërbejnë për të organizuar tekste të  

ndryshme, duke sinjalizuar lidhje logjike midis fjalive, deiksis, përmbledhje, opinione, 

etj.: all in all, by the same token, on the one hand, on the other hand, for example, by the 

way, to begin with, in other words, on the contrary etj. Shumë prej tyre shërbejnë për të 

kontrolluar vazhdimësinë e përmbajtejs së tekstit dhe, në këtë aspekt, ata janë si 

togfjalëshat informativë. Disa tregojnë lidhje logjike duke përcjellë qëllime, arsye, 

shkaqe, rrethana dhe rezultate (thanks to, in the light of, on the grounds that, in the event 

etj.). Disa të tjerë shprehin lidhje dhe ngjashmëri (in the same way, in comparison with 

etj.) Togfjalësha të tjerë shërbejnë për të organizuar ligjërimin, duke treguar radhën e 

veprimeve apo ngjarjeve (to begin with, in the first/second place, as follows etj) apo për të 

sinjalizuar kundërargumente, kontraste, mohime (on the other hand, at the same time, beg 

to differ etj) e shumë të tjera.
287

 

Napoleon, on the other hand, argued that…(Oruell, f. 55) / (nga ana e tij). 

… three hundred per cent, or five hundred per cent, as the case might be. (Oruell, f. 89) / 

(sipas rastit). 

As for the others, their life, as far as they knew, was as it had always been. (Oruell, f. 

                                                            
287 Për më tepër, shih: R. Moon, Fixed Expressions … vep. e cit., 1998, f. 233-238. 
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119) / (me sa dinin). 

… led adventitious and haphazard lives, and tended to be, as it is put, disturbed. (Lesing, 

f. 11) /  (si i thonë). 

As far as I‘m concerned, you are both rather mad. (Lesing, f. 18) / (sa për mua). 

You‘ll regret it, in my view. (Lesing, f. 22) / (po të më pyesësh mua). 

In the end, it was Angela who went with them. (Lesing, f. 33) / (në fund) 

Ç‘është e vërteta, ai kish dëgjuar që shkaktare e kësaj fejese kishte qenë … (Agolli, f. 95). 

-Me një fjalë, duhet të nisemi që tani. (Agolli, f. 263). 

Të them të drejtën, që mbrëmë u pendova. (Kadare, f. 51). 

Ajo … iku përsëri me vrap, e gëzuar që, pak a shumë, u pajtuam. (Kadare, f. 97). 

…ato do të na lidhnin prapë …, dhe, donim s‘donim, do t‘i ndiqnim pas. (Kadare, f. 245). 

-Ku ishit? Pse jeni zverdhur? – na pyetën pothuaj në një gojë nëna ime dhe nëna e Ilirit. 

(Kadare, f. 245). 

Ajo mërzitej në mesditë, mërzitej në mbrëmje, madje, dhe në mëngjes. Me një fjalë, 

mërzitej jashtëzakonisht. (Kadare, f. 97). 

Nga ana tjetër, ra në sy se Veloja, si terjaqi i rakisë po e prishte paranë ... (Laço, f. 178). 

… duhej hequr dorë nga disa zakone … si fjala vjen, hedhja e plehërave. (Laço, f. 33). 

Me që ra fjala, ai kryqi ka ndonjë vlerë? – iu drejtua operativi specialistit. (Laço, f. 189). 

Gjithkush mund ta vërë re nga shembujt e mësipërm se togfjalëshat e 

qëndrueshëm të përdorur në funksionin ideacional (informativ dhe vlerësues) janë 

kryesisht togfjalësha foljorë dhe emërorë, si: catch sight of, set foot, by word of mouth, 

face to face, the plain truth, poor thing, took for granted etj. Të njëjtën gjë vemë re edhe 

në shqipe, si: nguli këmbë, vuri re, ja dha gazit, luan menç, lesh e li, në majë të hundës 

etj. Në përkufizimin e Fernandos apo Makait këto janë idioma tipike në sensin tradicional 

të termit “idiomë” dhe përbëjnë shumicën e idiomave në gjuhën angleze. Nuk është aspak 

çudi që, sipas Munit, përdorimet informative dhe vlerësuese (të dyja ideacionale) 

përbëjnë rreth 79 për qind të gjithë idiomave të Korpusit.
288

 Edhe në gjuhën shqipe 

vërejmë të njëjtën prirje për përdorimin e togfjalëshave të qëndrueshëm me këto 

funksione. Kështu, për shembull, vetëm idioma vë re është përdorur rreth 40 herë në 

romanin “Komisari Memo”dhe, po këtu, marr vesh është përdorur rreth 28 herë. Edhe në 

romanin “Kronikë në gur”, vë re është përdorur rreth 21 herë dhe marr vesh rreth 25 herë.  

Idiomat ndërvepruese (situative dhe modale), nga ana tjetër, janë kryesisht thënie-

                                                            
288 Të dhënat janë marrë nga libri i saj Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 

1998. 
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formulë, si: What‘up, Would you mind –ing/if…? dhe I‘ve got to run (Duhet të largohem 

menjëherë), megjithëse përfshijnë edhe rrethanorë idiomatikë, si: by and large, sooner or 

later, all the same, never mind etj. Mbi të gjitha, ato janë pjesë fjalie që përdoren për të 

shprehur përshëndetje, kërkesa, vlerësime etj. Ato përbëjnë 15 për qind të togfjalëshave 

idiomatikë në të dhënat e Munit. Edhe në gjuhën shqipe gjenden mjaft përdorime të tyre 

në të njëjtën mënyrë si formula të gatshme: të shkuara të harruara apo s‘do mend, por 

edhe si togfjalësha: punë të djallit, për habinë time, në fund të fundit, punë me mend etj. 

Përdorimi i tyre nuk është aq i madh sa togfjalëshat me funksione informative apo 

vlerësuese.  

Përsa u përket togfjalëshave me funksion tekstual, ata shpesh janë përdorur me 

parafjalë ose në pjesore, si: on the other hand, as it is put, in the end, to tell the truth etj. 

Këta përbëjnë vetëm 6 për qind të idiomave në të dhënat e Munit. Edhe në shqipe ka 

përdorime të togfjalëshave të qëndrueshëm me këto funksione, kryesisht me parafjalë ose 

jo, si: ç‘është e vërteta, me që ra fjala, nga ana tjetër, me një fjalë etj. Numri i tyre është 

më i vogël në krahasim me njësitë e tjera, vetëm se këto përsëriten shumë shpesh. 

Një tjetër gjetje mjaft interesante e Munit rreth përdorimit të modeleve të 

idiomave është pikërisht ajo që shprehet në përpjesëtim, pra, idiomat me përdorim më të 

dendur përdoren për të shprehur funksionet modale dhe tekstuale, ndërsa idiomat me 

përdorim më të ngushtë janë vlerësuese. Shprehja “e shprehur në përpjesëtim” është e 

rëndësishme, sepse ajo thekson faktin se idiomat me përdorim më të gjerë dalin me 

funksione modale dhe tekstuale vetëm në përpjesëtim, jo në numër absolut. Në fakt, të 

shprehura në numra absolutë, idiomat me përdorim të ngushtë përbëjnë shumicën e gjithë 

përdorimeve të idiomave në të gjitha kategoritë. Megjithëse idiomat me funksione 

ideacionale (informative dhe vlerësuese) përbëjnë shumicën e gjithë idiomave (79 për 

qind në të dhënat e Munit), këto përfshijnë kryesisht idioma me përdorim të ngushtë, si: 

catch sight of, set foot, by word of mouth etj. Përdorimet ndërpersonale (duke përfshirë 

modalitetin) dhe tekstuale, nga ana tjetër, përbëjnë përkatësisht 15 për qind dhe 6 për qind 

të numrit të përgjithshëm të përdorimit të idiomave. Idiomat me dy funksionet e fundit 

janë zakonisht të një përdorimi të dendur, si: by the way, so to speak, all in all etj., por 

edhe idioma të përdorimit të ngushtë, ndonjëherë dalin me këto funksione, për shembull, 

call it a day dhe switch gears.
289

 Shkurtimisht, mund të pohojmë se idiomat me përdorim 

të gjerë zënë vetëm një vend të vogël në numri e përgjithshëm të idiomave të përdorura, 

                                                            
289 Cituar nga Liu, Idioms…, vep. e cit., 2008, f. 33-34. 
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por përpjesëtimisht ato dalin më shpesh se idiomat me përdorim të ngushtë në funksionet 

modale dhe tekstuale. Edhe në gjuhën shqipe kemi njësi, si: herë pas here, aty për aty, më 

një fjalë etj., që përdoren shpesh me të njëjtat funksione (të paktën në veprat që kemi 

hulumtuar dhe cituar). Kështu, për shembull, njësinë herë pas here e gjejmë të përdorur 

rreth 32 herë në romanin “Kronikë në gur” dhe rreth 10 herë në romanin “Komisari 

Memo”. 

Siç e kemi përmendur, një togfjalësh (apo shprehje) i qëndrueshëm nuk ka 

gjithmonë vetëm një funksion. Në fakt, një togfjalësh shpesh mund të përdoret në 

funksione të ndryshme në kontekste të ndryshme, por mund edhe të ketë disa funksione 

njëkohësisht. Për shembull, idioma chicken out në fjalinë “Tom chickened out” nuk është 

vetëm informative (d.m.th., jep informacionin se Tomi nuk e bëri atë që kishte premtuar), 

por edhe vlerësuese (d.m.th., tregon edhe se, sipas folësit, veprimi i Tomit ishte 

frikacak).
290

 Nga analiza e Munit del se rreth 47 për qind e të gjithë idiomave në të dhënat 

e saj “klasifikohen se kanë dy ose më shumë funksione në tekst, d.m.th., ato kontribuojnë 

në tekstet e tyre në dy ose më shumë mënyra,” gjë që e çon atë në përfundimin se, “ashtu 

si llojet e tjera të kategorive gramatikore dhe gjuhësore, edhe [idiomat] veprojnë në nivele 

të ndryshme në të njëjtën kohë.”
291

 Shembuj të tillë mund të gjejmë edhe në shqipe. 

Kështu, togfjalëshi e kishte syrin pishë në fjalinë “Nga ana tjetër, ra në sy Veloja, si 

terjaqi i rakisë po e prishte paranë si dorëshpuar. Por ai e kishte syrin pishë: hyrje e daljet 

e mallit që ish për eksport i kishte me dokumente të rregullta, firot ose teprica neto ishin 

brenda normativave.”,
292

 nuk ka vetëm funksion informativ, për të treguar arsyen pse 

Veloja ra në sy, por edhe funksion vlerësues, për të treguar qëndrimin e autorit ndaj 

veprimit të Velos, duke e konsideruar atë si njeri të mprehtë, që dinte se çfarë bënte. Po 

kështu, kemi edhe shembullin tjetër, i përdorur në të njëjtin kontekst dhe me të njëjtat 

funksione, si: “Mirëpo një fshatar, nga një vend ku hante pula gur, që rronte me shitjen e 

dëllinjave dhe që hahej dhëmb për dhëmb me Velon, kur ky i zbriste nga pesha 

lagështinë, qëlloi kockë e fortë dhe iu qep me letra.”
293

 apo edhe: “A! Po kjo e mbushka 

kupën, - u dëgjua një zë pas shpine që ai nuk e njohu.”
294

 me të njëjtat funksione, e shumë 

shembuj të tjerë. 

Përveç këtyre funksioneve, togfjalëshat e qëndrueshëm, sipas Munit, mund të 

                                                            
290 D. Liu, Idioms…, vep. e cit., 2008, f. 33. 
291 R. Moon, Fixed Expressions … vep. e cit., 1998, f. 239. 
292 T. Laço, “Gropas „67”, Tiranë: TIRANA&TIMES R&Z-Thnegel, Ltd., 2014, f. 178. 
293 T. Laço, po aty, f. 178. 
294 T. Laço, po aty, f. 216. 
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përdoren edhe përtej funksioneve, “në funksione të tjera në krahasim me ato të 

zakonshmet, duke hedhur bazat e përzgjedhjes së tematizimit.”
295

 Shembujt e mëposhtëm, 

të cituar nga Muni, na ndihmojnë të ilustrojmë përdorime të tilla. Gjatë një debati rreth 

skandaleve politike në një emision televiziv, një reporter pyet të ftuarin: Are there any 

skeletons left in the cupboard to come out? Has the last cat in the bag been let out?
296

 Në 

përgjithësi, idiomat skeletons in the cupboard (“closet” në anglishten amerikane) dhe let 

the cat out of the bag janë vlerësuese, por këtu janë përdorur si parathënie ose mjet 

sinjalizues. Me fjalë të tjera, të dyja idiomat u përdorën për ta çuar diskutantin drejt 

çështjes që vlerësohet si e rëndësishme dhe për të cilën ia vlen të diskutohet. 

Për nga funksionet ideacionale që kanë togfjalëshat e qëndrueshëm ata ngjasojnë 

me fjalët e veçanta, që kryejnë të njëjtat funksione, si dhënien e informacionit, shprehjen 

e vlerësimeve dhe qëndrimeve etj. Për shembull, fjala “died” në fjalinë “He died” mund të 

zëvendësohet sipas kontekstit me idioma të tilla, si: passed away, bit the dust ose kicked 

the bucket. Po kështu, edhe në shqipe, fjala “vdes” në “Ai vdiq” mund të zëvendësohet 

me ndërroi jetë, hëngri dhé ose i ktheu patkonjtë nga dielli, gjithmonë në varësi të 

kontekstit apo situatës. Atëherë, lind pyetja: A ka ndonjë ndryshim midis fjalëve të 

veçanta dhe togfjalëshave idiomatikë të përdorur në këto funksione ideacionale? Sipas 

Fernandos, përgjigjja është pohuese: “Ndërsa funksionet e fjalëve të veçanta dhe 

idiomave janë pothuajse të njëjta, ka disa pika dallimi, të cilat, pjesërisht, mund të na 

tregojnë pse idiomat e llojit ideacional ekzistojnë.”
297

 Këto ndryshime lidhen kryesisht me 

mënyrën si jepet informacioni. Përgjithësisht, Fernandoja thekson se idiomat janë më 

specifike se fjalët e veçanta. Po kështu, idiomat shprehin zakonisht qëndrime të ndryshme 

në krahasim me fjalët e veçanta, që janë më asnjanëse. Në fakt, idiomat përdoren më 

shpesh për të shprehur ndjenja dhe vlerësime negative, sesa pozitive. Ky fakt mbështetet 

edhe nga analiza e Korpusit nga Muni, e cila thekson se vetëm 34 për qind  e të gjitha 

idiomave ishin pozitive dhe rreth 66 për qind – që do të thotë, dy të tretat e tyre – 

përcjellin kuptime negative.
298

 

Sipas Liut, një dallim midis fjalëve të veçanta dhe idiomave, që Fernandoja nuk e 

përmend, lidhet me faktin që idiomat ideacionale, përgjithësisht, janë më shprehëse dhe 

plot ngjyra, më emocionuese në krahasim me fjalët e veçanta. Askush nuk mund ta 

                                                            
295 R. Moon, Fixed Expressions…, vep. e cit., 1998, f. 241. 
296 R. Moon, po aty, f. 242. 
297 C. Fernando, Idioms and Idiomaticity, Oxford: Oxford University Press, 1996, f. 99. 
298R.  Moon, Fixed Expressions…, vep. e cit., 1998, f. 247. 
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humbasë gjallërinë e idiomave të mëposhtme në dhënien e mesazhit të tyre: put one‘s foot 

in one‘s mouth për të thënë gjënë e gabuar, dropping the ball për një gabim serioz dhe 

backseat driver për një person që nuk bën asgjë, por vetëm jep urdhra etj.
299

 Po kështu, 

mund të sjellim edhe shumë shembuj për shqipen, ku përdorimi i idiomës jep mesazhin e 

duhur dhe në mënyrë më shprehëse, si: nuk bëri as gëk, as mëk për dikë që nuk flet, fut 

hundët për dikë që ndërhyn aty ku s‟duhet apo copë mishi me dy sy për dikë që nuk është i 

zoti për asgjë, e shumë e shumë shembuj të tjerë. Po sipas Liut, një ndryshim tjetër është 

se idiomat, në përgjithësi, janë më informuese se fjalët e veçanta. Ky fakt është 

veçanërisht i vërtetë në rastin e foljeve frazale në krahasim me foljet njëfjalëshe.
300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
299 D. Liu, Idioms…, vep. e cit., 2008, f. 35. 
300 D. Liu, po aty, 2008, f. 35. 
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KAPITULLI IV 

ÇËSHTJE TË LOKUCIONEVE GJUHËSORE 

 

  Ky kapitull i kushtohet trajtimit të lokucioneve si togje ose shprehje me vlera 

leksiko-gramatikore të përcaktuara, por që qëndrojnë në kufirin e takimit të njësisë 

leksikore me atë sintaksore. Këto lloj togjesh paraqesin probleme të rëndësishme studimi 

nga më të ndryshmet, teorike dhe praktike, fjala vjen, që nga termi “lokucion”, shpjegimi 

në fjalorë terminilogjikë, zëvendësimi dhe përkthimi i tyre etj.  

 

IV. 1.  Aspekte teorike të karakterit të përgjithshëm 

 

Në gjuhën e sotme shqipe, ashtu si edhe në gjuhë të tjera, përveç togfjalëshave të 

qëndrueshëm frazeologjikë, përdoren edhe disa togje ose shprehje, që në përgjithësi janë 

quajtur “lokucione”. Këto lloj togjesh paraqesin probleme të rëndësishme studimi nga më 

të ndryshmet, teorike (për leksikologjinë) dhe praktike (për leksikografinë). 

Problemi i parë teorik që shtrohet për diskutim është çështja e termit “lokucion” 

dhe e konceptit a e vëllimit që përfshin ky term, duke e parë atë në raport me fjalën, 

togfjalëshin, frazeologjinë gjuhësore dhe kufijtë e tyre.
301

 “Lokucion” vjen nga latinishtja 

locution (shprehje gjuhësore) prej loqui (flas). 

Historikisht, termi “lokucion” nuk është përdorur gjithmonë njëlloj në literaturën 

gjuhësore shqipe. Kështu, në punimin “Mbi thjeshtësin e gjuhës” në vitin 1921, 

Aleksandër Xhuvani nën termin “lokucionet” përfshin “mënyrë të foluni, domethânëja e 

të cilave ka rrjedhë jo nga fjalët që i formojnë lokucionet, por nga përdorimi i ktyne 

fjalëve, nji përdorim si me thânë i breshnuem qi u ka dhânë ktyneve, të marrun si nji 

grumbull, nji kuptim mbë vehte…; p.sh. me kallzuem diçka për pe; me dalun lijës…‖ e 

shumë të tjera. Po në këtë grup të titulluar “lokucione” Xhuvani përfshin edhe “ato qi 

kanë nji karakter proverbi; p.sh. me kërkuem halë në përpeq…”
302

 Siç shihet, në këtë 

punim, autori e ka përdorur termin “lokucion” në një kuptim mjaft të gjerë dhe përfshin 

në këtë grup njësi të ndryshme frazeologjike, madje edhe proverba, duke theksuar njësinë 

kuptimore të tyre. Kurse në monografinë e tij “Origjina dhe formimi i ndajfoljeve në 

                                                            
301 Për më tepër, shih M. Samara, Mbi trajtimin leksikografik të lokucioneve në gjuhën e sotme shqipe, SF, 

Nr. 1-4, 1992, f. 131. 
302 A. Xhuvani, Studime gjuhësore, 1956, f. II. 
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shqipet” (1956) ai flet për “lokucione ndajfoljore” të formuara prej dy a më shumë fjalësh 

të lakueshme a të palakueshme, të bashkueme me ose pa parafjalë, që i quan “togje 

fjalësh me vlerë ndajfoljesh”. Ai dallon gjashtë tipe lokucionesh ndajfoljore sipas 

përbërjes së tyre, ndër to edhe togjet me parafjalë, si: pa pushim, pa kohë, me të mirë, 

ndaj të gdhirë etj.; po ashtu përemrat dhe emrat me parafjalë që kanë ruajtur kuptimin e 

tyre, pa marrë kuptim ndajfoljor, si: në borët, nga pazari, me ne etj. Quhen lokucione 

edhe ndajfolje me përsëritje të një emri me vizëlidhëse, si: copa-copa.
303

 Në monografinë 

“Parafjalët” (1964), nga ana tjetër, A. Xhuvani lokucionet parafjalore i quan “shprehje 

parafjalore”, të cilat i përcakton si grupe fjalësh, që kanë kuptimin e një njësie dhe kanë 

funksionin e parafjalëve. Pasi vë në dukje se “gjuha e shkrimit, sipas gjedhes së gjuhëvet 

të huaja, ka formuar një varg këso shprehjesh, që vijnë gjithnjë duke u shtuar”, ai jep një 

tog syresh, si: në mes të, në vend të, në bazë të, në pajtim me, me ndihmën e… etj.
304

 

Në punimin “Frazeologjia shqipe (lokucionet) në veprën e Naim Frashërit “Histori 

e Shqipërisë”, autori Nonda Bulka nën termin “lokucione” përfshin njësitë frazeologjike. 

Këtu theksohet më shumë vlera letrare-artistike e “lokucioneve”…, por nuk vihet kufi në 

mes njësive letrare dhe atyre gjuhësore. Sipas tij, lokucionet janë shprehje metaforike që 

po t‟i përkthesh fjalë për fjalë në gjuhë tjetër, e humbasin kuptimin e tyre.
305

 

Një vështrim të shpejtë mund të hedhim edhe në gramatikat e shqipes për të parë 

se çfarë njësish përfshihen nën termin “lokucion”. Kështu Ilia D. Sheperi në “Gramatika 

dhe sindaksa e gjuhës shqipe” nën këtë term përfshin togfjalëshat frazeologjikë dhe jep 

këtë përkufizim: “Quajmë lokusion dy (ose tri) fjalë, të cilat ndonëse të ndara, përbëjnë të 

dyja një kuptim të veçantë, ose një formë të fjalës (të së dytës), ose një pjesë tjetër të 

ligjëratës. P.sh. marr vesh (= kuptoj); kam shkruar (= shkrova); në vend (të…, parafjalë).” 

Ai, gjithashtu, shënon se “lokusionet quhen emërorë, mbiemërorë, foljorë ett., kur 

përbëjnë emra, mbiemra, folje ett. P.sh. marr vesh = lokusion foljor; në vend (të…) = 

lokusion parafjalor ett.”
306

 Dhe më tej: “Nga lokusione të shpeshpërdrorurë bëhen fjalë të 

përngjitura. P.sh. domosdo; domethënë; mbase; sikur; dymbëdhjetë; kuje; kushtrim; ett. 

Shumë fjalë duke u bërë të përngjitura bëhen përnjëherthi dhe të prejardhura… Kështu 

dhe shumë lokusione. P.sh. marr vesh, marrëveshje; zê vend, zëvêndës; vê ré, vërêj; baj 

                                                            
303 A. Xhuvani, Vepra I, 1980, f. 243-244. 
304 M. Domi, Disa çështje të lokucioneve, SF, Nr. 1, 1985, f. 213. 
305N. Bulka, Frazeologjia shqipe (lokucionet) në veprën e Naim Frashërit ―Histori e Shqipërisë‖, Buletini i 

Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria e Shkencave Shoqërore I, 1958, f. 206. 
306 I. D. Sheperi, Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe, Vlorë, 1927, f. 139. 
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zâ, bëzâj.‖
307

 Ky mendim përsëritet edhe më pas duke sjellë disa nga shembujt e 

mësipërm në një radhë me “kohët e përngjitura e të dypërngjitura” të ndërtuara me foljet 

kam dhe jam. Edhe këto quhen lokusione, si dhe ndërtimet nga kanë ardhur, po ashtu 

dorëhiqem, buzëqesh e duartrokit. Autori quan lokusione edhe ndaj mbrëma, nja pesë, më 

vjen keq (= ndiej mëshirë), më vjen ligësht (= ndiej hidhërim), më vjen mirë (= ndiej 

kënaqësi)”, ndërtimet e përbëra prej foljes jam me emrat nevojë, punë, e mira, e drejta etj. 

“kur kanë si kryefjalë fjali të dytë. P.sh. Është nevojë të punojmë”, madje edhe kur “në 

lokusionet e këtillë folja jam shumë herë nënkuptohet. P.sh. Nevoja të punojmë. E mira të 

mos kesh folur…”. Po kështu quhen lokusione edhe ―dua me pjesoren. P.sh. ara do 

punuar (= duhet të punohet), dashka rrahur (= duhet të rrahet)”, si edhe ―me gjithëqë, 

sado që, sido që, edhe se, dhe në‖ etj.
308

 

Siç e vëren edhe J. Thomai, këto “lokusione” I. D. Sheperi i trajton kryeshisht në 

kapitullin “Përngjitja” të pjesës “Etimologjia” dhe kjo duhet shënuar për të kuptuar edhe 

konceptin aq të gjerë dhe të njëanshëm të autorit për termin “lokusion”. Prej Sheperit 

është marrë parasysh ana e formimit, e prejardhjes, e ndërtimit të lokucioneve, duke lënë 

mënjanë tiparin kuptimor, tiparin gramatikor etj., njohja dhe zbatimi i të cilëve të çon në 

përfundime të qarta e të drejta në grupimin e shprehjeve (në kuptimin e gjerë të kësaj 

fjale). Këndi i gjerë i pamjes, në rastin e dhënë, ka çuar në përzierje të frazeologjisë 

gjuhësore me lokucionet gramatikore (ndajfoljore, parafjalore etj.), me bashkime të lira 

fjalësh, me forma të përbëra gramatikore, me përngjitjet etj., megjithëse autori vendos një 

lidhje ndërmjet togfjalëshave frazeologjikë dhe kompozitave (nga prejardhja), e meta 

është se përzien njësitë leksikore me ato sintaksore.
309

 

Koncepte të tilla mbizotërojnë edhe në gramatika të tjera. Kështu te “Gramatika 

shqipe” e Kristaq Cipos e vitit 1949, shembujt bëka ftohtë, s‘është e udhës, po bën vapë, u 

bë ditë, ka tym, ka erë përmblidhen nën emërtimin e vetëm “lokusione pavetore”
310

, 

gjithashtu, kemi edhe emërtimin “lokucione” (ndajfoljore) për shkel e shko, vesh më vesh, 

për fat të mirë, për fat të keq, - krahas alla turka, all frenga, mbë gjunjë, për djallë, me të 

shpejtë e këto krahas përmbys.
311

 Edhe nëpërmjet këtyre shembujve mund të themi se 

këndi i vështrimit të analizës nga ana e autorit ka qenë pikërisht funksioni gramatikor i 

“lokucioneve” apo “shprehjeve”.  

                                                            
307 I. D. Sheperi, po aty, f. 140. 
308 I. D. Sheperi, Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe, Vlorë, 1927, f. 96. 
309 J. Thomai, Çështje … vep. e cit., Tiranë, 1981, f. 8-9. 
310 K. Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949, f. 107. 
311 K. Cipo, po aty, f. 82. 
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Nga ana tjetër, në “Gramatika e gjuhës shqipe” të Mahir Domit (1957) gjejmë të 

përdorur termin “shprehje” për të përshkruar njësi të ndryshme frazeologjike, duke 

theksuar funksionin sintaksor të tyre si kallëzues foljorë, të kryefjalës etj. Me termin 

“shprehje” emërtohen njësoj edhe: që sot e kësaj dite, nga shkaku i, për shkak të, për punë 

të, nga puna e, për shkak, me anë të, me anën e, me ndihmë të, për hir të, pas mënyrës së, 

në formën e, në formë të, sa për të qeshur, bashkë me, së bashku me, në shoqëri me, në 

bashkëpunim me, nga ana e, prej anës së, jo vetëm (që)…, po (edhe), jo vetëm…, po as, 

përveç që, po edhe.
312

 Tipi dy herë (“kam ardhur dy herë tek ti, po s‟të kam gjetur”) quhet 

“shprehje ndajfoljore”, kurse dy nga dy dhe kokë për kokë trajtohen si “togfjalësh që 

formojnë një shprehje me kuptimin e mënyrës”.
313

 Edhe këtu vemë re një përzierje të 

lokucioneve gramatikore me njësi të tjera frazeologjike. 

Në “Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe II” gjejmë këtë 

përkufizim për lokucionet: “Me vlerën e një pjese të ligjëratës mund të përdoret edhe një 

grup fjalësh, që kanë një lidhje të qëndrueshme midis tyre dhe që, si kuptimisht ashtu 

edhe gramatikisht, janë të barasvlerëshme me një fjalë të vetme, por jo të njëjta me to. 

Grupe të tilla fjalësh quhen lokucione.‖
314

 Në gramatikat e shqipes së sotme bëhen 

përpjekje për të arritur në një përcaktim sa më të drejtë e të saktë të kësaj njësie 

gjuhësore, duke dhënë përkufizime të plota për llojet e ndryshme të lokucioneve. 

Njëkohësisht, aty thuhet se lokucionet zënë një vend të ndërmjetëm midis togjeve a 

togfjalëshave të lirë dhe fjalëve të përngjitura dhe këto të fundit janë formuar rregullisht 

nga përngjitja e lokucioneve. Lokucioni dallohet kuptimisht e gramatikisht si nga fjala, 

ashtu edhe nga togfjalëshi i lirë. Në togfjalëshin e lirë elementet përbërëse e ruajnë 

mëvetësinë kuptimore e gramatikore, kurse elementet e një lokucioni vijnë duke e 

humbur gjithnjë e më shumë mëvetësinë e tyre kuptimore e gramatikore, po kjo shkallë e 

humbjes nuk është gjithmonë e njëjtë. Përgjithësisht ajo është më e madhe në lokucionet 

me kuptim të figurshëm (këtu krahasohen togu i lirë parafjalë + emër i tipit në tym me 

lokucionin ndajfoljor homonim në tym [= kot më kot]). Të njëjtat vërejtje vlejnë edhe për 

lokucionet e këtij tipi me kuptim jo të figurshëm, si: me radhë, në këmbë etj. Ndryshime 

të karakterit kuptimor dhe gramatikor kanë pësuar edhe lokucionet që kanë një strukturë 

togfjalëshi, si: tym e flakë, copë e çikë, ditë për ditë, herë pas here, ca nga ca, pak nga 

pak, aty për aty, sot me nesër, duke qënë se, në qoftë se, në rast se etj. (këtu krahasohen 

                                                            
312 M. Domi, Gramatika e gjuhës shqipe, Pjesa e dytë, Sintaksa, Tiranë, 1957, f. 91. 
313 M. Domi, po aty, f. 101. 
314 Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe II, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 

1976, f. 18. 
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togfjalëshi i lirë tym e flakë me lokucionin ndajfoljor homonim). Është e rëndësishme të 

mbahet parasysh se në këto lokucione fjalët përdoren të ngurosura, si një ndajfolje, pa 

pasur mundësi të përdoren edhe në trajtë të shquar dhe të shoqërohen me përcaktorë të 

paravendosur ose të prapavendosur.
315

 Ndryshime të karakterit gramatikor dhe kuptimor 

janë përftuar edhe në lokucionet që shërbejnë si parafjalë, lidhëza, pjesëza e 

pasthirrma.
316

 Edhe J. Thomai shprehet se lokucionet me vlera leksiko-gramatikore të 

përcaktuara qëndrojnë në kufirin e takimit të njësisë leksikore me atë gramatikore 

(sintaksore), që do të thotë se ndërtimet e përdorimet e tyre lidhen me leksikun e me 

sintaksën njëkohësisht.
317

 

Lokucionet ndeshen kryesisht në pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, si 

ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjesëza e pasthirrma, por gjithashtu edhe te folja.  

a. Lokucioneve ndajfoljore dhe mënyrave të formimit të tyre u është kushtuar një  

vëmendje e veçantë në veprën “Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe 

II”.
318

 Për to thuhet: “Me lokucion ndajfoljor kuptohet një grup fjalësh që kanë lidhje të 

qëndrueshme midis tyre dhe që, si kuptimisht ashtu edhe gramatikisht, janë të 

barasvlerëshme, por jo identike, me një ndajfolje. Pra, lokucioni ndajfoljor, si kuptimisht 

ashtu edhe gramatikisht, zë një pozitë të ndërmjetme midis togut a togfjalëshit të lirë dhe 

fjalës (në këtë rast, ndajfoljes), por duke qëndruar më afër kësaj të fundit.” Më pas jepen 

shembuj të ndryshëm të lokucioneve ndajfoljore. Këtu po përmendim vetëm ato që kanë 

strukturë togfjalëshi, si: a) të formuara nga përsëritja e të njëjtit emër (ose nga dy emra 

me kuptim pak a shumë të afërt) të lidhur me lidhëzën e: anës e anës, çift e çift, palë e 

palë, rreth e rreth, varg e varg, copë e çikë, ditë e natë, fund e krye, hundë e buzë, lesh e 

li, orë e çast, pikë e vrer, tym e flakë, varg e vistër, dimër e verë etj.; b) të formuara me 

përsëritjen e së njëjtës ndajfole me lidhëzën e: shpejt e shpejt, pranë e pranë, mirë e mirë; 

c) të formuara nga përsëritja e të njëjtit emër me ndërjmetësinë e parafjalëve, si: për (ditë 

për ditë, mot për mot, natë për natë etj., apo ballë për ballë, dorë për dorë, dhëmb për 

dhëmb, fjalë për fjalë, flakë për flakë, kokë për kokë, krah për krah etj.) ; më (breg më 

breg, degë më degë, gojë më gojë, rrugë më rrugë, vesh më vesh, buzë më buzë, gju më 

gju, kokë më kokë etj.) ; pas (brez pas brezi, ditë pas dite, dorë pas dore, hap pas hapi, 

herë pas here, kohë pas kohe etj.) ; nga (nga çasti në çast, nga viti në vit etj.). Përveç 

këtyre kemi edhe lokucione ndajfoljore të tipit: ndajfolje + parafjalë + ndajfolje: aty për 

                                                            
315 Po aty, f. 19. 
316 Gramatika e gjuhës shqipe 1, Tiranë: Botimi i Akademisë së Shkencave, 2002, f. 41. 
317 J. Thomai, Përdorimi i disa lokucioneve librore, në “Gjuha Jonë”, Nr. 1, 1982, f. 13. 
318 Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe II, IGjL, Tiranë, 1976, f. 330-332. 
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aty, brenda për brenda, drejt për drejt, kot më kot, pak nga pak, sot për sot, tani për tani, 

vetëm për vetëm etj. Një grup tjetër janë edhe lokucionet të formuara nga një parafjalë dhe 

një emër, ku si parafjala, ashtu edhe emri kuptimisht dhe gramatikisht janë shndërruar në 

një njësi të qëndrueshme dhe të pandashme, me vlerë dhe tipare ndajfoljore. Të tilla janë 

togjet: me hir, me kohë, me natë, me ngut, me pahir, me radhë, me vrap, për bukuri, për 

turp, prej kohe, prej kohësh, më këmbë, në tym, që sot etj.  

Këto lokucione, J. Thomai, i quan sintagma ndajfoljore. Te këto rrafshi i kuptimit 

(i drejtpërdrejtë a i figurshëm) dhe ngjizja me gjymtyrën fakultative janë kritere për të 

dalluar kur kemi një sintagmë gramatikore dhe kur një sintagmë frazeologjike. Ai 

krahason, për shembull, “erdhi në kohë” dhe “flet në tym”, ose “e ka vënë (lulen) për 

bukuri” (d.m.th. për zbukurim) dhe “i bënte punët për bukuri” (dmth, shumë mirë, në 

rregull). Edhe në stukturat sintagmore vërtetohet që kuptimi leksikor i së tërës nuk del 

nga kuptimi i veçantë i fjalëve përbërëse. Madje, ka raste kur sintagma ndajfoljore ka dalë 

nga rrudhja a nga copëzimi i një njësie frazeologjike më të gjerë; p.sh., deri në palcë ka 

dalë nga i ka vajtur thika deri në palcë, por më tej ajo, edhe për analogji ideografike, 

përdoret në lidhje të tjera, si: e shfrytëzon deri në palcë, i ka hyrë frika deri në palcë, u 

lag deri në palcë etj.
319

 

b. Lokucione parafjalore quhen ato parafjalë që përbëhen prej dy a më shumë  

fjalësh të veçanta, dhe jepet një pasqyrë e formave të përbërjes strukturore te tyre.
320

 

Megjithatë, gjithashtu përmendet se një lokucion parafjalor (i formuar nga një emër) 

dallohet nga një bashkim sintaksor i lirë me po atë ndërtim, si: me anë, në bazë, në vend, 

ku emrat anë, bazë, vend nuk kanë më kuptimin leksikor dhe funksionin emërtues të një 

emri. Nga pikëpamja kuptimore, lokucionet parafjalore funksionojnë si një fjalë, ndërsa 

nga pikëpamja leksiko-gramatikore mund të merren si një pjesë e ligjëratës. Por midis 

këtyre lokucioneve dhe bashkimeve sintaksore të lira me po atë strukturë nuk mund të 

bëhet kurdoherë një dallim i prerë, sepse ky proces formimi është në zhvillim. 

c. Në literaturën gjuhësore lokucioneve lidhëzore u është kushtuar një vend i  

mirë midis lidhëzave jo të parme, duke bërë një përshkrim të përgjithshëm të kategorive 

të tyre për karakterizimin e tipareve përcaktuese. Gjithashtu, vihen në dukje shprehja e 

një kuptimi të vetëm, funksionimi si një pjesë e vetme e ligjëratës, gramatikalizimi i 

togjeve i realizuar në shkallë të ndryshme etj. Te disa prej tyre elementet përbërëse kanë 

formuar një unitet më të madh kuptimor e shqiptimor, te disa të tjera ato ruajnë një farë 

                                                            
319 J. Thomai, Fjalor Frazelologjik … vep. e cit.,, 2010, f. XVII. 
320 Fonetika…, vep. e cit., Tiranë, 1976, f. 336-339. 
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mëvetësie kuptimore…” dhe jepen shembuj, si: për arsye se, me kusht që, jo vetëm që 

etj.
321

 

Lokucionet parafjalore dhe lidhëzore J. Thomai i quan togje të tipit gramatikor 

(me vlerë parafjalore dhe lidhëzore), që përbëjnë një tërësi strukturore e semantike, por që 

nuk kanë shprehësi, kryejnë funksione shërbyese në fjali dhe kanë vetëm një gjymtyrë 

shënuese (si: në lidhje me, në qoftë se etj.). Sipas tij, këto nuk mund të përfshihen në 

fondin e frazeologjisë qoftë nga natyra e kuptimit, qoftë nga funksioni i tyre në fjali, por 

afrohen a barazohen me mjete gramatikore të lidhjes dhe jo me fjalën si njësi leksikore.
322

 

ç. Pjesëzat lokucione janë formuar kryesisht në dy mënyra: pjesëz e përsëritur me 

ndërmjetësinë e një lidhëze (e, që, se) si mjet bashkimi në mes tyre: jo e jo, jo se jo, po që 

po, vetëm e vetëm, hë për hë etj.; pjesëz dhe një lidhëz: as që, vetëm që, ja që etj.
323

  

d. Përsa u përket pasthirrmave nuk hasim ndonjë term si “lokucione pasthirrmë”, 

por vërejmë se një vend të veçantë ndërmjet pasthirrmave jo të parme zenë disa bashkime 

të qëndrueshme frazeologjike, si: djall o punë, hej dreq, më qafsh, punë e madhe etj., të 

cilat funksionojnë në gjuhë si ndërtime të mëvetësishme, që nuk formohen aty për aty 

lirisht në procesin e të folurit, por riprodhohen si njësi të gatshme të sistemit gjuhësor dhe 

shprehin si tërësi ndjenja të ndryshme.
324

 Po kështu trajtohen këto pasthirrma edhe nga J. 

Thomai,
325

  apo A. Kostallari.
326

  

Nga sa pamë më lart, mund të themi se, përgjithësisht, njihet barasvlerësia e 

lokucionit me një pjesë të ligjëratës, me një fjalë të vetme (ndajfolje, parafjalë, lidhëz, 

pjesëz dhe pasthirrmë). Kështu, ai përbën një njësi sintaksore, sepse përmbush funksionin 

e një gjymtyre, por, përgjithësisht, edhe një njësi morfologjike. Gjuhëtarët shqiptarë, në 

përgjithësi, lokucionet si kategori leksikore e gramatikore i njohin si njësi më vete 

gjuhësore, si mënyrë e veçantë fjalëformimi, por që u duhet dhënë vendi që u takon në 

gramatika, në fjalorë, si edhe në mësimin e gjuhës. Mahir Domi, pavarësisht se i pranon 

lokucionet si togje fjalësh të lidhura shumë ngushtë nga ana semantike, që shprehin një 

nocion të vetëm, thekson se nuk është aspak e arsyeshme të identifikohen ato krejtësisht 

me togfjalëshat e qëndrueshëm, të përhershëm, në të cilët, në një kuptim të gjerë bëjnë 

pjesë. Lokucionet kanë edhe karakteristika të tjera. Ato paraqesin një kohezion semantik e 

                                                            
321 Po aty, f. 353. 
322 J. Thomai, Fjalor … vep. e cit., 2010, f. XVI. 
323 Fonetika dhe … vep. e cit., 1976, f. 365. 
324 Po aty, f. 378. 
325J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë: Botimet Toena, 2006, f. 234. 
326

A. Kostallari,  Parimet themelore për hartimin e ―Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe‖ në “Studime mbi 

leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe” II, Tiranë, 1972, f. 40. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

151 
 

strukturor më të madh, përbëjnë një njësi më të kristalizuar. Por ky kohezion s‟arrin në 

shkallën e kohezionit të fjalëve të përbëra, … prandaj lokucionet prej elementesh s‟ka 

arsye që të shtihen te fjalët e përbëra siç ndodh me disa gramatika e studiues për disa 

kategori të tyre. Lokucionet janë një fjalë e përbërë sui generis, e një tipi të veçantë, e 

dalluar mirë, që duhet ndarë më vehte.
327

  

Punimi i tij mbart shumë vlera, sepse ai nuk kufizohet vetëm te lokucionet foljore, 

por pranon edhe egzistencën e lokucioneve emërore, mbiemërore, përemërore, numërore 

dhe këtë e lidh me faktin që kemi, në gjuhë, togje fjalësh të qëndrueshme që shënojnë një 

nocion të vetëm e funksionojnë si emra, mbiemra, numërorë, përemra. Kështu, krahas 

lokucioneve foljore, egzistojnë edhe emrat përkatës, si: të bërët ballë, të vënët re, të 

ngriturit krye etj. Ai shprehet: “S‟ka asnjë arsye që, kur fjala bosht e togut është folje, ta 

quajmë togun “lokucion”, dhe, kur është emër, jo, e t‟i marrim dy pjesët përbërëse të 

togut si dy njësi të ndryshme, megjithëse në të dyja rastet kemi shprehjen e një nocioni të 

vetëm dhe në një masë të mirë ngurtësim të togut përkatës.”
328

 Përveç këtyre ai përmend 

edhe togfjalëshat e tjerë të qëndrueshëm me vlerë emërore që përdoren për të emërtuar 

lulet, bimët apo ndonjë send a nocion tjetër si: bar dielli, gjel deti, lule dimri etj. Në fakt, 

këto njihen si emërtime të pathjeshta (J. Thomai), apo bashkëlidhje të qëndrueshme (A. 

Kostallari). 

Ai, gjithashtu, propozon edhe “lokucione mbiemërore”, si: i dalë menç (që i 

përgjigjet një lokucioni foljor), kostum ngjyrë kafeje, apo (si togje me vlerë mbiemërore, 

kuptimisht të shkallës sipërore). Këto të fundit (borë i bardhë, korb i zi, dyllë i verdhë) 

duhet të trajtohen si njësi më vete edhe për shkak të kuptimit të tyre të figurshëm, kur 

përdoren në kontekste të caktuara për të përshkruar personazhe apo sende, por edhe për 

faktin se përdoren si togje të qëndrueshme, gjithmonë bashkë. P.sh.: Nëna, dyllë e verdhë, 

me duart që i dridheshin ndezi fenerin… Shoku ynë ishte bërë dyllë i verdhë dhe tregonte 

me gisht në kokë.
329

  Këto njësi i gjejmë të përdorura pa folje dhe me folje (kryesisht «u 

bë»), mund t‟i gjejmë edhe me rend të ndryshuar, por përsëri në funksionin e mbiemrave, 

p.sh.: Ishte i verdhë dyllë, e raskapitur, e paruar. Zariku, me jakën e kapotës të ngritur 

gjer në veshë, ecte i verdhë dyllë.
330

  Njëkohësisht, Domi mendon se numërorët: njëzet e 

tre, dy mijë, treqind e pesë etj. mund të quhen “lokucione numërore” dhe përemrat: gjithë 

sa, kush e di sa, kush e di (se) kush, që përdoren për të shënuar sasi, vehtje, sende etj, të 

                                                            
327 M. Domi, Disa çështje të lokucioneve, SF, Nr. 1, 1985, f. 215. 
328 M. Domi, po aty, f. 215. 
329 I. Kadare, Kronikë në gur, Tiranë: Onufri, Seria e veprave të zgjedhura; Vëllimi i katërt, f. 43 dhe f. 83. 
330 D. Agolli, Komisari Memo, Tiranë: Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”, f. 49 dhe f. 254. 
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quhen “lokucione përemërore”.
331

 

IV. 1. 1.  Çështje të lokucioneve foljore  

 

Deri tani trajtuam lokucionet që ndeshen në pjesë të pandryshueshme të ligjëratës, 

por jo rrallë herë hasen ato edhe te folja. Lokucioni foljor trajtohet si një togfjalësh i 

formuar nga një folje dhe një fjalë tjetër (zakonisht një emër në formë të ngurosur ose një 

ndajfolje), si: bëj ballë, bëj pallë, bëj zë, bie fli, (ma) ka ënda, marr parasysh, marr pjesë, 

marr vesh, ngre krye, ngre lart (= vlerësoj shumë), ngre peshë, vë re, vë dhjamë, vë mish, 

zë besë etj. Secili nga togfjalëshat e këtij tipi, nga pikëpamja kuptimore, është i 

barasvlershëm me një fjalë dhe ka raste që mund edhe të zëvendësohet nga një folje e 

vetme, si: zë besë = besoj, bëj ballë = përballoj, vë re = vërej. Edhe nga pikëpamja 

gramatikore, midis pjesëve përbërëse të këtyre lokucioneve ka lidhje të qëndrueshme; kur 

elementi i dytë i togfjalëshit është një emër, ky përdoret kurdoherë në një formë të 

ngurosur. Në këto lokucione pëson ndryshime vetëm folja, e cila luan më fort një rol 

gramatikor (për të shprehur kategoritë gramatikore), kurse në kuptimin leksikor të 

lokucionit rolin kryesor e luan fjala tjetër.
332

  

Me këtë mendim pajtohet edhe Zana Karapici, e cila shprehet: “Pjesët përbërëse të 

këtyre togfjalëshave, duke u përdorur gjithmonë bashkë, kanë sajuar një kuptim të vetëm 

foljor, me vlerën e një foljeje. Këta togfjalësha përbëjnë një njësi kuptimore dhe 

gramatikore me vlerë foljore, duke u përdorur si një shprehje foljore ose lokucion 

foljor.”
333

 Ajo, gjithashtu, pretendon se bashkimi i fjalëve në këta togfjalësha nuk është 

rastësi. Pjesët përbërëse të tyre, duke u përdorur gjithmonë bashkë, kanë fituar një kuptim 

tjetër, një kuptim të veçantë që ndryshon nga kuptimi i tyre i parë. Është pikërisht 

tjetërsimi kuptimor që kanë pësuar këta togfjalësha ng përdorimi i tyre i dendur që ka 

çuar në ngurosjen dhe qëndryeshmërinë e tyre. Sipas saj, për shprehjet foljore ka rëndësi 

të shënohet se ato ndërtohen sipas lidhjeve sintaksore të një togfjalëshi të lirë, sipas 

marrëdhënieve të brendshme të pjesëve përbërëse të tij, ku si folja, ashtu edhe pjesa tjetër 

që mund të jetë një emër, një emër me parafjalë ose një ndajfolje etj. e kanë humbur 

kuptimin e tyre të parë ose e kanë dobësuar kuptimin e tyre leksikor.
334

 Siç e shohim, 

Karapici nuk përdor një term të vetëm për të përshkruar këta togjalësha, herë i quan 

                                                            
331 M. Domi, Disa … art. i cit., 1985, f. 216. 
332 ―Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe‖ II, Tiranë, 1976, f. 222. 
333 Z. Karapici, Shprehje foljore të tipit folje+emër, SF Nr. 1, 1986, f. 123. 
334 Z. Karapici, po aty, f. 124. 
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shprehje foljore herë i quan lokucione (dhe këtu përfshihen edhe frazeologjizmat foljorë). 

Menella Totoni
335

 e pranon faktin se si duhet kuptuar lokucioni foljor dhe mbi 

ç‟kritere dallohet ky janë bërë të qarta te “Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme 

lerare shqipe II” dhe pikërisht te pjesa e morfologjisë. Pavarësisht se lokucioni foljor i 

formuar nga bashkimi i një foljeje me një emër, nga origjina, lidhet me togfjalëshin, ai 

mendon se sot nuk mund të identifikohet si i tillë, sepse përbërësit e tij nuk shprehin 

marrëdhënie. Sipas tij, kjo humbje e marrëdhënieve kushtëzohet nga humbja e pjesshme 

ose e plotë e kuptimit leksikor ose gramatikor të njërit prej përbërësve ose nga elipsa e 

fjalëve shërbyese, si rezultat i një përdorimi të shpeshtë e të gjatë. Për shkak të kuptimit 

tërësor, në një sërë lokucionesh, kuptimi i foljes errësohet në shkallë të ndryshme dhe 

shpesh ky kuptim tërësor mezi motivohet nga një folës i zakonshëm ose nuk motivohet 

fare. Kështu, ai sjell shembujt e lokucioneve dal zot (marr përsipër të kryej një punë, marr 

në mbrojtje) dhe dal krah (përkrah). Këtu kuptimi i foljes dal është zbehur, dhe funksioni 

si përcaktor kallëzuesor i emrit zot dhe funksioni si rrethanor vendi i emrit krah, për 

shkak të elipsës së parafjalës në, nuk bëhen të qartë në këtë lidhje. Ai thekson se në të 

dyja këto raste përbërësit e lokucionit nuk mund të funksionojnë veç e veç. Shembuj të 

tjerë janë: bëj veten (përmbahem), vij në vete (përmendem), hyn në qejf (pëlqen), bëj ballë 

(shfaqem, përballoj), jap shpirt (vdes), bëj gjumë (fle). Shenjë e ngjizjes së këtyre togjeve 

është edhe fakti se këto fitojnë aftësinë për t‟u lidhur si tërësi me gjymtyrët e tjera të 

fjalisë: Mazllumi ngiu në vend, por nuk e bëri veten.  Nuk e paske marrë vesh, o 

barkderr?
336

 Në lokucione të tjera, si: vë re, bëj ballë, jap dum, bëj zap, bën vaki, është 

zbehur deri në humbje të plotë kuptimi i përbërësit të dytë, kështu që, sipas tij, sot 

bashkime të tilla nuk mund të identifikohen as si togfjalësha. 

Shkak për zbehjen e marrëdhënieve dhe për kalimin e togut folje + emër në 

lokucion është pikërisht zbehja e kuptimit gramatikor të emrit, që është e lidhur shpesh 

edhe me ndryshime në kuptimin leksikor të foljes. Emri i pashquar njëjës në rasën 

kallëzore (ose emërore) ka kuptim pjesor ose kuptim të përgjithësuar. Nëse në një 

kontekst emri s‟realizon asnjërin nga të dy kuptimet gramatikore, atëherë ai nuk mund të 

shprehë dot as objektin e veprimit, pra nuk mund të vendosen as marrëdhënie e lidhje 

ndërmjet foljes dhe emrit, p.sh.; bëj ballë (shfaqem), bëj mend (mendoj për diçka), jap 

shpirt (jam duke vdekur), kam nge (jam i lirë), ka duk (ka rezultat puna, i rrojnë rrobat, i 

shkon fjala), kam zët (s‘pëlqej, përbuz), kam gisht (jam pjesëmarrës), mbaj mend (ruaj në 

                                                            
335 M. Totoni, A është togfjalësh struktura e një frazeologjizmi foljor?, SF Nr. 1-4, 1994, f. 183-185. 
336 D. Agolli, Komisari Memo, Tiranë: Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”, f. 16 dhe 63. 
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mendje, kujtoj), mbaj vesh (dëgjoj), marr pjesë (jam në një organizatë, bashkohem me të 

tjerët për të bërë diçka), ngre krye (dal kundër dikujt), ndërroj fytyrë (kthej), ndërroj jetë 

(vdes), ngul këmbë (qëndroj në një mendim), zë fill (fillon), zë besë (besoj) etj. Disa 

karakteristika të këtyre lokucioneve, sipas Totonit lidhen kryesisht me natyrën e emrave 

përbërës të tyre. Kështu, emri nuk mund të shoqërohet me përemra të pacaktuar që 

shprehin sasi (shumë, pak), me numërorë a me përemrin një, gjithashtu, emri nuk mund të 

rimerret me anë të anaforës në fjalinë pasuese, por lidhen si tërësi me gjymtyrët e tjera: Ai 

ngulte këmbë të pinte nga vija. Qëndruan prapa kanatit e mbajtën vesh.
337

 Ç‘pate që 

ngrite krye, pse na prish gjakun? … kishte fjetur përsëri dhe në mëngjes asgjë nuk 

mbante mend.
338

 Me sa duket, këto karakteristika flasin për një ndryshim të thellë cilësor, 

që shfaqet shpesh te ndryshimi i reksionit të lokucionit dhe i valencave të tij, gjë që duket 

edhe në shembujt e sipërpërmendur. Një ide tjetër që hedh Totoni është edhe shkëputja e 

lidhjeve kontekstuale që pëson kuptimi tërësor i strukturës, kur kthehet në lokucion. Kjo 

do të thotë se lokucioni bëhet kuptim i palidhur, dhe kjo shkëputje është tregues i kalimit 

të kësaj strukture në njësi gjuhësore (me njësi gjuhësore ai nënkupton njësi morfologjike, 

d.m.th. si pjesë ligjërate). 

IV. 2. Lokucionet dhe njësitë frazeologjike 

 

Problem kryesor mbetet vendosja e një vije ndarëse midis lokucioneve dhe njësive 

frazeologjike (këtu i referohemi vetëm lokucioneve foljore dhe njësive frazeologjike 

foljore). Shumë shpesh ato nuk dallohen midis tyre dhe konsiderohen si të njëjta a të 

ngjashme. Për shumëkë lokucionet janë frazeologjizma dhe frazeologjizmat janë 

lokucione. Në fakt, këto njësi kanë disa tipare të përbashkëta dhe janë pikërisht këto 

veçori që kanë çuar në përzierjen e tyre. Disa nga veçoritë e përbashkëta të tyre janë: 1) 

karakteri historik, d.m.th. fakti që janë ndërtime të krijuara në periudha të ndryshme 

kohore; 2) qëndrueshmëria e elementëve përbërëse (megjithëse jo gjithmonë e një shkalle 

të njëjtë); 3) riprodhimi dhe përdorimi në ligjërim si njësi të gatshme dhe jo të krijuara në 

moment; 4) barazvleshmëria  me fjalë të veçanta; 5) ndërtimi strukturor i përafërt (kanë 

strukturë togfjalëshi dhe përbëhen nga të paktën dy fjalë emërtuese, njëra prej të cilave 

është gjithmonë folje dhe tjetra emër ose ndajfolje).
339

 

                                                            
337 D. Agolli, Komisari Memo, Tiranë: Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”, f. 44 dhe f. 81. 
338 I. Kadare, Kronikë në gur, Tiranë: Onufri, Seria e veprave të zgjedhura; Vëllimi i katërt, f. 55 dhe f. 73. 
339 Për më tepër, shih A. Spahiu, Lokucionet dhe njësitë frazeologjike, Përqasje nocionesh, 2002, f. 2. 
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Një përpjekje e mirë për të dalluar këto njësi është bërë nga M. Domi në artikullin 

e tij “Disa çështje te lokucioneve”. Sipas tij, lokucionet nuk duhen identifikuar me 

frazeologjizmat. Këto të fundit janë më të gjera nga disa anë, e më të kufizuara nga anë të 

tjera. Kështu, shprehjet apo njësitë frazeologjike, sipas tij, i kemi vetëm te foljet, e jo te 

parafjalët a lidhëzat. Frazeologjizmat në kuadrin foljor kanë një shtrirje më të gjerë se 

lokucionet që përbëjnë një njësi më të gramatikalizuar. Ai, gjithashtu, propozon se duhet 

mënjanuar termi “shprehje” që përdoret herë-herë për të shënuar lokucionet, sepse është 

tëpër i përgjithshëm. (Z. Karapici e përdor këtë term për të përshkruar lokucionet, ose i 

përdor në vend të njëra-tjetrës apo si sinonime). Ai hedh idenë e drejtë se çdo lokucion 

është një togfjalësh i qëndrueshëm dhe shpesh edhe njësi e shprehje frazeologjike, po jo 

çdo njësi frazeologjike, as çdo togfjalësh i qëndrueshëm është lokucion.
340

 Ky përcaktim 

na duket i drejtë, por autori nuk e shtjellon më tej me shembuj konkretë.  

Edhe M. Totoni është përpjekur të bëjë dallimin midis frazeologjizmave foljore 

dhe lokucioneve në artikullin e tij “A është togfjalësh struktura e një frazeologjizmi 

foljor?”
341

 Ai mendon se frazeologjizmi si kategori leksikologjike nuk mund të jetë 

mbështetje formale për gjymtyrën e fjalisë. Kjo e fundit edhe me fjalën hyn në lidhje jo si 

njësi leksikore, po si njësi morfologjike, pra hyn në lidhje me format e fjalëve, të cilat 

janë të afta të shprehin marrëdhënie e lidhje të caktuara. Duke pasur parasysh këto, ai 

thekson se bëhet i nevojshëm dallimi i strukturës së frazeologjizmit foljor nga lokucioni 

foljor si njësi morfologjike, që vihet në të njëjtin rrafsh me formën e fjalës dhe që mund të 

bëhet mbështetje formale për gjymtyrën e fjalisë. Sipas tij, lokucioni afrohet me 

frazeologjizmin, por edhe dallohet prej tij: afrohet nga kuptimi, dallohet nga forma. 

Ndërsa lokucioni është strukturë e ngurosur që nuk shpjegohet me rregullsitë e shqipes së 

sotme, ajo që deri tani është quajtur strukturë e frazeologjizmit a strukturë frazeologjike, 

është strukturë e gjallë, që karakterizohet nga marrëdhënie e lidhje të shqipes së sotme, 

dhe ky dallim është me rëndësi parimore për gramatikën e veçanërisht për sintaksën. Pra, 

dallimin kryesor midis këtyre njësive ai e sheh në planin e marrëdhënieve që vendosen 

midis pjesëve përbërëse të togfjalëshave. Nëse kuptimi është i pamotivueshëm, atëherë ai 

i konsideron si lokucione: dal zot, dal krah, vij në vete etj, por, nga ana tjetër, kur kuptimi 

tërësor është i motivueshëm, d.m.th. marrëdhëniet janë të qarta, i konsideron si njësi 

frazeologjike foljore, dhe nuk ka arsye pse fjalët përbërëse të mos gjymtyrëzohen nga 

pikëpamja sintaksore. M’u ngroh zemra kur pashë kaq njerëz. …unë ia qaja hallin 

                                                            
340 M. Domi, Disa … vep. e cit., 1985, f. 215. 
341 M. Totoni, A është togfjalësh … art. i cit., 1994, f. 175-186. 
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dhomës së madhe, që dridhej e trandej e tëra,
342

… Ashtu ma merr mendja edhe mua, - 

tha Xhemali. Atij i duheshin hedhur trutë në erë! – tha Guri.
343

 Në shembuj të tillë 

kuptimi frazeologjik është rezultat i një figure, i një analogjie, i përdorimit me kuptim të 

figurshëm të njërit ose të të dy përbërësve të frazeologjizmit, po gjithë marrëdhënia 

sintaksore ndërmjet përbërësve mbetet e qartë. Me sa duket, sipas Totonit, kusht kryesor 

për dallimin midis lokucioneve foljore dhe njësive frazeologjike foljore është kuptimi 

tërësor i njësive përkatëse (i motivueshëm ose i pamotivueshëm) si edhe marrëdhëniet 

sintaksore të përbërësve të tyre (nëse ato janë të qarta apo të paqarta). 

Sipas tij, nuk janë lokucione, por bashkime sintaksorisht të lira të gjitha ato raste 

ku ruhet kuptimi gramatikor i trajtës së emrit. Në këto bashkime është e qartë 

marrëdhënia kundrinore. Emri, në njëjës ose në shumës, mund të marrë si përcaktorë fjalë 

që shprehin sasi, kur ka kuptim pjesor, për të saktësuar më tej masën ose sasinë e 

sendeve: bëj (pak, shumë) punë, bëj durim, derdh djersë, jap kohë, kam besim, kam 

guxim, kam dëshirë, vë dhjamë, vë mend, bëj fjalë, hedh shkelma, nxjerr bishta, bëj 

përshtypje etj. Emri mund të marrë numërorin ose përemrin një, kur emërton sende të 

numërueshme ose ka kuptim të përgjithësuar: bëj (një) betim, bëj shëtitje, jap urdhër, vë 

njollë, jap fund etj. Disa emra mund të dalin me të dyja kuptimet: i dha (pak) bojë dhe i 

dha (një) bojë; kam (shumë) shpresë, kam (pak) shpresë etj. Pavarësisht nga kuptimi 

tërësor frazeologjik, në këto bashkime fjalësh kemi lidhje të lira sintaksore, shenja më e 

qartë e të cilave është rimarrja anaforike e emrit: Bëj shëtitje, se shëtitja të bën mirë për 

shëndetin.
344

 Të gjitha këto njësi trajtohen, në fakt, si njësi frazeologjike të motivueshme, 

por kurrsesi nuk mund të themi se janë togfalësha të lirë, pavarësisht marrëdhënieve të 

qarta sintaksore që egzistojnë brenda për brenda elementëve përbërës të tyre. Në fund të 

fundit, ky është edhe një prej dallimeve kryesore midis lokucioneve dhe frazeologjizmave 

foljorë, gjë që lidhet edhe me shkallën e ngurtësimit të elementëve përbërës në to. 

Sintagmat parafjalë+emër ose lidhëz krahasuese+emër (si: pas shpine, nën rogoz, 

në tym, si qen, sa deti etj.), nga ana tjetër, sipas J. Thomait, përbëjnë një tip të 

diskutueshëm: po t‟i marrim të shkëputura, veç strukturës së tyre prej një fjale shënuese e 

një fjale shërbyese, ndryshe nga tipi klasik i strukturës së njësisë frazeologjike prej jo më 

pak se dy fjalësh shënuese, këto struktura kanë gjithë tiparet e tjera të njësive 

frazeologjike, d.m.th. kanë njësinë kuptimore, figurshmërinë, shprehësinë, 

                                                            
342 I. Kadare, Kronikë në gur, f. 45 dhe f. 152. 
343 D. Agolli, Komisari Memo, f. 95 dhe f. 74. 
344 M. Totoni, A është togfjalësh … vep. e cit., 1994, f. 185. 
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qëndrueshmërinë e lidhjeve etj. Duke i parë në lidhje të ngushtë, formale e kuptimore, me 

gjymtyrët, me të cilat funksionojnë gjithnjë dhe me të cilat e zbulojnë kuptimin e tyre, ka 

autorë që ato i quajnë, pa dallim, njësi frazeologjike.
345

 

Ideja e J. Thomait për të mos i trajtuar këto lokucione si frazeologjizma lidhet me 

faktin se ato nuk kanë në strukturën e tyre, së paku, dy fjalë shënuese. Sipas tij, te fjala 

shërbyese (parafjala) mbizotëron vlera e një “formanti gramatikor kompensator”, d.m.th. 

ajo shërben për të shprehur, së bashku me mbaresat e fjalës kryesore, ato marrëdhënie 

gramatikore, që nuk arrin t‟i shprehë vetëm fjala me treguesit gramatikorë enklitikë (me 

mbaresat rasore). Nga pikëpamja gramatikore del se në raste të tilla kemi, si të thuash, 

vetëm një fjalë në një trajtë të caktuar (p.sh. në rrjedhore ose kallëzore), e cila po nga 

pikëpamja gramatikore është e barabartë në funksion me trajtat e tjera (p.sh. me 

rrjedhoren ose kallëzoren pa parafjalë, me dhanoren etj.) ose në krahasim me një gjuhë 

tjetër i përgjigjet një rajtë rasore pa parafjalë. Në shqipe, me sa duket, vetëm rasat 

dhanore dhe gjinore arrijnë të shprehin me treguesit gramatikorë enklitikë, pa ndihmën e 

parafjalëve, gjithë marrëdhëniet që mbajnë përsipër (për gjinoren si një farë kompensatori 

mund të merret edhe nyja e përparme). Rasat e tjera, përkundrazi, kanë nevojë për mjete 

të tjera gramatikore, si parafjalët. Po t‟i mbahemi këtij mendimi (gjithmonë, sipas 

Thomait), atëherë nga pikëpamja frazeologjike pas shpine, prapa diellit etj. janë fjalë, 

vërtet me karakter idiomatik, por jo frazeologjizma, sikurse nuk janë të tillë as fjalët e 

veçanta “(e di) ujë (mësimin)”, “(bredh) udhëve” etj.
346

 

Duke u nisur nga modelimi strukturor, J. Thomai, këto njësi i klasifikon në grupin 

e strukturave njëgjymtyrëshe, që, për hir të së vërtetës, nuk janë të shumta në gjuhën 

shqipe. Ky grup sintagmash është i diskutueshëm kur është fjala për ta vendosur në të 

njëjtin rend me njësitë frazeologjike. Megjithatë, Thomai, mendon se, në mënyrë 

konvencionale, ka arsye të trajtohet brenda klasës së frazeologjisë. E para, edhe pse 

frazema në këto struktura është njëgjymtyrëshe, dallohet nga fjalët e veçanta me kuptim 

të figurshëm në struktura të lira (tisi i natës), sepse frazema del vetëm në sintagmë të 

ngulitur, gjë që vërteton se është njësi e ligjërimit. E dyta, gjymtyra fakultative (ose ajo që 

plotëson mikrotekstin frazeologjik) jo vetëm qartëson kuptimin e sintagmës, së cilës i 

paraprin, por zbulon edhe karakterin frazeologjik të saj, prandaj kjo gjymtyrë vihet, 

gjithnjë si gjymtyrë fakultative (a kontekstore), bashkë me sintagmën frazeologjike, e 

                                                            
345 J. Thomai, Fjalor Frazeologjik i Gjuhës Shqipe, Tiranë, 2010, f. XVI. 
346 Për më tepër, shih: J. Thomai, Një klasifikim i frazeologjizmave me vlerë ndajfoljore në gjuhën shqipe, 

në Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë, 1972, f. 398-399. 
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cila, në fund të fundit, është idioma e kontekstit, p.sh. (flet) në tym, (ia hodhi) ndër sy 

(edhe si ngushtim nga shprehja sy ndër sy), (e mashtroi) nën hundë, (ta jep) me këmbë, 

(shpëtoi) për qime, (ia punoi) pas shpine, (ia punoi) prapa krahëve, (të vejë) prapa diellit 

etj.
347

 

Edhe në gjuhë të tjera, për çudi, kjo çështje nuk është përcaktuar dhe shpjeguar në 

mënyrë krejtësisht të kënaqshme dhe të drejtë. Në gramatikën dhe në leksikologjinë e 

mjaft gjuhëve, sidomos të gjuhëve romane, flitet edhe për “lokucione” (fr. “locution”, ital. 

“locuzione”, spanj. “locucion”, rum. “locutione”, ndonjëherë edhe në anglisht “locution”, 

por më shumë “phrase”).
348

 Në gjuhët slave (me në krye rusishten) mbizotëron termi 

“frazeologji” (ndoshta për vetë faktin se pikënisjet e para për këtë njësi i gjejmë pikërisht 

në studimet e gjuhëtarëve sovjetikë, si Vinogradovi, Fjodoruk etj.  

Kjo gjendje terminologjike e studimore e papërcaktuar në gjuhët e tjera, nuk ka 

dyshim që është pasqyruar edhe në studimet e gjuhës shqipe mbi këtë çështje. Edhe kur, 

gjuhëtarë të ndryshëm janë përpjekur të bëjnë dallimin midis lokucioneve dhe njësive 

frazeologjike, përgjithësisht janë kufizuar te njësitë frazeologjike foljore dhe lokucionet 

foljore, në pamundësi për të sjellë shembuj për të gjitha pjesët e ligjëratës (si Domi, 

Totoni, apo Spahiu).  

IV. 3. Çështje të “lokucioneve” në gjuhën angleze  

 

Në gjuhën angleze termi “lokucion” si njësi gjuhësore për të përshkruar pikërisht 

këto njësi nuk përdoret aspak. Nëse u referohemi fjalorëve, p.sh: “Webster‟s NewWorld 

Dictionary”
349

 gjejmë këtë përkufizim për lokucionet: - një fjalë, një togfjalësh, ose një 

shprehje, si edhe – një stil i veçantë të foluri, frazeologji. Siç shihet, nuk kemi një 

përkufizim të qartë, në kuptimin që t‟i referohet një njësie të vetme, përkundrazi kemi një 

përkufizim mjaft të gjerë që përfshin shumë njësi që nga fjala deri te frazeologjia, apo 

mënyre të shprehuri. Në fjalorin “Cambridge International Dictionary of English”
350

, nga 

ana tjetër, ky term nuk egziston fare. Si sinonime të lokucionit në fjalorin “The Random 

House Thesaurus”
351

 gjejmë: shprehje, term, idiomë, thënie, verbalizëm, togfjalësh, 

                                                            
347 J. Thomai, Modelimi në frazeologjinë e gjuhës shqipe, në FFGjSh, Tiranë: 2010, f. XXXIX. 
348 Në artikullin Disa çështje të lokucioneve, SF Nr. 1, 1985, M. Domi jep një pasqyrë të gjerë se si përdoret 

ky term në gjuhë të ndryshme dhe përkufizimin për secilin prej tyre (f. 207-212). 
349 V. Neufeldt, D. B. Guralnik, Webster‘s New World Dictionary, 1994, New York: Prentice Hall. f. 794. 
350 P. Procter, Cambridge International Dictionary of English, 1995, Cambridge: Cambridge University 

Press. 
351 The Random House Thesaururs, New York, Toronto: Random House Inc., 1984, f. 432. 
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përdorim, fjali, togfjalësh i qëndrueshëm, trop, figurë letrare, frazeologji, idiolekt etj. Në 

Falorin “Oxford Dictionary of English”
352

 lokucioni përkufizohet si “një fjalë ose 

togfjalësh në lidhje me stilin ose idiomën, por edhe si stili i dikujt në të folur.” Kuptimi i 

dytë i referohet një thënieje me kuptim dhe referencë të veçantë që mund të jetë e 

ndryshme nga funksioni ose qëllimi i saj në kontekst. Po kështu në fjalorin “Longman 

Dictionary of Contemporary English”
353

 gjejmë një përkufizim më tepër teknik se 

gjuhësor duke e përkufizuar lokucionin si “një stil të foluri, por edhe si një shpehje (apo 

togfjalësh) që përdoret veçanërisht në një zonë të caktuar ose nga një grup i veçantë 

njerëzish.” Fakti që në asnjë prej fjalorëve nuk jepen shembuj për ilustrimin e kuptimit na 

e bën më të vështirë përcaktimin e qartë të termit. Mund të themi se në gjuhën angleze 

termi “lokucion” përdoret më tepër si një term në lëmin e pragmatikës sesa gjuhësor ose, 

më saktë, gramatikor si në gjuhën shqipe. 

 Edhe në librat e gramatikës nuk e hasim këtë term për të përshkruar njësitë në 

fjalë. Parafjalët që përbëhen nga më shumë se një fjalë quhen “complex prepositions” 

(parafjalë të përbëra).
354

 Këto parafjalë ndahen në dy grupe: dy dhe trifjalëshe. Në 

parafjalët dyfjalëshe, fjala e parë është një ndajfolje, mbiemër ose lidhëz dhe fjala e dytë 

është një parafjalë e thjeshtë: as for, except for, apart from, instead of, according to, 

owing to, contrary to, thanks to, because of, devoid of, together with
355

 etj. Më të shumta 

në numër janë parafjalët që përbëhen nga tri fjalë parafjalë 1+ emër + parafjalë 2: in view 

of, in terms of, in connection with, in favour of, at variance with, in line with etj. Këtu 

përfshihen edhe parafjalët te të cilat emri paraprihet nga një nyjë: in the light of, as a 

result of etj. Këto parafjalë ndahen sipas rendit që kanë parafjala 1 dhe parafjala 2: 

In + emër + of: in behalf of, in charge of, in face of, in place of, in spite of etj. 

In + emër + with: in comparison with, in comformity with, in common with, in contact 

with, in touch with etj. 

By + emër + of: by dint of, by virtue of, by means of, by way of etj. 

On + emër + of: on account of, on behalf of, on the matter of, on the part of etj.
356

 

Tipe të tjera përfshijnë: as far as, for (the) sake of, in addition to, with regard to, in 

relation to, with/in reference to, with the exception of 
357

etj. Edhe në libra të tjerë 

                                                            
352 Oxford Dictionary of English, Oxford: Oxford University Press, 2010, f. 1038. 
353 Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited, 8th imp., 2006, f. 952. 
354 R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman, 19th imp, 2004, 

f. 665. 
355 R. Quirk et al., po aty, f. 669. 
356 R. Quirk et al., po aty, f. 670. 
57 R. Quirk et al., po aty, f. 671. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

160 
 

gramatikorë të anglishtes gjejmë, pak a shumë, të njëjtin trajtim, klasifikim dhe të njëjtit 

shembuj.
358

 

 Edhe lidhëzat që përbëhen nga më shumë se një fjalë quhen “complex 

conjunctions” (lidhëza të përbëra). Këto funksionojnë si lidhëzat e thjeshta dhe ndahen në 

lidhëza që kanë në përbërjen e tyre that dhe as: 

That: but that, in that, in order that, insofar that, in the event that, save that, such that. 

(a) Forma të pjesores (me –ing ose jo) e ndjekur nga that: assuming, considering, 

granted, granting, provided, providing, seeing, supposing (that); 

(b) Forma të tjera të ndjekura nga that: except, for all, now, so (that). 

As: according as, as far as, as long as, as soon as, forasmuch as, insomuch as, insofar as, 

insomuch as. 

Të tjera: as if, as though, in case, even if, even though, no matter (+ wh-word). Dallimi në 

formë midis lidhëzave të thjeshta dhe të përbëra është kryesisht ortografik përderisa disa 

prej lidhëzave të thjeshta janë të përbëra në brendësi (d.m.th. morfologjikisht).
359

 Këto 

janë lidhëza nënrenditëse. Përveç këtyre kemi edhe lidhëzat bashkërenditëse: either … or, 

neither … nor, not only … but also
360

 etj. 

IV. 4. Trajtimi leksikografik i lokucioneve  

   

 Problem tjetër teorik që shtrohet për diskutim është edhe mënyra si trajtohen 

lokucionet në fjalorë të ndryshëm. Rëndësi për trajtimin leksikografik të lokucioneve ka 

edhe çështja e strukturës së tyre. Sipas M. Samara, ky problem nuk është zgjidhur 

përfundimisht në studimet e gjertanishme, as në gramatikat e gjuhës shqipe, as në fjalorë 

dhe përkatësisht në FGJSSh (1980) apo FShS (1984).
361

 Në këta fjalorë lokucionet 

parafjalore emërore jepen përgjithësisht pa të ashtuquajturën “nyjë të përparme të 

gjinores”; po, disa herë, thyhet ky rregull dhe nyja e gjinores vihet në FGjSSh ose në 

FShS me të njëjtin tip shkronjash si lokucioni, duke u supozuar kështu si element 

strukturor i parafjalës emërore; p.sh. me anën e, me përjashtim të, me ndihmën e etj. Një 

qëndrim më të prerë në lidhje me këtë çështje mban M. Çeliku, i cili shprehet: “e 

ashtuquajtura nyjë e përparme e emrit pauses është pjesë përbërëse e këtij emri, tregues 

                                                            
358 Për më tepër, shih: D. Biber et al., Longman Grammar of Spoken and Written English, London: 

Longman, 5th imp., 2006, f. 75-76. 
359 R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman, 2004, f. 998. 
360 D. Biber et al., Longman Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 2006, f. 80. 
361 M. Samara, Mbi trajtimin leksikografik … vep. e cit., 1992, f. 132. 
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gramatikor i rasës gjinore dhe jo element strukturor i parafjalës emërore.”
362

 Ky qëndrim 

është i drejtë dhe është mbështetur më vonë edhe nga të tjerë, mirëpo, sipas M. Samara, 

për nevoja praktike, në fjalor është e nevojshme të shënohet edhe drejtimi i lidhjeve 

sintaksore të gjymtyrës emërore të lokucionit me një emër tjetër në gjinore, në rrjedhore 

ose në kallëzore, prandaj do të ishte mirë që ky drejtim të jepet me ndihmën e pjesëve 

plotësuese të lokucionit, siç është vepruar në FGjSSh (1980) për lokucionet parafjalore 

nga ana e dikujt e me anë të diçkaje,
363

 duke i dhënë ato në kllapa ndonjëherë edhe me 

shënimin “me një emër në rasën gjinore”, siç është vepruar për lokucionet lidhëzore nga 

shkaku…  (me një emër ose me një përemër pronor a dëftor në r. gjinore), për shkak… 

(me një emër ose me një përemër pronor të vetës së tretë në r. gjinore)
364

 etj.  

 Edhe në fjalorë të mëvonshëm të shqipes problemi i paraqitjes së lokucioneve dhe 

strukturës së tyre nuk është zgjidhur aspak. Kështu në FShS (2002) lokucionet parafjalore 

si: me anën (e dikujt) – me ndihmën e dikujt, nëpërmjet dikujt apo me anë (të diçkaje) – 

me një mënyrë a me një rrugë, me ndihmën e diçkaje,
365

 nuk shoqërohen me shënime 

sqaruese, por jepen vetëm shpjegimet e tyre. Nga ana tjetër, po në këtë fjalor, lokucione të 

tjera parafjalore shënohen njësoj si njësitë e tjera frazeologjike, të paraprira nga një yll 

dhe me shkronja të zeza: me ndihmën e … - me anën e, nëpërmjet, me; si edhe në 

ndihmë të … - për të ndihmuar; po kështu edhe: me përjashtim të … - përveç…, pa 

përfshirë…, duke përjashtuar.
366

 Po kështu, jepen edhe shumë të tjera, si: në 

bashkëveprim me…, në bazë të … (mbi bazën e…), në lidhje me… etj., ku krahas 

emrit bazë të këtyre lokucioneve jepen edhe nyjet apo parafjalët nga të cilat ndiqen këta 

emra. Edhe lokucionet lidhëzore jepen po njësoj, të paraprirë nga një yll dhe me shkronja 

të zeza, p.sh. nga shkaku i … - për arsye…, si pasojë…, për faj…; për shkak të … - 

nga…, për arsye…, si pasojë, për faj…; nga shkaku që… (se…) – ngaqë, sepse, duke 

qenë se…; për shkak se… - sepse, ngaqë, duke qenë se… etj.
367

 Edhe këto ndiqen nga 

pjesë plotësuese të lokucionit për të shënuar drejtimin e lidhjeve sintaksore të gjymtyrës 

emërore me emra të tjerë që përdoren pas tyre. Këto janë vetëm disa nga shembuj e 

shumtë. 

 Pak a shumë, të njëjtin trajtim apo paraqitje të këtyre lokucioneve gjejmë edhe në 

                                                            
362 M. Çeliku, Parafjalët emërore të thjeshta në gjuhën letrare shqipe, SF, Nr. 1, 1972, f. 93. 
363 FGjSSh, Tiranë, 1980, f. 34. 
364 Po aty, f. 1845. 
365 FShS, Tiranë: Toena, 2002, f. 43. 
366 Po aty, f. 836, 976. 
367 Po aty, f. 1245. 
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FGjSh (2006): me anën e…, me ndihmën e…, me përjashtim të…, në bashkëveprim me…, 

në bazë të…, në lidhje me…, nga shkaku i…, nga shkaku që… (se…), për shkak të…, për 

shkak se… etj., ku edhe këtu na jepen pjesët plotësuese të lokucioneve. 

 Problem tjetër, që lidhet me trajtimin leksikografik të lokucioneve, është edhe 

çështja e vendit se ku duhet të pasqyrohen ato në fjalor. Nga vëzhgimet që kemi bërë në 

fjalorë të gjuhës angleze mund të themi se zgjidhja e këtij problemi është bërë në mënyra 

të ndryshme, në përputhje me konceptin teorik jo të njëjtë për lokucionet dhe me tipin e 

fjalorit. Kështu, p.sh. në fjalorin CIDOE lokucioni lidhëzor as soon as jepet jo si njësi më 

vete, por si kuptim i veçantë në artikullin e fjalës soon (brenda një kohe të shkurtër, 

shpejt) si ndajfolje me shpjegimin “se diçka ndodh menjëherë pas diçkaje tjetër”
368

 duke 

u ndjekur nga shembuj ilustrues. Këtu nuk jepet asnjë informacion për funksionin 

gramatikor të këtij togu, që këtu përdoret si lidhëz dhe jo si ndajfolje. Po kështu, 

lokucioni lidhëzor in order to jepet brenda kuptimit të fjalës order si emër të shpjeguar 

“me qëllim, arsye për (të arritur diçka)”
369

 dhe i ndjekur nga shembulli. 

 Edhe lokucionet parafjalore nuk paraqiten njësoj. Kështu, according to na jepet si 

artikull më vete me emërtimin “parafjalë” dhe me shpjegimin përkatës “siç është thënë 

nga”,
370

 dhe i ilustruar në fjali. Nga ana tjetër, togu contrary to na jepet brenda kuptimit të 

fjalës contrary si mbiemër,
371

 por pa shpjegim dhe të ndjekur vetëm nga një shembull, pa 

përmendur se si një i tërë, ky tog ka funksionin e parafjalës. Togjet parafjalore trifjalëshe, 

që kanë gjithmonë bazë emërore, nuk gjenden si artikuj më vete, por kryesisht brenda 

kuptimit të emrit përkatës. P.sh., by means of e gjejmë në kuptimin e emrit means dhe me 

shpjegimin “një metodë apo mënyrë (e bërjes së diçkaje)”
372

 si edhe shembull ilustrues. 

Po kështu, in spite of na jepet tek emri spite, por shpjegimi i dhënë na tregon qartë për 

funksionin si parafjalë “përdoret para një fakti që e bën një fakt tjetër të papritur”
373

 dhe 

kemi disa shembuj.  

 Në “Fjalorin frazeologjik Anglisht-Shqip”, nga ana tjetër, autorët kanë zgjedhur t‟i 

paraqesin këto njësi sipas fjalës së parë të togut dhe jo tek emri. P.sh., by means of (në 

sajë të, me anë të, nëpërmjet) e gjejmë te parafjala by  dhe jo tek emri means,
374

 po 

                                                            
368 Cambridge International Dictionary of English, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, f. 1376. 
369 Po aty, f. 994. 
370 Po aty, f. 9. 
371 Po aty, f. 299. 
372 Po aty, f. 879. 
373 Po aty, f. 1394. 
374 I. Stefanllari, V. Dheri, Fjalor frazeologjik Anglisht-Shqip, Tiranë: “8 Nëntori”, 1980, f. 61. 
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kështu, in spite of (megjithë, pavarësisht nga) e gjejmë te parafjala in
375

 apo as soon as 

(sapo) tek as
376

 dhe in order to (me qëllim që) po te parafjala in.
377

 

 Siç mund të shihet, problemi i përcaktimit të vendit se ku duhen pasqyruar 

lokucionet nuk është aspak i lehtë. Për vendin e pasqyrimit të tyre në fjalorin e shqipes ka 

shkruar edhe A. Kostallari, i cili shprehet se “bashkëlidhjet gramatikore që kryejnë 

funksionin e parafjalëve ose të lidhëzave” të përfshihen në “frazeologjizmat gjuhësore që 

janë ekuivalente me fjalët joshënuese (me fjalët shërbyese, ndihmëse) e që kryejnë në fjali 

funksione jo të mëvetësishme (shërbejnë vetëm si tregues marrëdhëniesh të caktuara 

midis gjymtyrëve të fjalisë).”
378

 Përfshirja në fjalorët e shqipes e këtyre lokucioneve apo 

“bashkëlidhjeve gramatikore” në vendin ku jepen “frazeologjizmat gjuhësore” na lejon të 

mendojmë e supozojmë se lokucionet kanë tipare frazeologjike.
379

 Po kështu kanë vepruar 

edhe I. Stefanllari dhe V. Dheri, sepse në fjalorin e tyre frazeologjik ata përfshijnë edhe 

shumë shembuj të këtyre lokucioneve. Me të drejtë, M. Samara shtron pyetjen: a është i 

përligjur trajtimi leksikografik i tyre në një vend me frazeologjinë?
380

 

 Në përpjekje për t‟iu përgjigjur kësaj pyetjeje, ai shprehet se kur flasim për tipare 

frazeologjike të shprehjeve a të lokucioneve (lidhëzore a parafjalore), kemi parasysh në 

radhë të parë përdorimin e tyre si togje të ngurosura, ku pjesët a fjalët emërtuese ose 

joemërtuese janë të lidhura aq ngushtësisht bashkë, saqë, si rezultat i kësaj lidhjeje, është 

përftuar një kuptim i ri, që zakonisht nuk gjendet në asnjërën prej atyre fjalëve të marra 

veçmas. Edhe këto togje a shprehje, si kuptimisht ashtu edhe gramatikisht, shihen si 

barasvlerës të një fjale nga kuptimi leksikor, por natyrisht jo të njëjta me të. Shpeshherë 

kjo “ekuivalencë” mund të shprehet kështu: LOKUCIONI duke qenë se = një fjalë e 

vetme d.m.th. LIDHËZA “meqë”, ose LOKUCIONI në bazë të diçkaje = një fjalë e vetme 

d.m.th. PARAFJALA “sipas”. Kështu, kuptimi i ri i këtyre lokucioneve, i cili mund të 

përmbahet në njërën prej gjymtyrëve (në gjymtyrën kryesore emërtuese foljore ose 

emërore), është edhe tregues i një shkalle të caktuar ngurtësimi strukturor e semantik; 

lokucioni merr kështu funksionet e një pjese të ligjëratës ose të një kategorie leksiko-

gramatikore me një kuptim e funksion të caktuar. Duke u nisur nga ky tipar i lokucioneve, 

M. Samara mendon se në fjalorët e derisotëm të shqipes, lokucionet parafjalore e 

                                                            
375 I. Stefanllari, V. Dheri, po aty, 1980, f. 208. 
376 Po aty, f. 19. 
377 Po aty, f. 204. 
378 A. Kostallari, Parimet … art. i cit.,1972, f. 38. 
379 Ky problem është zgjidhur disi në FGjSh (2006), sepse këtu lokucionet jepen brenda kuptimit të emrit, 

por jo pas shenjës konvencionale të njësive frazeologjike siç i gjejmë te fjalorët e tjerë. 
380 M. Samara, Mbi trajtimin leksikografik … art. i cit., 1992, f. 133. 
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lidhëzore janë vendosur si frazeologjia pas shenjës konvencionale, pa i dalluar nga ana 

formale prej njësive frazeologjike, as nga ana kategoriale (leksiko-gramatikore), si pjesë e 

ligjëratës. Megjithatë, ai thekson se trajtimi i lokucioneve në një vend, së bashku me 

frazeologjinë, nuk do të thotë se vihet praktikisht shenja e barazimit midis shprehjeve 

gramatikore (lokucioneve) dhe shprehjeve ose njësive frazeologjike.
381

 

 Megjithëse lokucionet (lidhëzore ose parafjalore) leksiko-gramatikore janë edhe 

njësi leksiko-semantike të qëndrueshme, pjesa e tyre kryesore mund të përdoret edhe më 

vete, e pavarur, me një kuptim të caktuar (të drejtpërdrejtë ose të figurshëm). Kjo pjesë 

apo gjymtyrë përbën “qendrën” ose “vatrën” e lokucionit nga pikëpamja semantike dhe, 

si rrjedhim, kuptimi i lokucionit mban lidhje të drejtpërdrejta me kuptimin leksikor të 

gjymtyrës kryesore që është edhe gjymtyra emërtuese. Te disa lokucione lidhjet me 

kuptimin e gjymtyrës kryesore janë aq të ngushta, sa që këto lokucione mund të merren 

dhe të përdoren si njësi më vete, në kuptimin e fjalëve që janë gjymtyrë të tyre, p.sh., në 

përshtatje me diçka = përshtatje, në kundërshtim me diçka = kundërshtim, mes për mes 

diçkaje = përmes etj. Siç e vumë re edhe më lart, vendosja e lokucioneve në njërën nga 

kuptimet prej këtyre fjalëve – gjymtyrë është një parim tashmë i njohur dhe i pranuar dhe 

ka gjetur zbatim në shumë fjalorë, edhe ata dygjuhësh. Problem mbeten rastet e tjera, kur 

hartuesi i një fjalori nuk e ka gjithmonë të lehtë të gjejë ose të përcaktojë drejt “vatrën” 

semantike dhe gramatikore të togut apo të lokucionit. Vështirësitë janë më të mëdha për 

ato lokucione që nuk kanë në përbërjen e tyre fjalë emërtuese, p.sh. lokucionet lidhëzore, 

si: posa që, sido që, sado që etj.  

Një shpjegim a pasqyrim i lokucioneve te gjymtyra kryesore, sipas M. Samara, 

tregon përpjekjen e bërë për një mënyrë më globale të trajtimit të problemit në bazë të 

strukturës së lokucioneve gramatikore dhe të lidhjeve semantike që ato kanë me gjymtyrët 

përbërëse. Kjo metodë mbështetet në parimin se njësia bazë e gjuhës është fjala, prandaj 

veçoritë dhe përdorimet e saj leksikore e gramatikore në ligjërim duhen kërkuar pikërisht 

te kuptimet e saj.
382

 E njëjta metodë është përdorur në fjalorë të shqipes edhe për 

pasqyrimin e njësive frazeologjike te kuptimi përkatës i njërës prej gjymtyrëve të tyre, e 

cila përbën edhe vatrën idiomatike të frazeologjisë. Pasqyrimi i lokucioneve te gjymtyra 

kryesore, kur ato kanë lidhje të ngushta semantike, është një metodë shumë e mirë për ta 

bërë fjalorin sa më aktiv dhe të përdorshëm nga një masë e gjerë lexuesish.  

Një mënyrë tjetër e përdorur në FShS (2002) dhe në FGjSh (2006) është 

                                                            
381 M. Samara, po aty, f. 133. 
382 M. Samara, Mbi trajtimin leksikografik … art. i cit.,, 1992, f. 134.  
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përmbledhja  e disa prej lokucioneve, në bazë të tipit strukturor e semantik, në një kuptim 

të veçantë të gjymtyrës së parë, pavarësisht se kjo nuk përbën “vatrën” e lokucionit. 

Kështu, p.sh., në FShS shprehjet parafjalore: në drejtim të…, në saje të…, në bazë të…, në 

mes të…etj. i gjejmë të përmbledhura te artikulli i fjalës “në” me shpjegimin 

“përdoret…në një varg shprehjesh parafjalore” si edhe “përdoret në disa shprehje 

lidhëzore”: në qoftë se, në rast se, në mënyrë që.
383

 Shprehjet lidhëzore: jo vetëm (që)…, 

por (po) edhe; jo vetëm (që)…, por as (që); jo që…, por (po) i gjejmë të përmbledhura te 

fjala “jo” në kuptimin 4 me shpjegimin “së bashku me lidhëzën por (po) dhe me fjalë e 

me lidhëza të tjera formon shprehje lidhëzore bashkërenditëse të shkallëzimit.”
384

  

Edhe më i vështirë bëhet përcaktimi i kufijve të lokucioneve me vlerë ndajfoljore, 

të cilat, në fakt janë edhe trillojëshe (për nga ndërtimi).
385

 Ende i papërcaktuar saktë 

mbetet statusi i ndërtimeve parafjalë + emër, si: nën dorë, nën lëkurë, prapa diellit, nën 

hundë, prapa krahëve, në tym, pa teklif, para syve etj., të cilat herë trajtohen si njësi 

frazeologjike dhe herë si lokucione nga studiues të ndryshëm. Edhe trajtimi i tyre 

leksikografik nuk është gjithmonë i njëjtë. Duke iu referuar FShS (2002) dhe FGjSh 

(2006) kemi vërejtur se këto togje nuk trajtohen si njësi më vete. Ato jepen së bashku me 

foljet me të cilat përdoren zakonisht, p.sh.: nën dorë e gjejmë së bashku me foljen ia dha 

nën dorë dhe me shpjegimin “keq. ia dha fshehur dhe jo sipas rregullave”,
386

 por e gjejmë 

edhe pa folje, por si njësi frazeologjike, me shkronja të errëta dhe pas shenjës 

konvencionale, përkatësisht: nën dorë dhe me shpjegimin “(keq.) fshehurazi dhe jo sipas 

rregullave të zakonshme të tregtisë…”
387

 Shumë prej togjeve të tjera i gjejmë si njësi 

frazeologjike, sepse janë dhënë së bashku me foljet, p.sh.; flet (punon, ecën, vepron) në 

tym me shpjegimin “flet (punon, ecën, vepron) kuturu, në erë” që jepet njëlloj te të dy 

fjalorët e sipërpërmendur, po kështu e gjejmë edhe e dërgoi prapa diellit (dikë) me 

shpjegimin “e çoi në një vend të largët nga ku të mos kthehet më; e hoqi qafe; e treti”, po 

njëlloj te të dy fjalorët. 

Edhe lokucionet e ndërtuara me dy fjalë emërtuese, herë të përsëritura herë jo, nuk 

trajtohen njësoj ndër fjalorë. Po përmendim vetëm dy shembuj për ilustrim: ballë për 

ballë e gjejmë si njësitë e tjera frazeologjike, pas shenjës konvencionale dhe me shkronja 

                                                            
383 FShS, 2002, Tiranë, f. 845-846. Po kështu i gjejmë edhe në FGjSh, 2006, të përmbledhura te artikulli i 

fjalës “në” në kuptimin 7, me të njëjtin shpjegim dhe shembuj, f. 676. 
384 FShS, 2002, f. 524.  Po kështu i gjejmë edhe në FGjSH, 2006, f. 420.  
385 Për më tepër shih Fonetika dhe … vep. e cit., 1976, f. 330-332. 
386 FShS, 2002, f. 207. 
387 FGhSh, 2006, f. 256. 
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të errëta, me shpjegimet përkatëse, kurse orë e çast e gjejmë në kuptimin 3 të emrit “çast” 

e të shpjeguar “vazhdimisht, herë pas here dhe shpesh”.
388

 

Duke u nisur nga shembujt e dhënë si edhe nga vëzhgimet në fjalorë të tjerë të 

gjuhës shqipe, mund të themi se pasqyrimi dhe trajtimi i lokucioneve gramatikore 

(kryesisht parafjalore dhe lidhëzore) në këta fjalorë është, pak a shumë, i njëjtë. Ajo që na 

bie në sy është mospërdorimi i shembujve ilustrues, gjë që e bën të vështirë të kuptuarit 

dhe përdorimin e drejtë të këtyre togjeve. Në një fjalor shpjegues, duke u mbështetur në 

tiparet e veçanta strukturore e semantike që kanë lokucionet, duhet të ndiqet një parim 

bazë për paraqitjen e tyre. Lokucionet ndryshojnë nga togfjalëshat e tjerë të qëndrueshëm, 

që, siç dihet, përbëhen nga të paktën dy fjalë kuptimplota, prandaj edhe lokucionet duhet 

të mos grupohen me këta togfjalësha. Meqë kuptimi i lokucioneve, përgjithësisht, është 

larg kuptimit të njërës prej gjymtyrëve, do të ishte mirë që ato të jepeshin si kuptime më 

vete dhe të dalloheshin në një mënyrë ose një tjetër, me anë të ndonjë shenje 

konvencionale. Gjithashtu, do të ishte shumë e nevojshme të jepej edhe informacion 

shtesë për përdorimin dhe funksionin e këtyre njësive. 

IV. 5. Përkthimi i lokucioneve  

   

 Një çështje tjetër me rëndësi praktike është edhe mënyra si përkthehen lokucionet 

nga një gjuhë në një tjetër. Duke iu referuar veprës “Animal Farm” të Xh. Oruellit (1946) 

kemi vërejtur përdorimin e lokucioneve gramatikore, të cilat i kemi ndarë në: parafjalore 

(as for, apart from, according to, as to, in spite of, by means of, except for, together with, 

instead of, in comparison with, contrary to etj.) dhe lidhëzore (as soon as, in order to, but 

that, except that, all but, now that, even so, so that, either… or, not only … but also, as 

though, neither … nor etj.).  

Nga vëzhgimet dhe përqasjet që kemi bërë me variantin e përkthyer të kësaj vepre 

“Ferma e kafshëve” (2006), mund të themi se lokucionet parafjalore, përgjithësisht 

përkthehen me format e tyre gjegjëse në shqipe, edhe në kuptim edhe në funksion, si:  

As for the dogs, when they grow old and toothless… (f. 20). 

 Sa për qentë, kur plaken dhe iu bien dhëmbët,… (f. 12). 

… but in comparison with the days of Jones,… (f. 105.) 

 … por në krahasim me kohën e rgjimit të Xhonsit… (f. 93). 

                                                            
388 FShS, 2002, në f. 78 dhe f. 897. 
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… such ideas as contrary to the spirit of Animalism. (f. 118). 

 …se kishin qenë në kundërshtim me parimet e Animalizmit. (f. 106). 

… to lose the Battle of the Cowshed by means of a stratagem,… (f. 109). 

 …të humbiste Betejën e Plevicës me anë të një strategjie të gabuar… (f. 96). 

Except for Mollie and Snowball,… (f. 112). 

 Me përjshtim të Mollit dhe Snoubollit,… (f. 99). 

Kemi edhe raste të tjera, kur përkthehen me një fjalë të vetme, por me të njëjtin 

funksion. Këto janë më të pakta:  

Apart from the disputes over the windmill,… (f. 56). 

Veç diskutimeve rreth mullirit… (f. 45). 

According to, Napoleon, what the animals must do… (f. 56). 

 Sipas Napolonit, kafshët kishin për detyrë… (f. 46). 

… prove to one another by means of diagrams… (f. 68). 

 … duke i mbushur mendjen njëri-tjetrit, me skica… (f. 58). 

 E njëjta gjë ndodh edhe me lokucionet lidhëzore. Shumica e tyre përkthehen me 

format gjegjëse në shqipe, me të njëjtin kuptim dhe funksion, si: 

… the contract for eggs was increased to six hundred, so that that year the hens barely 

hatched enough chicks… (f. 107). 

 … kontrata për vezë u rrit në gjashtëqind kokrra në javë. Kështu që gjatë vitit pulat mezi 

arritën të ngrohnin aq vezë sa… (f. 95). 

Now that the small field…had been set aside… (f. 105). 

 Tani që parcela e vogël…u la mënjanë… (f. 93). 

But somehow neither the words nor the tune ever seemed to the animals… (f. 87). 

Sidoqoftë, dukej se as fjalët e as muzika nuk arritën kurrë t‘ua zëvendësonin ―Kafshë të 

Anglisë‖. (f. 76). 

… the pigs not only took their meals in the kitchen…, but also slept in the beds. (f. 69). 

 … derrat jo vetëm hanin në kuzhinë…, por edhe flinin nëpër shtretër. (f. 59). 

Por kemi edhe raste kur përkthehen me një fjalë të vetme, por përsëri me 

funksionin e lidhëzave, si: 

… and escorted him back to the farmhouse as soon as he was able to walk. (f. 103). 

 … sapo ai e ndjeu veten në gjendje të ecte, e shoqëruan për në shtëpi. (f. 90). 

… Napoleon was about to enter into a definite business agreement either with Mr. 

Pilkington of Foxwood or with Mr. Frederick of Pinchfield… (f. 68). 
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 … Napoloni po përgatitej të hynte përfundimisht në marrëdhënie tregtare me zotin 

Pilkington të ―Foksudit‖ ose me zotin Frederik të ―Pinçfildit‖… (f. 58). 

… everyone was ready to lose an hour‘s sleep in order to hear what he had to say. (f. 15). 

 … kushdo do të sakrifikonte një orë gjumë që të dëgjonte çfarë kish për të thënë. (f. 7). 

Nga ana tjetër, lokucionet parafjalore janë më të vështira për t‟u përkthyer nga 

shqipja në anglishte. Njësi të tilla të përbëra nga parafjalë + emër në anglishte 

konsiderohen si togfjalësha (herë me kuptim të figurshëm, herë jo) pavarësisht se 

parafjala është fjalë shënuese.  

Si do të bëhej kjo mbledhje nën hundën e Salih Protopapës? (Agolli, f. 7). 

How could this meeting come off right under Salih Protopapa‘s nose? (Agolli, f. 11). 

―U, Arifi! Për qime xheç u zumë kot! Pse s‘fole ore derr pe derri?!‖ më thotë… (Agolli, f. 

32). 

―Eh, Arif! (?) Why don‘t you say so, you son of a b…?‖ and clapped me on the shoulder. 

(Agolli, f. 36). 

―Ne do të luftojmë bashkë me shqiptarë të tjerë, pa komunistë…‖ tha dhe shfryu nën 

hundë. (Agolli, f. 38). 

―We‘ll fight with the other Albanians, not the communists…‖ he said and raged on. 

(Agolli, f. 42). 

Mak Mokra qeshi nën buzë. (Agolli, f. 196). 

Mak Mokra laughed under his breath. (Agolli, f. 201). 

-Po dalin bushtrat maleve, po dalin, - tha ajo nëpër dhëmbë. (Kadare, f. 288). 

―They‘ve gone up to the mountains to join up, the bitches,‖ she hissed. (Pipa, f. 94). 

-Qyteti, - tha nëpër dhëmbë. (Kadare, f. 328). 

―The city,‖ she muttered. (Pipa, f. 108). 

Mbi kamion të bordellos iku prapa diellit. (Kadare, f. 334). 

She got into the truck that took the girls from the brothel. (?) (Pipa, f. 111). 

Ato përkthehen me njësi të ngjashme në formë dhe kuptim, kur është e mundur, si 

në rastin e nën hundën e (under someone‘s nose) dhe nën buzë (under his breath). Nga 

ana tjetër, nën hundë dhe nëpër dhëmbë, në mungesë të formave gjegjëse me parafjalë 

përkthehen me folje, përkatësisht raged (shpreh inatin) dhe hissed (pëshpërij) apo 

muttered (mërmërit). Këto fjalë, në fakt, nuk u referohen lokucioneve në fjalë, por 

foljeve, me të cilat janë përdorur shfryu dhe tha. Në mungesë të formave gjegjëse disa 

prej tyre edhe nuk janë përkthyer fare duke u mënjanuar për qime apo prapa diellit e 
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ndonjë tjetër. 

 Pavarësisht termave të përdorura apo formave që lokucionet kanë, ato janë të 

ngjashme në të dyja gjuhët shqipe dhe anglishte. Ky përfundim mbështetet edhe nga fakti 

se ato paraqesin probleme, pak a shumë, të njëjta, që lidhen kryesisht me statusin e tyre 

në frazeologji (nëse duhet të konsiderohen si pjesë përbërëse e frazeologjisë së një gjuhe 

përkatëse) si edhe me paraqitjen e tyre në fjalorë (nëse duhet të paraqiten ato në një vend 

me frazeologjinë). Nga ana tjetër, mund të themi se lokucionet, si në anglishte dhe shqipe, 

kanë status të njëjtë përsa i përket funksioneve të tyre gramatikore, formave dhe 

përdorimeve të tyre në fjali. Edhe mënyra si përkthehen na ndihmon të arrijmë në këtë 

përfundim.   
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KAPITULLI V 

PËRVETËSIMI I TOGFJALËSHAVE TË QËNDRUESHËM IDIOMATIKË 

NJË RAST STUDIMOR 
 

Ky kapitull trajton rëndësinë e përvetësimit të togfjalëshave të qëndrueshëm 

idiomatikë, në përgjithësi, dhe zbatimin e teknikave të ndryshme konkrete, në veçanti. Ai 

ndahet në dy pjesë kryesore. Në pjesën e parë trajtohen çështje të ndryshme që lidhen me 

vështirësitë që hasen në procesin e përvetësimit dhe përdorimit të togfjalëshave të 

qëndrueshëm idiomatikë të anglishtes si gjuhë e huaj dhe, në pjesën e dytë, parashtrohen 

vështirësitë që studentët hasin në përvetësimin e këtyre togfjalëshave. Për t‟ia arritur 

qëllimit, të dhënat u grumbulluan nëpërmjet pyetësorëve të ndryshëm që u plotësuan nga 

studentët. Kemi zgjedhur të trajtojmë togfjalëshat idiomatikë, sepse ata janë më të 

vështirët për t‟u kuptuar, interpretuar dhe përdorur në krahasim me gjithë llojet e tjera të 

togfjalëshave të qëndrueshëm. 

V. 1. Të kuptuarit e togfjalëshave të qëndrueshëm idiomatikë 

 

 Nëse gjuha do të ishte modeluar mbi bazat e logjikës, idiomat nuk do të 

ekzistonin. Ato përfaqësojnë një tipar të ligjërimit që kundërshton çdo qasje të logjikshme 

të asaj që kuptimet e thënieve varen nga kuptimet e pjesëve të tyre dhe nga lidhjet 

sintaksore midis këtyre pjesëve. Për këtë arsye, mënyra se si përdoruesit e një gjuhe i 

analizojnë dhe i kuptojnë togfjalëshat idiomatikë ka qenë dhe mbetet një çështje me 

interes të madh dhe e një rëndësie të veçantë për shumë studiues dhe mësues të gjuhës.  

Në fakt, ka pasur studime të shumta në lidhje me procesin e të kuptuarit të 

togfjalëshave idiomatikë në gjuhën amtare (Gj1), të cilat kanë parashtruar teori të 

ndryshme. Kështu, Sem Glaksbërgu (Sam Glucksberg) shkruan se idiomat janë të 

paanalizueshme si të tëra, por mund të zbërthehen në elemente gjuhësore dhe 

konceptuale, megjithëse kuptimet e drejtpërdrejta vetëm të elementëve gjuhësorë janë të 

pamjaftueshme dhe burime të tjera të kuptimit duhen pasur parasysh, në mënyrë që të 

arrihet interpretimi i plotë i këtyre shprehjeve.
389

  

 Nocionet e kuptimeve të drejtpërdrejta dhe metaforike janë trajtuar edhe nga 

Kristina Kaçiari (Cristina Cacciari). Ajo argumenton se për shumë idioma kuptimet e 

                                                            
389 S. Glucksberg, Idiom Meanings and Allusional Content, in C. Cacciari and P. Tabossi (eds.) Idioms: 

Processing, Structure, and Interpretation, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993, f. 3-26. 
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fjalëve përbërëse të tyre dhe struktura retorike e shprehjeve – nëse është metaforike, 

analogjike apo ndonjë tjetër – janë të disponueshme për folësit e gjuhës. Ky informacion 

jo gjithmonë përdoret, por përfshihet kur atyre u kërkohet ose nga një detyrë e veçantë, 

ose nga nevoja për të interpretuar shprehje idiomatike të panjohura.
390

  

Nga ana tjetër, Rejmond W. Gibs (Raymond W. Gibbs) është përpjekur të tregojë 

mospërshtatjen e “këndvështrimit të metaforës së vdekur të  idiomaticitetit” (dead 

metaphor view of idiomaticity). Ai thotë se mjaft idioma janë “shumë të gjalla 

metaforikisht” dhe se njerëzit janë në gjendje t‟i japin sens kuptimit të figurshëm të 

shumë idiomave të panjohura pikërisht sepse ata mund të mbështeten në interpretimin 

metaforik të këtyre shprehjeve.
391

 Kurse Xhovani B. Flor d‟Arke (Giovanni B. Flores 

d‟Arcais) e lidh procesin e të kuptuarit të togfjalëshave idiomatikë me shkallën e njohjes 

së tyre. Ai, gjithashtu, jep të dhëna që sugjerojnë se folësit i interpretojnë idiomat e 

panjohura më tepër si metafora duke u mbështetur, kurdoherë që është e mundur, në 

ngjashmërinë me shprehje më të njohura.
392

 

 Studiues të tjerë janë marrë me mënyrën se si fëmijët apo të rriturit mësojnë t‟i 

përdorin shprehjet idiomatike. Në studimin e saj mbi përvetësimin e idiomave, M. Kiara 

Levorato (M. Chiara Levorato) argumenton se të mësosh të përdorësh një idiomë nuk do 

të thotë të mësosh si të lidhësh togun e fjalëve me kuptimin e saj, sepse do të ishte njëlloj 

si të përvetësoje fjalët dhe jo idiomën si të tërë. Për më tepër, ky është një proces që 

kërkon zhvillimin e kompetencës figurative dhe arrihet në shkallë të ndryshme, gjatë të 

cilave aftësia për të kuptuar dhe përdorur idiomat rritet paralelisht me përvetësimin e 

aftësive gjuhësore dhe komunikuese.
393

  

Patricia Tabosi (Patrizia Tabossi) dhe Françesko Zardoni (Francesco Zardon) 

shkruajnë se idiomat paraqiten mendërisht jo si njësi leksikore, por konfigurime të 

fjalëve, pothuajse, si poemat. Kështu, kuptimi i këtyre shprehjeve del jo si shumë 

kuptimesh e fjalëve të veçanta, por mund të interpretohet vetëm pasi dëgjuesit të kenë 

                                                            
390 C. Cacciari, The Place of Idioms in a Literal and Metaphorical World, in C. Cacciari and P. Tabossi 

(eds.) Idioms: Processing, Structure, and Interpretation, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993, f. 27-56. 
391 R. W. Gibbs, Why Idioms are not Dead Metaphors, in C. Cacciari and P. Tabossi (eds.) Idioms: 

Processing, Structure, and Interpretation, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993, f. 57-78. 
392 G. B. Flores d‟Arcais, The Comprehension and Semantic Interpretation of Idioms, in C. Cacciari and P. 

Tabossi (eds.) Idioms: Processing, Structure, and Interpretation, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993, f. 

79-98. 
393 M. C. Levorato, The Acquisition of Idioms and the Development of Figurative Competence, in C. 

Cacciari and P. Tabossi (eds.) Idioms: Processing, Structure, and Interpretation, Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum, 1993, f. 101-128. 
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informacion të mjaftueshëm për të dalluar “konfigurimin” idiomatik.
394

  

 Kjo paraqitje e shkurtër parashtron disa nga pikëpamjet e ndryshme që ekzistojnë 

në këtë fushë. Në fakt, shumë çështje në lidhje me të kuptuarit dhe përvetësimin e 

togfjalëshave idiomatikë mbeten të debatueshme dhe, ndoshta, shumë pyetjeve të tjera 

duhet t‟u gjenden përgjigjet e duhura. 

V. 2. Trajtimi i togfjalëshave idiomatikë nga pikëpamja e të nxënit 

 

Togfjalëshat idiomatikë mund të trajtohen edhe nga një këndvështrim tjetër, 

pikërisht nga një qasje e atyre që mësojnë apo studiojnë një gjuhë. Sipas Liut
395

 një pyetje 

që vërtet ia vlen të trajtohet është: Çfarë përbën një idiomë nga këndvështrimi i të nxënit?  

Makai dhe Ruli (C. E. Ruhl), për shembull, janë shprehur bindshëm se pyetjes 

nëse një togfjalësh është idiomatik nuk mund t‟i përgjigjemi nëse nuk trajtojmë më parë 

pyetjen “Për kë?” Ruli, madje, ka shkuar aq larg sa të pohojë se idiomat ekzistojnë vetëm 

për të huajt, sepse folësit amtarë të një gjuhe nuk e kanë aspak problem t‟i kuptojnë këta 

togfjalësha idiomatikë.
396

 Me siguri, Ruli harron se idiomat, shumë shpesh, janë edhe 

krahinore dhe nuk është aspak e pazakontë për folësit e një dialekti të së njëjtës gjuhë të 

hasin vështirësi për të kuptuar idiomat që përdoren në dialekte të tjera., Ky pohim i Rulit, 

megjithëse i diskutueshëm, thekson faktin që idiomat janë problematike sidomos për 

folësit e gjuhës së huaj.  

Din Këri (Dean Curry) në librin e tij “Idioma amerikane të ilustruara” (Illustrated 

American Idioms) ka shkruar: “merren fjalë ekzistuese, kombinohen në një kuptim të ri 

dhe krijohen shprehje të reja.”
 397

 Si njësi me kuptim të figurshëm dhe që hasen shumë 

shpesh, përvetësimi dhe përdorimi i tyre është një nga sfidat më të mëdha për studentët e 

gjuhëve të huaja. Vështirësia në të kuptuarit dhe interpretuarit e idiomave mund të 

pengojë të kuptuarit e gjuhës në përgjithësi. Aftësitë gjuhësore të nxënësve rriten mjaft 

nëse ata mund t‟i kuptojnë dhe përdorin idiomat me besim të plotë dhe në mënyrë të 

                                                            
394 P. Tabossi and F. Zardon, The Activation of Idiomatic Meaning in Spoken Language Comprehension, in 

C. Cacciari and P. Tabossi (eds.) Idioms: Processing, Structure, and Interpretation, Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum, 1993, f. 145-162. 
395 D. Liu, Idioms: Description, Comprehension, Acquisition and Pedagogy, New York and London: 

Routledge, 2008, f. 13. 
396 C. E. Ruhl, On metonomy, Buffalo: SUNY Press, 1989, cituar nga Liu, po aty, f. 13. 
397 D.Curry, Illustrated American Idioms: Advanced Level Functional Activities for Development of 

Vocabulary, Washington DC: English Language Programs Division, US Information Agnecy, 1994, f. 1. 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

173 
 

saktë.
398

 Për shkak të rëndësisë që ato kanë në përvetësimin e një gjuhe të huaj, studentët 

e anglishtes duhet t‟i përvetësojnë e përthithin ato, si edhe t‟i bëjnë pjesë të njohurive të 

tyre, përdorimit dhe komunikimit. Por kjo nuk është gjithmonë e thjeshtë për shkak të 

natyrës së tyre të ndërliqur, kufizuese dhe standardizuese. Ato përdoren rregullisht në të 

gjitha llojet e regjistrave (formale dhe joformale), në gjuhën e folur dhe të shkruar, siç 

pohon edhe Liu: “të gjitha studimet e sotme tregojnë se përdorimi i idiomave është shumë 

i “ndjeshëm” ndaj regjistrit."
399

  

Siç e kemi përmendur më parë në këtë punim, përcaktimi i përkufizimit të 

idiomave ndryshon nga njëri gjuhëtar te tjetri. Fatmirësisht, tiparet e idiomave, për 

kriteret e të cilave shumica e gjuhëtarëve kanë rënë dakord, si pamotivueshmëria në 

kuptim dhe qëndrueshmëria në strukturë, gjithashtu, duken si kriteret më të përshtatshme 

për përkufizimin dhe identifikimin e idiomave edhe nga këndvështrimi i folësve të një 

gjuhe të huaj. 

Kur nxënësit
400

 hasin një njësi të re gjuhësore, shkalla e vështirësisë për të 

interpretuar kuptimin e saj dhe përpjekja për të kapur strukturën e saj janë dy çështje 

shumë të rëndësishme. Ata duhet t‟i kenë këto parasysh për të vendosur nëse kjo njësi e re 

meriton vëmendje të veçantë. Nga kjo pikëpamje e të nxënit, shkalla e pamotivueshmërisë 

në kuptim e togfjalëshit dhe shkalla e pandryshueshmërisë në strukturë, ndoshta, duhet të 

përbëjnë dy kriteret më të rëndësishme për të vendosur nëse një togfjalësh është idiomë 

ose jo. Në qoftë se një togfjalësh është i lirë në strukturë dhe kuptimi i tij është i 

drejtpërdrejtë ose i dukshëm, atëherë nuk duhet të konsiderohet si idiomë, sepse nuk 

paraqet asnjë vështirësi për nxënësit e gjuhës së dytë (Gj2) që ta kuptojnë atë. Nga ana 

tjetër, një togfjalësh me përbërje të qëndrueshme dhe kuptim të figurshëm është mjaft i 

vështirë për ta, ndonjëherë edhe i pamundur për t‟u kuptuar. Në fakt, Liu shprehet se për 

nxënësit e Gj2 edhe vetëm qëndrueshmëria në formë mund ta bëjë një togfjalësh idiomë. 

Kjo ngurosje në ndërtim bën që nxënësit të kenë vështirësi në të kuptuarit e togfjalëshit si 

një i tërë (duke përfshirë të gjitha njësitë e tij leksikore dhe rendin e tyre), nëse duan ta 

përdorin atë saktë dhe me kuptim të plotë. Për shembull, ata duhet të mësojnë të thonë 

“call (quaj) it a day” dhe jo “tell (tregoj) it a day” apo “make up for something” (plotësoj, 

ndreq, rifitoj diçka) dhe jo “make up to something”, por, nga ana tjetë, mund të thonë 

                                                            
398 Cambridge Idioms Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, f. vi. 
399 Liu, vep. e cit., 2008, f. 40. 
400 Me fjalën “nxënës” u referohemi të gjithë atyre që përpiqen ta mësojnë anglishten si gjuhë të huaj, 

avarësisht nga mosha apo kushtet dhe jo vetëm nxënësve të shkollës. 
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“make up to someone”
 401

 (i vardisem dikujt). 

Pikëpamja se kuptimi i figurshëm dhe struktura e qëndrueshme përbëjnë dy 

kriteret më të rëndësishme për përcaktimin e idiomave për nxënësit e Gj2, gjithashtu, 

përforcohet edhe nga fakti që fjalorët e idiomave dhe tekstet shkollore, shumë shpesh i 

përdorin këto si kriteret kryesore në përzgjedhjen e idiomave. Dagllas Baiber (Douglas 

Biber, et al), në librin e tyre të gramatikës angleze i përkufizojnë idiomat si “togfjalësha, 

kuptimi i të cilëve nuk mund të nxirret nga kuptimi i pjesëve të saj.”
402

 Po kështu, në 

fjalorin e idiomave Longman jept ky përkufizim për idiomat: “Një idiomë është një 

sekuencë fjalësh që ka një kuptim të ndryshëm në tërësi nga kuptimi që mund të kishte, 

nëse do ta kuptonim çdo fjalë më vete.”
403

 Edhe në fjalorin “Cambridge International 

Dictionary of English” idiomat përkufizohen si një grup fjalësh me një rend të ngurosur 

që kanë një kuptim të veçantë, të ndryshëm nga kuptimet e secilës fjalë më vete.
404

 Po 

këto tipare përfshihen edhe në fjalorin “Cambridge Dictionary of American Idioms”, ku 

gjejmë një përkufizim të tillë për idiomat: “Idioma është një togfjalësh, kuptimi i të cilit 

është i ndryshëm nga kuptimet e çdo fjale më vete. Këta togfjalësha kanë një formë të 

ngurosur – dhe zakonisht nuk mund të ndryshohen.”
405

  

Botimet rreth idiomave të anglishtes si gjuhë e huaj, shpesh, theksojnë në mënyrë 

të veçantë pandryshueshmërinë në strukturë si tiparin më të rëndësishëm të idiomave. Për 

shembull, MekMordi (McMordiew) në librin “Idioma të anglishtes” shkruan: “Si rregull i 

përgjithshëm, një togfjalësh idiomatik nuk mund të ndryshohet; asnjë fjalë sinonime nuk 

mund të zëvendësojë ndonjë fjalë në togfjalësh dhe rendi i fjalëve shumë rrallë mund të 

ndryshohet.”
406

 Ky tipar i pandryshueshmërisë parakupton se idiomat janë shprehje 

shumëfjalëshe. Kaui dhe Mekin (Mackin) e bëjnë këtë çështje të qartë në përkufizimin e 

tyre duke u shprehur se “një idiomë është një kombinim i dy ose më shumë fjalëve që 

funksionojnë si një njësi kuptimore.”
407

  

Arsyeja pse fjalët e veçanta përjashtohen nga grupi i idiomave për nxënësit e Gj2 

është mjaft e thjeshtë dhe e dukshme: pavarësisht sesa e vështirë mund të jetë ajo, një 

fjalë e vetme është thjesht një njësi e veçantë fjalori dhe ta mësosh atë është parimisht 

                                                            
401 Liu, vep. e cit., 2008, f. 15. 
402 D. Biber, Longman Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 1999, 5th imp., 2006, f. 

1024. 
403 Longman English Idioms Dictionary, Malaysia, PJB: Addison Wesley Longman Limited, 1998, f. vii. 
404 Cambridge International Dictionary of English, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, f. 701. 
405 Cambridge Dicitonary of American Idioms, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, f. ix.  
406 W. McMordie, English Idioms, Oxford: Oxford University Press, 1972, f. 6. 
407 A. P. Cowie & R. Mackin, Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, Oxford: Oxford University 

Press, 1975, f. ix. 
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njëlloj si të kuptosh çdo fjalë tjetër. Të mësuarit e idiomave është një çështje tjetër, sepse 

përfshin jo vetëm sfidën e interpretimit të kuptimit të vetëm, por edhe të trajtimit të tyre si 

njësi të qëndrueshme në formë ose të ndryshueshme në mënyrë të kufizuar. 

 

V. 3. Faktorët që ndikojnë në të kuptuarit e togfjalëshave idiomatikë 
 

 Në përpjekje për të hulumtuar modelet teorike në lidhje me të kuptuarit e 

togfjalëshave idiomatikë në të dyja gjuhët (Gj 1 dhe Gj 2), studime të ndryshme sjellin 

mjaft  faktorë që ndikojnë në këtë proces. Këta faktorë ndahen në dy kategori kryesore: a) 

ata që lidhen me përdorimin e togfjalëshave idiomatikë dhe b) ata që lidhen me 

përdoruesit e gjuhës. Këta të fundit përfshijnë moshën e nxënësve, stilin e tyre të njohjes 

dhe njohuritë që lidhen me burimin e togfjalëshit idiomatik. Shumica e këtyre faktorëve, 

me disa përjashtime të vogla, gjejnë zbatim si për Gj1 dhe Gj2.  

Më poshtë po shtjellojmë më hollësisht faktorët që lidhen me përdorimin e 

togfjalëshave idiomatikë që përfshijnë dendurinë në përdorim të togfjalëshit idiomatik 

(familjaritetin), motivimin e tij, analizën semantike dhe sintaksore, si edhe kontekstin ku 

përdoren. 

V. 3. 1.  Shkalla e njohjes (denduria në përdorim) 
 

 Mjaft shpesh, shkalla e njohjes (familjariteti) dhe denduria përdoren në vend të 

njëra-tjetrës. Megjithëse janë të lidhura ngushtë, ato shënojnë dy koncepte të ndryshme. 

Denduria në përdorim i referohet faktit sesa shpesh përdoret një togfjalësh idiomatik dhe 

ajo matet, në mënyrë objektive, me anë të programeve në Korpus. Familjariteti, nga ana 

tjetër, do të thotë sesa një togfjalësh i dhënë njihet nga një folës i gjuhës apo përdoruesit e 

një komuniteti të tërë. Matja e familjaritetit zakonisht realizohet nëpërmjet pyetësorëve 

me përdorues të gjuhës, një ndërmarrje që, ndryshe nga matja e dendurisë, është mjaft 

subjektive. Shumica e studiuesve argumentojnë se këto koncepte janë të lidhura ngushtës, 

sepse një togfjalësh idiomatik, i përdorur dendur, normalisht që do të jetë më i njohur se 

një togfjalësh tjetër i përdorur rrallë. Sipas autorëve të ndryshëm, si: Muni, Liu e ndonjë 

tjetër, idiomat e njohura përpunohen dhe kuptohen shumë më shpejt dhe më saktë se 

togfjalëshat e panjohur.  

V. 3. 2.  Motivimi dhe analiza semantike 
 

 Arsyeja pse motivimi në kuptim dhe analiza sematike e tyre trajtohen së bashku 

është se këta dy faktorë janë të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin. Motivimi i një togfjalëshi 
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idiomatik i referohet qartësisë së tij semantike ose, siç është thënë shpesh, sa më e 

drejtpërdrejtë të jetë një idiomë, aq më e lehtë është ta kuptosh atë. Analiza semantike 

lidhet kryesisht me shkallën në të cilën pjesët përbërëse leksikore të idiomës ndikojnë, në 

mënyrë të pavarur, në kuptimin e figurshëm në tërësinë e saj. Sa më shumë kuptimet e 

fjalëve përbërëse të ndikojnë në kuptim e figurshëm të idiomës, aq më e zbërthyeshme 

semantikisht është kjo idiomë. Kështu, motivimi i një idiome dhe analiza semantike (ose 

zbërthimi) i referohen parimisht të njëjtit koncept. Është e qartë që sa më e zbërthyeshme 

të jetë idioma semantikisht, aq më i motivueshëm është kuptimi i saj dhe, po kështu, është 

edhe lidhja midis tyre.  

 Duke iu referuar përfundimeve të studimeve të ndryshme në lidhje me këtë 

çështje, është treguar se motivimi semantik ndikon ndjeshëm në saktësinë dhe në 

shpejtësinë e të kuptuarit të idiomave.
408

 Shpesh idiomat janë përkufizuar si ndërtime 

shumëfjalëshe, kuptimet semantike të të cilave nuk mund të interpretohen nga kuptimet e 

pjesëve përbërëse të tyre. Liu pohon se “kuptimi i tyre nuk është plotësisht i dallueshëm 

nga interpretimi i përbërësve”,
409

 p.sh.: to throw in the towel (to accept defeat/të pranosh 

humbjen), to buy a pig in a poke (to buy something one had not seen before which turns 

out to be useless/të blesh diçka që nuk të duhet), to pull strings (to use private influence in 

order to gain an advantage/të përfitosh nga ndikimi personal = të lëvizësh gurët) etj.  

Gjithashtu, idiomat  luajnë rolin e një njësie të vetme semantike dhe, shpesh, mund të 

zëvendësohen nga  një fjalë e vetme që ka kuptim të drejtpërdrejtë; p.sh. kick the bucket / 

die (vdes); lay down one‘s arms / surrender (dorëzohem); few and far between / rare 

(rrallë), a baker‘s dozen / thirteen (trembëdhjetë); high and low / everywhere (kudo) etj. 

Idiomat, ndonjëherë, kanë karakter të theksuar kulturor. Për shkak të mungesës së 

njohurive të duhura kulturore, të koncepteve apo besimeve të veçanta, është e vështirë për 

nxënësit që mësojnë anglishten t‟i kuptojnë dhe përdorin saktë ato.
410

 Për shembull, 

French leave; the land of milk and honey; the Melting Pot, John Bull, Uncle Sam etj.   

 Edhe idiomat që ne kemi për analizë janë kryesisht të pamotivueshme, si: a slap 

on the wrist (hedh lumin pa u lagur), glued to the tube (lëshoj rrënjë), wet behind the ears 

(i ka buzët me qumësht), snug as a bug in a rug (si veshka në mes të dhjamit), spread 

oneself too thin (mban dy kunguj në një sqetull) etj.  

 

                                                            
408 D. Liu, Idioms…, vep. e cit., 2008, f. 80. 
409 D. Liu, po aty, f. 13. 
410 D. Liu, po aty, f. 42. 
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V. 3. 3. Analiza sintaksore 

 

 Analiza sintaksore ndryshon nga ajo semantike, sepse lidhet kryesisht me shkallën 

në të cilën formimi i një idiome ndjek rregullat sintaksore të gjuhës. Duke u bazuar te 

këto rregulla të gjuhës analiza, sintaksore mund të ndahet në dy nënkategori:  

qëndrueshmëria sintaksore dhe parregullsia (anormaliteti) sintaksore. E para merret me 

mundësinë e transformimit ose ndryshueshmërinë e një idiome, p.sh., roll out the red 

carpet (lëshoj tapetin e kuq) dhe pass the bucket (ia hedh fajin dikujt) nuk janë të 

qëndrueshme sintaksorisht, sepse të dyja mund të përdoren në forma joveprore, kurse kick 

the bucket (i kthej patkonjtë nga dielli) dhe beat about the bush (i bie rrotull) janë të 

qëndrueshme, sepse asnjëra prej tyre nuk mund të përdoret në forma të tilla.  

Qëndrueshmëria sintaksore lidhet edhe me tipare të tjera të idiomave, si fakti që 

përbërësit e tyre, shpesh, mund të marrin mbaresa, ashtu si fjalët e veçanta në togfjalësha 

të lirë; p.sh.; to take a firm line (with someone) / The management will have to take a 

firmer line with them in future. Hold all the aces / At the moment, Americans hold most of 

the aces in that particular technology but we are beginning to compete.  Have a bee in 

one's bonnet / He has bees in his bonnet. Në shembullin e parë, mbiemri firm (e fortë, e 

drejtë,) kur është përdorur në fjali, jepet në formën e saj krahasore firmer. Në shembullin 

e dytë, përemri i pacaktuar all (të gjithë) është zëvendësuar nga most (shumica), kurse në 

shembullin tjetër, emri a bee (një bletë) është përdorur në numrin shumës bees.  

Këtë çështje e përmend edhe Çomski. Sipas tij, togfjalësha si “take for granted” (e 

marr për të mirëqenë) nga pikëpamja semantike dhe distribucionale përfaqësojnë njësi të 

vetme leksikore dhe, si rrjedhim, duhet të futen në leksik si të tilla, me tiparet e tyre unike 

sintaksore dhe semantike. Nga ana tjetër, në lidhje me transformimet apo ndryshimet 

morfologjike, ky togfjalësh duket si një ndërtim që përbëhet nga folja dhe plotësi i saj.
411

  

Një tipar tjetër sintaksor është se idiomat nuk mund të lejojnë futjen e fjalëve të 

tjera; p.sh.; pull one's leg (e sjell dikë rrotull) nuk mund të lejojë variante të tilla, si: pull 

(on) one's (left) leg or pull (hard) on one‘s leg. Po kështu, pjesët përbërëse të tyre nuk 

mund të ndryshojnë vendet, siç kanë theksuar edhe Freizëri, Fernardoja dhe Liu. Ky i 

fundit thekson se “ato janë zakonisht të ngurta në strukturë, disa prej të cilave janë 

plotësisht të pandryshueshme”
412

 p.sh.; let the cat out of the bag, por nuk mund të themi 

the cat got left out of the bag apo be alive and kicking, por jo be kicking and alive; a blind 

                                                            
411 N. Chomsky, Aspects of Theory of Syntax, Cambridge, MA: MIT Press, 1965, f. 190. 
412D. Liu, Idioms… vep. e cit., 2008, f. 13. 
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alley dhe jo an alley which is blind etj.  

Idiomat nuk kanë strukturë sintaksore prodhimtare. Vetëm leksema të veçanta 

mund të hyjnë në një ndërtim idiomatik. Zëvendësimi me fjalë të tjera që kanë veçori të 

njëjta leksikore do ta shkatërronte kuptimin e figurshëm të gjithë togfjalëshit, p.sh.;  to 

catch some red-handed (me presh në duar), por nuk mund të themi to catch someone 

blue-handed; eat one's words (të hash fjalët), por nuk mund të themi eat one's sentences 

(fjalitë) ose swallow (gëlltit) one's words. 

 Parregullsia sintaksore lidhet me shkallën në të cilën formimi i një idiome i thyen 

rregullat sintaksore. Shembuj tipikë të tyre janë by and large (në përgjithësi), happy-go-

lucky (ku rrafsha mos u vrafsha), sepse secila prej tyre ka thyer një rregull gramatikor. 

Për shembull, fjalët “by” dhe “large” përfaqësojnë dy pjesë të ndryshme të ligjëratës, por 

janë përdorur paralelisht në idiomë duke u lidhur me lidhëzën “and” (dhe). Shembuj të 

tjerë kemi: to be at large (parafjalë + mbiemër), to go through thick and thin (parafjalë + 

mbiemër + and + mbiemër), to be in the swim (parafjalë + nyje + folje) etj., që, gjithashtu, 

nuk janë të sakta nga ana sintaksore për shkak të këtyre kombinimeve. 

 Dallimi midis qëndrueshmërisë dhe rregullsisë sintaksore është i rëndësishëm, 

sepse një idiomë e qëndrueshme mund të mos jetë e parregullt sintaksorisht, për 

shembull, kick the bucket është e qëndrueshme, siç e përmendëm më lart, por është e 

saktë gramatikisht. Si rrjedhim, mund të themi se idiomat që janë edhe të qëndrueshme, 

edhe të parregullta nga ana sintaksore janë, zakonisht, të pamotivueshme. Këto idioma 

janë edhe më të vështirat për t‟u kuptuar, sepse nuk mund të përpunohen nga pjesët e tyre 

përbërëse. Me fjalë të tjera, këto idioma, në përgjithësi, duan më shumë kohë për t‟u 

kuptuar, krahasuar me idiomat e tjera më pak të qëndrueshme dhe të ndërtuara në mënyrë 

të saktë gramatikisht. Këtu duhet të theksojmë se jo të gjitha idiomat e tjera janë të 

motivueshme në kuptim, fjala vjen, put one‘s foot in one‘ mouth (të kesh frikë) është e 

saktë në ndërtim, por kuptimi i saj nuk është aspak i dukshëm. Këta shembuj dhe shumë 

të tjerë, tregojnë se analiza sintaksore nuk lidhet shumë me motivimin semantik, 

megjithëse një idiomë e qëndrueshme dhe e parregullt sintaksorisht, shpesh, është e 

pamotivueshme semantikisht. 

 Kështu, mund të themi se për nxënësit e Gj2 idiomat përkufizohen si shprehje 

shumëfjalëshe që janë të pandryshueshme ose të ndryshueshme në mënyrë të kufizuar në 

strukturë dhe, shpesh, me kuptim të pamotivueshëm ose gjysmë të motivueshëm. Pra, të 

gjitha idiomat, sipas Liut, janë të pandryshueshme ose shumë pak të ndryshueshme, por jo 
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të gjitha janë të pamotivueshme ose gjysmë të motivueshme, sepse kemi idioma që janë të 

qëndrueshme në formë, por lehtësisht të kuptueshme, si: according to (sipas), by word of 

mouth (gojë më gojë) dhe on foot (në këmbë).
413

 Këto idioma të motivueshme, zakonisht, 

nuk janë të vështira për t‟u kuptuar nga nxënësit e Gj2,  por janë të vështira për t‟u 

përdorur, sepse nxënësit e Gj2 duhet t‟i mbajnë mend këta togfjalësha si njësi të vetme, 

në mënyrë që t‟i përdorin saktë dhe me efikasitet në komunikim. Idiomat që ne kemi 

përfshirë në studimin tonë janë kryesisht të rregullta, si: a cold fish (i ftohtë akull), pull 

one‘s socks up (i futem punës/përvesh mëngët), drive someone round the bend (më ngre 

nervat) etj. 

V. 3. 4. Konteksti i përdorimit 

 

 Konteksti në të cilin përdoret një idiomë luan rol të rëndësishëm në interpretimin e 

saj. Si folësit e Gj1 edhe ata të Gj2 e përdorin informacionin kontekstual për të nxjerrë 

kuptimin e një idiome të panjohur. Shumë studiues kanë arritur në përfundimin se edhe 

sasia edhe llojet e infomacionit në kontekst mund të ndikojnë ndjeshëm në procesin e të 

kuptuarit të idiomave.
414

 Për këtë arsye kontekstin e përdorimit e kemi bërë pjesë të 

studimit tonë, për të parë konkretisht sesa i ka ndihmuar studentët tanë. 

 

V. 4. Përshkrimi i studimit 

 

Në pjesën e parë të studimit u përpoqëm të zbulojmë qëndrimin e studentëve në 

lidhje me përvetësimin e togfjalëshave të qëndrueshëm idiomatikë në anglishte nëpërmjet 

një pyetësori me dhjetë pyetje. Pjesa e dytë e studimit kaloi në dy faza: një listë prej 20 

idiomash të panjohura iu shpërnda 30 studentëve që aktualisht studiojnë anglishten si 

gjuhë të huaj pranë universitetit tonë. Këta studentë u ndanë në tre grupe: grupit të parë iu 

dha lista e idiomave dhe përkufizimi i tyre në anglishte; grupit të dytë iu dha lista e 

idiomave të përdorura në kontekste të ndryshme, po pa dhënë shpjegimin e kuptimit dhe 

grupit të tretë iu dha lista e idiomave me variantin e përkthyer në shqipe. Në fazën e dytë, 

pasi materialet u studiuan për një periudhë katërjavore, studentët iu nënshtruan një testi të 

hartuar me dy ushtrime – të plotësonin vendet bosh dhe të zgjidhnin alternativën e saktë – 

për të kontrolluar konkretisht ndikimin e tri teknikave (përkufizimi, konteksti, përkthimi) 

në përvetësimin e idiomave.  
                                                            
413 D. Liu, vep. e cit., 2008, f. 16. 
414 Shih, D. Liu, Idioms…, vep. e cit., 2008, f. 82-84 për rezultate më të hollësishme të studimeve të 

ndryshme. 
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V. 4. 1. Qëllimi i studimit 

 

 Lind pyetja: Si i përpunojnë dhe kuptojnë idiomat nxënësit e Gj2? Çfarë 

strategjish përdorin ata? Cilat janë dallimet me Gj1?  

Siç e përmendëm edhe më lart, studimet mbi përpunimin e togfjalëshave 

idiomatikë në Gj1 janë të shumtë, kurse numri i studimeve në lidhje me të kuptuarit e tyre 

në Gj2 është mjaft i vogël. Sipas Liut, pavarësisht mungesës së theksuar të kërkimeve në 

këtë fushë, ato pak studime që ekzistojnë kanë sjellë të dhëna të vlefshme.
415

 Megjithëse 

këto studime nuk kanë bërë ndonjë përpjekje të veçantë për të përcaktuar një model të 

vetëm në lidhje me procesin e të kuptuarit të togfjalëshave idiomatikë në Gj2, rezultatet e 

tyre për strategjitë e përbashkëta që përdorin nxënësit parashtrojnë çështje të rëndësishme 

rreth këtij procesi.  

Po cilat janë disa nga këto strategji që përdorin nxënësit e Gj2? Një prej këtyre 

strategjive është përdorimi i informacionit në kontekst. Kjo strategji gjendet pothuajse në 

të gjitha studimet në lidhje me këtë çështje, që është më e përdorshme dhe më e 

suksesshme, por që jo gjithmonë mund të çojë në interpretimin e saktë të një idiome. 

 Një tjetër çështje është nëse Gj1 duhet të konsiderohet si ndihmë apo pengesë në 

procesin e të kuptuarit të togfjalëshave idiomatikë. Disa prej studimeve theksojnë se 

nxënësit e Gj2 si strategji të parë përdorin pikërisht gjetjen e një forme barasvlerëse të 

idiomës në gjuhën e tyre. Zakonisht, shkalla e ndërhyrjes së Gj1 ndryshon në varësi të 

ekzistencës së një forme gjegjëse në Gj2, por edhe nga shkalla e ngjashmërisë ose 

dallimit midis tyre.
416

 

 Një strategji tjetër është edhe përdorimi i njohurive pragmatike ose njohurive rreth 

botës, në përgjithësi. Liu shprehet se në shumë studime pohohet se nxënësit e Gj2 i 

përdorin shumë këto njohuri.
417

 Është e nevojshme të theksohet se përdorimi i tyre, 

shpesh, e tejkalon kuptimin e drejtpërdrejtë të një idiome për të zbuluar kuptimin e saj të 

figurshëm. Gibsi (et al.) shprehen: “interpretimi i idiomave nga njerëzit shpesh kufizohet 

nga njohuritë e tyre konceptuale për fushat, të cilave idiomat u referohen”,
418

 dhe është 

pikërisht kjo njohje konceptuale e lidhjes metaforike midis fushave në gjuhën origjinare 

dhe atë të synuar që bën të mundur të kuptuarit e idiomave metaforike.  

                                                            
415 D. Liu, po aty, f. 65. 
416 Për më tepër, shih, Liu, po aty, f. 67, i cili bën një përshkrim të studimeve të ndryshme dhe rezultateve të 

tyre. 
417 D. Liu, po aty, f. 69. 
418 R. W. Gibbs (et al.), Conceptual knowledge in the interpretation of idioms, Journal of Experimental 

Psychology: General, 1990, f. 328.  
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Përveç strategjive të sipërpërmendura, në punimin tonë kemi zbatuar edhe atë të 

përkthimit, duke u përpjekur të gjejmë idioma sa më të ngjashme në shqipe për të 

përkthyer idiomat në anglishte. 

Për shkak të rëndësisë dhe natyrës së tyre të ndërlikuar, të kuptuarit dhe 

përvetësimi i idiomave kërkon vëmendje të veçantë si nga mësuesit edhe nga nxënësit, 

sepse përvetësimi i tyre është i rëndësishëm për të nxënit e suksesshëm të gjuhës së huaj 

njëlloj si gjuha amtare. Por cili është qëndrimi i studentëve tanë ndaj idiomave? Cili është 

vendi i tyre në procesin e mësimdhënies dhe nxënies së gjuhës angleze? Cilat janë disa 

nga strategjitë kryesore që përdorin mësuesit dhe nxënësit për kapërcimin e këtyre 

vështirësive? Përveç këtyre, ky studim aktual ka për qëllim të zbulojë dhe kontrollojë 

frytshmërinë e tri teknikave të ndryshme të përdorura për mësimin dhe përvetësimin e 

idiomave, si: përkufizimi (shpjegimi) në anglishte, përdorimi në kontekst dhe përkthimi i 

tyre në shqipe.  Për më tepër, ky studim analizoi edhe aftësitë e tre grupeve të studentëve 

të anglishtes, për të parë sesa ata i mbanin mend idiomat pas një periudhe relativisht të 

gjatë (katër javë). Pasi u njohën me idiomat, studentët u udhëzuan në mënyrën e duhur 

dhe u familjarizuan me to.   

V. 4. 2. Metoda e studimit 

 

Studimi përbëhet nga dy pjesë kryesore. E para lidhet me qëndrimin ndaj 

idiomave të studentëve që studiojnë anglishten si gjuhë të huaj, rëndësinë e tyre, vendin 

që ato zënë në mësimin e gjuhës angleze, si edhe mënyrat për t‟i përvetësuar ato sa më 

mirë.  Ne hartuam një pyetësor me dhjetë pyetje duke u bazuar te modeli i Liontasit (J. I. 

Liontas) dhe e përshtatëm për të përmbushur qëllimet e këtij studimi.
419

 Pjesa e dytë e 

studimit analizoi ndikimin e tri teknikave: përkufizimi, përdorimi  në kontekst  dhe  

përkthimi i tyre në shqipe.  

Për të qenë pjesë e këtij studimi u përzgjodhën 30 studentë të anglishtes, të cilët u 

ndanë në tri grupe, me nga 10 pjesëtarë secili. Studentët ishin pak a shumë të një niveli, 

duke u bazuar në rezultatet e provimit të semestrit të parë në lëndën “Analizë teksti”.
420

 

Gjithsej përzgjodhëm 20 idioma relativisht të vështira dhe të panjohura për studentët tanë. 

Ato u morën nga burime të ndryshme, si: Longman Idioms Dictionary (1998), 101 

American English Idioms (1987) dhe Illustrated American Idioms (1982). Më pas ato iu 

                                                            
419 J. I. Liontas, Exploring second language learners‘ notions of idiomaticity, në System, 30, f. 289-313, 

http://dx.doi.org/10.1016/S0346-251X(02)00016-7 (Shih Shtojcë 1). 
420 CAE Result, Oxford: Oxford University Press, 2008, www.oup.com/elt. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0346-251X(02)00016-7
http://www.oup.com/elt
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shpërndanë studentëve. Secilit grup iu shpërnda e njëjta listë e idiomave; grupit të parë iu 

dha përkufizimi i tyre në anglishte, grupit të dytë iu dha përdorimi në kontekst i këtyre 

idiomave dhe grupit të tretë iu dha përkthimi i tyre në shqipe.
 421

  Këto përkthime ose 

format gjegjëse të tyre u dhanë sipas ―Fjalorit Frazeologjik të Gjuhës Shqipe‖ të J. 

Thomait (1999) dhe përkufizimet e kontekstet u morën nga Longman Idioms Dictionary 

(1998).   

V. 4. 3. Mënyra e procedimit 

 

Studimi kaloi në katër faza: së pari, studentëve iu kërkua të plotësonin pyetësorin 

me dhjetë pyetje, duke filluar nga 1 = nuk jam aspak dakord, 2 = nuk jam dakord, 3 = i 

pasigurt, 4 = dakord, 5 = shumë dakord. Në fazën e dytë atyre iu dha lista e 20 idiomave; 

më pas ata u familjarizuan me kuptimet e tyre, përkthimet dhe përdorimet në kontekst. 

Pas përfundimit të periudhës njëmujore, studentët u testuan për njohjen dhe përdorimin e 

20 idiomave me anë të dy ushtrimeve: të plotësonin vendet bosh dhe një ushtrim me 

kombinim, secila me nga 10 fjali.
422

 Qëllimi i këtij testimi ishte që të njihej ndikimi i tri 

teknikave të përdorura për përvetësimin e idiomave dhe mbajtjen mend të tyre pas njëfarë 

kohe. Pjesëmarrësit e plotësuan testin për 20 minuta. 

V. 4. 4. Analiza e të dhënave dhe përfundimet 

 

Duke analizuar të dhënat e pyetësorit, vumë re se 23 ose 77 % e studentëve janë të 

vetëdijshëm për rëndësinë që kanë idiomat në përvetësimin e gjuhës angleze (shih 

Tabelën 5.1). Rëndësia e tyre u vlerësua me një mesatare prej 4.6 (shih Tabelën 5.2). Nga 

rezultatet e përgjigjeve 2 dhe 3, pamë se pothuajse të gjithë studentët (83.4 %) e quajnë të 

nevojshme përfshirjen e idiomave dhe përdorimin e tyre në orët e gjuhës angleze (shih 

Tabelën 5.1). Kjo përcaktohet shumë qartë nga pikët e larta të këtyre përgjigjeve (shih 

Tabelën 2) me një mesatare  5. Shumica e studentëve – 26 nga 30 studentë (86.6 %) – e 

shohin të nevojshme zbatimin e disa strategjive të ndryshme për t‟i kuptuar dhe përdorur 

më mirë idiomat (shih Tabelën 5.1). Përsa i përket çështjes 5, të dhënat tregojnë se 

pothuajse gjysma e studentëve nuk ishin të kënaqur me njohuritë e tyre për idiomat (rreth 

40 %), pa lënë mënjanë edhe 11 studentë që ishin të pasigurt për njohuritë e tyre (shih 

Tabelën 5.1). Besojmë se kjo buron nga mungesa e kontrollit të vazhdueshëm nga ana e 

                                                            
421 Shih Shtojcat 2, 3 dhe 4. 
422 Shih Shtojcën 5. 
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mësuesve. Katër çështjet e fundit (7-10) tregojnë parapëlqimet e studentëve në lidhje me 

mënyrat se si idiomat mësohen dhe mbahen mend më mirë. Nga katër strategjitë e 

përmendura, roli i tekstit në përdorimin e idiomave duket më i frytshëm se ilustrimi, 

aktivitetet ritreguese dhe rishkruese, si edhe diskutimet në grup për të lexuar, me një 

mesatare prej 83.2 % (shih Tabelën 5.1).   

 

Tabela 5.1: Rezultatet e pyetësorit për të zbuluar qëndrimin e studentëve ndaj idiomave 

dhe disa nga teknikat e tyre të parapëlqyer për t‘i kuptuar më mirë ato.  

 
 

Nr

.  

 

Çështjet  

1  

Aspak 

dakord 

2 

Jo dakord 

3  

I pasigurt  

4 

Dakord  

5 

Shumë 

dakord 

  St % St % St % St % St % 

1. Mendoj se idiomat janë 

shumë të përdorshme në 

komunikimin e përditshëm  

0 0 % 2 6.7 % 5 16.7% 20 66.6 % 3 10 % 

2. Idiomat duhet të përfshihen 

në kurrikulat e gjuhës së 

huaj 

1 3.3 % 0 0 % 7 23.3% 16 53.4 % 6 20 % 

3. Më pëlqen t‟i studioj 

idiomat kur analizohen 

rregullisht, praktikohen dhe 

testohen në orët e anglishtes 

0 0 % 1 3.3 % 1 3.3 %  10 33.4 % 18 60 % 

4. Më pëlqen të më mësohen 

strategji të veçanta në 

përvetësimin e idiomave në 

anglishte 

0 0 % 1 3.3 % 3 10 % 12 40% 14 46.7% 

5. Në përgjithësi, jam i 

kënaqur me njohuritë e mia 

për idiomat në anglishte 

1 3.3 % 6 20 % 11 36.6% 10 33.3% 2 6.6% 

6. Në përgjithësi, jam i 

kënaqur me mënyrën si 

trajtohen idiomat në orët e 

anglishtes 

0 0% 2 6.7% 8 26.6% 15 50% 5 16.6% 

7. Mësoj më mirë një idiomë 

kur përdoret në tekst 

1 3.3% 2 6.7% 2 6.7% 8 26.6% 17 56.6% 

8. Mësoj më mirë një idiomë 

kur jepet shembull për ta 

ilustruar 

1 3.3% 2 6.7% 3 10% 8 26.6% 16 53.3% 

9. Mësoj më mirë një idiomë 

kur përfshihemi në 

diskutime grupi për të    

lexuar 

0 0 4 13.3% 4 13.3% 12 40% 10 33.3% 

10 Mësoj më mirë një idiomë  

kur përfshihemi  në 

aktivitete ritregimi dhe 

rishkrimi      

1 3.3% 

 

1 3.3% 7 23.3% 9 30% 12 40% 

 

Tabela 5.2: Pikët për çdo çështje të pyetësorit (mesatarja e familjaritetit) 

Pyetjet  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Mesatarja  4.6 4.4 5.6 5.2 2.4 4 5 4.8 4.4 4.2 

 

Tabelat e mëposhtme japin rezultatet e testit, të cilit iu nënshtruan tre grupet e 

studentëve. Pas plotësimit të 10 dialogëve të shkurtra me 10 idiomat e dhëna dhe 

kombinimin e 10 idiomave të tjera me përkufizimin e saktë, testet u kontrolluan dhe u 

paraqitën në pikë dhe përqindje sipas vlerësimit të tyre në të sakta ose jo. 

Tabela 5.3:  Rezultatet e testit për Grupin I (Përkufizimi) 

Nr. i Stud.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupi I 

(Përkufizimi) 

Ush.1 Saktë  2 4 6 4 0 2 2 3 4 3 

Gabim  8 6 4 6 10 8 8 7 6 7 

Ush.2 Saktë  10 10 6 10 10 4 8 8 10 10 

Gabim  0 0 4 0 0 6 2 2 0 0 

 

Tabela 5.4: Mesatarja saktë/gabim 

Nr. i Stud.   Pikët      % 

Grupi I 

(Përkufizimi) 

Ushtrimi 1 Saktë  3 30 % 

Gabim  7 70 % 

Ushtrimi 2 Saktë  8.6 86 % 

Gabim  1.4 14 % 

 

Në lidhje me rezultatet e testit të Grupit I, vumë re se studentët nuk u ndihmuan 

shumë nga përkufizimi i idiomave për t‟i përvetësur dhe mbajtur mend ato (shih Tabelën 

5.3). 70 % e studentëve dhanë përgjigje të gabuara për ushtrimin e parë (plotësimi i 

vendeve bosh), kurse ushtrimi i dytë (kombinimi) duket më i vlefshëm për ta. Nga 10 

fjalitë për të kombinuar 8.6 prej tyre  janë zgjedhur në mënyrë të saktë (shih Tabelën 5.4). 

Tabela 5.5: Rezultatet e testit për Grupin II (Konteksti) 

Nr. i Stud.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupi II 

(Konteksti) 

Ush.1 Saktë  6 7 4 0 3 4 6 3 8 8 

Gabim  4 3 6 10 7 6 4 7 2 2 

Ush.2 Saktë  7 6 10 1 6 3 10 4 2 10 

Gabim  3 4 0 9 4 7 0 6 8 0 

 

Tabela 5.6: Mesatarja saktë/gabim 

Nr. i Stud.   Pikët      % 

Grupi II 

(Konteksti) 

Ushtrimi 1 Saktë  4.9 49 % 

Gabim  5.1 51 % 

Ushtrimi 2 Saktë  5.9 59 % 

Gabim  4.1 41 % 

Tabelat 5.5 dhe 5.6 paraqesin pikët dhe përqindjet e studentëve, të cilëve iu dhanë 

idiomat të përdorura në kontekst. Nga rezultatet e mësipërme shohim se më shumë se 
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gjysma e përgjigjeve (5.4 ose 54%) ishin të sakta. Duke i krahasuar me pikët e Grupit I 

(5.8 ose 58%), mund të themi se as dhënia e përkufizimit apo përdorimi në kontekst i tyre 

nuk përbëjnë ndonjë dallim të dukshëm në ndihmë të studentëve për të përdorur apo 

mbajtur mend idiomat e panjohura, megjithëse i kishin praktikuar në disa orë të 

anglishtes.  

 

Tabela 5.7: Rezultatet e testit për Grupin III (Përkthimi) 

 

Nr. i Stud.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupi III 

(Përkthimi) 

Ush.1 Saktë  6 10 8 10 10 5 8 10 10 9 

Gabim  4 0 2 0 0 5 2 0 0 1 

Ush.2 Saktë  7 10 8 10 10 10 10 10 10 10 

Gabim  3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 5.8: Mesatarja saktë/gabim 

Nr. i Stud.   Pikët      % 

Grupi III 

(Përkthimi) 

Ushtrimi 1 Saktë  8.6 86 % 

Gabim  1.4 14 % 

Ushtrimi 2 Saktë  9.5 95 % 

gabim 0.5 5  % 

 

Rezultatet e Grupit III janë më të mira se ato të Grupit I dhe II (shih Tabelat 5.7-

5.8); që do të thotë se përkthimi i idiomave të panjohura në gjuhën amtare është një 

strategji më frytdhënëse, sesa përkufizimi apo përdorimi në kontekst për t‟i kuptuar këto 

idioma, për t‟i përdorur dhe për t‟i mbajtur mend pas njëfarë kohe. Duke iu referuar një 

numri studimesh me karakter të njëjtë, del se mënyra më e mirë për t‟i mësuar idiomat 

është përdorimi i tyre në kontekst. Megjithatë, duhet përmendur se konteksti jo gjithmonë 

jep të njëjtat rezultate për t‟i mbajtur mend idiomat. Studime të ndryshme kanë treguar se 

konteksti mund të pengojë ecurinë e nxënësve në këtë çështje, sepse ata mund të 

mendojnë se tashmë e dinë fjalën dhe të mos i kushtojnë vëmendjen e duhur lidhjes midis 

fjalës dhe kuptimit të saj, për shkak të shoqërimit të fortë të kontekstit dhe kuptimit. 

Kështu, jashtë konteksti, ata nuk mund t‟ia dalin mbanë për një periudhë të gjatë. 

 

V. 4. 4. 1. Analiza e gabimeve 
 

Gjatë kontrollit të testeve, gjithashtu, vumë re disa gabime të zakonshme dhe të 

njëjta. Njëra prej tyre është prirja e studentëve për të vendosur në vendet bosh idiomën siç 
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u është dhënë, duke mos bërë ndryshimet e duhura gramatikore për ta përshtatur atë me 

gjithë strukturën e fjalisë, p.sh. be easy në vend të I‘m easy; off one‘s rocker në vend të 

He must be off his rocker dhe spread oneself too thin në vend të spread himself too thin. 

Cut your cloth  ishte përdorur në fjali  We must cut your cloth instead of our cloth or 

spread oneself too thin ishte përdorur në pjesore dhe jo në formën përcjellore me –ing; 

Jim‘s going to end up spread(ing) himself too thin. Siç shihet, këto gabime lidhen 

kryesisht me përdorimin e formës së duhur të foljes sipas vetës dhe përdorimin e 

përemrave të pacaktuar dhe pronorë, po sipas vetës së duhur.   

V. 5. Përfundimet e rastit studimor 

 

Në përfundim, mund të themi se idiomat përbëjnë një prej aspekteve më të 

vështira në përvetësimin e anglishtes si gjuhë e huaj. Meqë ato përdoren shumë shpesh, të 

kuptuarit dhe përdorimi i tyre shkaktojnë probleme në mësimin e fjalorit, në veçanti, dhe 

në përvetësimin e gjuhës angleze, në përgjithësi.   

Ky studim modest kishte për qëllim të hulumtonte qëndrimin e studentëve 

shqiptarë të anglishtes si gjuhë e huaj ndaj togfalëshave idiomatikë dhe mënyrave se si 

duhen trajtuar dhe përdorur ato.  

Sigurisht, ky rast studimi ka disa kufizime, të cilat lidhen kryesisht me nivelin e 

njohjes së gjuhës angleze nga studentët, si edhe me numrin e kufizuar të idiomave që iu 

dha atyre brenda një periudhe prej katër javësh. Megjithatë, del qartë se mësimdhënia e 

togfjalëshave idiomatikë ka rëndësi të veçantë në përmirësimin e njohurive dhe 

përvetësimin e anglishtes si gjuhë e huaj.  
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Në përmbyllje të këtij punimi mund të nxirren disa përfundime, të cilat, në mënyrë 

të përgjithësur, po i japim më poshtë: 

1. Me gjithë pikëpamjet, këndvështrimet apo qasjet e shumta nga studiues të 

ndryshëm, mund të themi se tashmë janë hedhur bazat teorike rreth kategorive të 

togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe. Koncepti për frazeologjinë në të 

dyja gjuhët herë është më i gjerë dhe herë më i ngushtë. Megjithatë, për të dyja gjuhët, 

lidhur me konceptin për frazeologjinë, janë pranuar disa tipare të përbashkëta, si: a) 

frazeologjia shihet si një degë më vete e gjuhësisë dhe jo pjesë e leksikologjisë; b) 

frazeologjia merret me një nënsistem të gjuhës dhe jo me njësi frazeologjike të izoluara; 

c) frazeologjia merret me të gjitha llojet e togfjalëshave (apo shprehjeve) të qëndrueshme; 

d) togfjalëshat apo shprehjet e qëndrueshme ndahen në tri klasa: njësi frazeologjike (apo 

idiomat) (red tape, mare‘s nest, bëj pallë, i jap dum), njësi frazeomatike (apo 

bashkëlidhjet e qëndrueshme) (win a victory, launch a campaign (shpall/nis një fushatë, 

bëj durim, jap urdhër) dhe rastet e ndërmjetme. Dallimi kryesor midis klasës së parë dhe 

të dytë është semantik: njësitë frazeologjike kanë kuptime plotësisht ose pjesërisht të 

pamotivueshme, kurse përbërësit e njësive frazeomatike përdoren me kuptimin e tyre të 

drejtpërdrejtë. Njësië frazeologjike dhe frazeomatike nuk trajtohen si barazvlerëse të një 

fjale, por disa prej tyre trajtohen si të lidhura me fjalën. Njësitë frazeologjike dhe 

frazeomatike janë togfjalësha (shprehje) të qëndrueshëm dhe qëndrueshmëria e tyre 

frazeologjike i dallon nga togfjalëshat e lirë dhe fjalët e përbëra. Njësitë frazeologjike dhe 

frazeomatike përbëhen nga fjalë të ndryshme, statusi i të cilave varet nga lloji i 

togfjalëshit (apo shprehjes) të qëndrueshëm ku janë përdorur. Ndarja e tyre strukturore, si 

një faktor i rëndësishëm i qëndrueshmërisë së tyre, i dallon nga fjalët e përbëra, si: 

blackbird (mëllenjë e zezë) dhe black market (treg i zi). Aspekte të tjera të 

qëndrueshmërisë së tyre janë: qëndrueshmëria në përdorim, qëndrueshmëria leksikore dhe 

ajo semantike. Qëndrueshmëri në përdorim do të thotë se togfjalëshat (shprehjet) e 

qëndrueshëm riprodhohen si të gatshëm dhe jo të krijuar në çast gjatë ligjërimit. Ata nuk 

janë elemente të një stili individual ligjërimi, por njësi gjuhësore. Qëndrueshmëri 

leksikore do të thotë se fjalët përbërëse të togfjalëshave (shprehjeve) të qëndrueshëm janë 

ose të pazëvendësueshme (red tape, mare‘ nest, vë re), ose pjesërisht të zëvendësueshme 

brenda kufijve të ndryshueshmërisë frazeologjike ose frazeomatike: leksikore (a skeleton 

in the cupboard – a skeleton in the closet “e fshehta e (turpi i) familjes,” pa care 
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kryet/kokën), gramatikore (to be in deep water – to be in deep waters “e kam pisk punën,” 

si këmbët e dhisë - si këmbët e dhive), pozicionale (head over ears – over head and ears 

“jam i mbytur në borxhe,” me dorë në zemër – me zemër në dorë), sasiore (to lead smb a 

dance – to lead smb a pretty (merry) dance “t‟i shkaktosh dikujt telashe/shqetësime,” bëj 

çmos – bëj çnuk e çmos). Qëndrueshmëria semantike bazohet te qëndrueshmëria leksikore 

e togfjalëshave (shprehjeve) të qëndrueshëm. Edhe kur paraqiten ndryshime të 

rastësishme, kuptimi i gjithë togfjalëshit ruhet. Ai thjesht duhet të specifikohet, të bëhet 

më i qartë, të dobësohet ose përforcohet. Me fjalë të tjera, pavarësisht nga këto 

ndryshime, njësitë frazeologjike dhe frazeomatike, si të dallueshme nga togfjalëshat e lirë, 

ose mbeten semantikisht të pandryshueshme ose thjesht shpërbëhen. Për shembull, 

zëvendësimi i përbërësit foljor në togfjalëshin e lirë to raise a question (“të 

ngresh/shtrosh/bësh një pyetje”) me foljen to settle (to settle a question “të zgjidhësh një 

çështje”) ndryshon kuptimin e togfjalëshit, por një ndryshim i tillë në kuptim nuk ndodh 

në togfjalëshin to raise (stir up) a hornets‘ nest about one‘s ears (“trazoj folenë e 

grerëzave”).. 

 2. Shqyrtimi i çështjeve themelore teorike të frazeologjisë së një gjuhe shtron 

nevojën e pasqyrimit të saj në fjalorë me qëllim që të përdoren praktikisht në ligjërimin e 

folur dhe të shkruar. Fjalorët frazeologjikë kanë vlera pasuruese dhe janë mjet pune për 

ata që mësojnë gjuhë të huaja, për përkthyesit, por edhe një burim bibliografik referimi 

për studime në fushën e frazeologjisë gjuhësore, madje edhe krahasuese, veçanërisht kur 

fjalorët frazeologjikë dygjuhësh për shqipen janë ende të paktë. Kur vjen puna për 

hartimin e një fjalori frazeologjik, vështirësitë shtohen, sepse frazeologjia mbart mjaft 

veçanti semantiko-strukturore e të përdorimit në ligjërim, të cilat nuk zbulohen plotësisht 

me shpjegime a me barasvlerës. Vështirësitë rriten më shumë kur hartohet një fjalor 

frazeologjik dygjuhësh, ndër të tjera, edhe për shkak të shkallës së njohjes e të 

përzgjedhjes së këtyre specifikave të gjuhëve dhe të gjetjes së barasvlerësve të ndërsjelltë 

në gjuhën tjetër. 

 3. Përpjekjet e para për grumbullimin dhe klasifikimin e njësive shumëfjalëshe në 

gjuhën angleze u shënuan nga fundi i viteve ‟20 të shekullit XX. Themeluesit e 

leksikografisë angleze, Palmëri dhe Hornbi, i kushtuan vëmendje përdorimit në ligjërim 

dhe në gjuhën e shkruar të kombinimeve të fjalëve. Më kryesorja është se ata bënë një 

klasifikim të kujdesshëm dhe të hollësishëm të modeleve sintaksore, kategoritë kryesore 

të të cilave ishin modelet togfjalëshore. Nga mesi i viteve ‟70 dhe ‟80 të shekullit të 
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kaluar në teorinë frazeologjike angleze vihet re ndikimi i disa studiuesve rusë, si: 

Vinogradovi, Amasova, Ginzburgu, Kunin etj. Po në këtë periudhë filluan të hartoheshin 

edhe fjalorët e parë frazeologjikë nga vetë anglezët, siç ishte Kaui. Më pas u hartuan edhe 

shumë fjalorë të tjerë, tashmë jo të ndikuar nga rusët. 

4. Edhe formimin e frazeografisë shqipe mund ta përimtojmë, në mënyrë të 

përmbledhur, përmes disa rrugëve: a) lënda frazeologjike e shqipes do të pasqyrohet qysh 

herët në botime gjuhësore, gazeta e revista dhe sidomos në përmbledhje folklorike; b) 

regjistrimi i lëndës frazeologjike në fjalorë të ndryshëm të shqipes në shekujt 19-20, 

kryesisht si mikrokontekste për përdorimin e kuptimeve të figurshëm të fjalëve; c) për 

formimin e frazeografisë shqiptare ka shërbyer edhe botimi i materialeve të mirëfillta 

frazeologjike në organe të ndryshme shkencore, si: “Studime filologjike”, “Gjuha jonë” 

etj., nën titujt ―Material frazeologjik nga krahina…‖, ―Shprehje popullore‖, ―Fjalë e 

shprehje nga…‖etj.; ç) frazeologjia shqipe u pasqyrua gjerësisht në fjalorë krahinorë të 

hartuar nga autorë të ndryshëm brenda dhe jashtë trojeve të Shqipërisë. Botime të tilla në 

pjesën më të madhe përmbajnë njësi frazeologjike që spikatin karakterin 

socioetnolinguistik të të folmeve të caktuara, çka duket jo vetëm nga titujt e këtyre 

përmbledhjeve a fjalorthëve, por edhe në përmbajtjen e tyre konkrete; d) frazeografia 

shqipe ka bërë hapa të mëtejshëm edhe përmes fjalorëve frazeologjikë dy e 

shumëgjuhësh. Ndodh që këta fjalorë, megjithëse titullohen “frazeologjikë”, nga lënda që 

përmbajnë dhe për nga kriteret që zbatojnë, i kalojnë caqet e të qenit fjalorë të mirëfilltë 

frazeologjikë dygjuhësh, por më tepër janë përmbledhje sintagmash të qëndrueshme 

dygjuhëshe, kalkesh frazeologjike, fjalësh të urta e proverbash.  

 5. Duke analizuar përkthimin e llojeve të ndryshme të togfjalëshave të 

qëndrueshëm nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, kemi vënë në dukje vështirësitë 

kryesore që hasen gjatë këtij procesi si edhe strategjitë (teknikat) e përdorura konkretisht 

nga përkthyesit e veprave që shërbyen si lënda bazë e punimit tonë. Secila prej këtyre 

veprave paraqet interes të veçantë për studimin tonë, duke shërbyer si raste studimore për 

vërejtjen e dukurive të tilla, si: përkthimi i llojeve të ndryshme të togfjalëshave të 

qëndrueshëm dhe strategjitë e përdorura, niveli i përcjelljes së elementeve specifike 

kulturore, konkretizimi i shkallëve të ndryshme të përshtatjes, si një nga standardet e 

përdorura në variantet në gjuhën shqipe etj. Këto vepra përfshijnë Animal Farm, The Fifth 

Child  dhe variantet e tyre në shqipe si edhe Kronikë në gur, Komisari Memo dhe 

variantet e tyre në gjuhën angleze, si edhe Gropas ‘67. Për pjesën teorike u mbështetëm 
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kryesisht në teorinë e Beikërit, pa lënë mënjanë edhe studiues të tjerë.  

6. Siç duket, një nga vështirësitë kryesore që has një përkthyes mund të jetë 

mungesa e formës gjegjëse në gjuhën e synuar, sepse gjuhë të ndryshme shprehin kuptime 

të ndryshme duke përdorur togfjalësha të qëndrueshëm, idioma, fjalë etj. Për këtë arsye, 

është shumë e vështirë, ndonjëherë edhe e pamundur të gjesh gjegjësen përkatëse me 

kuptim dhe formë të njëjtë në gjuhën e përkthyer. Kjo vështirësi shtohet kur kemi të 

bëjmë me idioma apo shprehje të veçanta nga pikëpamja kulturore, sepse ato mund t‟u 

referohen çështjeve apo ngjarjeve të veçanta, të përbashkëta për një kulturë të caktuar, 

fjala vjen, si: tersi i Pojanit, lesh arapi, as gëk as mëk, në lule të ballit, por edhe 

mallkime, si: plaç të preftë, pika të rëntë, t‘u mbylltë dera etj. Këto togje ose janë 

përkthyer fjalë për fjalë ose thjesht janë shpjeguar, sepse nuk kanë gjegjëse idiomatike në 

anglishte, qoftë edhe njësi me strukturë të ndryshme, por që të shprehin të njëjtin kuptim. 

Një tjetër vështirësi është edhe përdorimi i një idiome të ngjashme në formë dhe kuptim 

në një kontekst të ndryshëm në gjuhën e synuar. 

7. Strategjitë kryesore që vërejtëm në përkthimin e togfjalëshave të qëndrueshëm 

nga anglishtja në shqipe janë: a) përkthimi me idiomë të ngjashme në formë dhe kuptim; 

b) përkthimi me idiomë të ngjashme në kuptim, por të ndryshme në formë; c) përkthim 

me perifrazim; d) përkthim me mënjanim. Duhet të theksojmë se pavarësisht se këtu kemi 

përdorur termin “idiomë”, ne u referohemi edhe llojeve të tjera të togfjalëshave të 

qëndrueshëm që mund të jenë më pak idiomatikë në kuptim dhe ndonjëherë të përdorur 

në kuptimin e tyre të drejtpërdrejtë.  

8. Duke u bazuar në përkufizimet e cituara për togfjalëshat e qëndrueshëm në 

shqipe dhe anglishte, mund të themi se në romanin Animal Farm kemi gjetur 89 të tillë, 

kurse në romanin The Fifth Child kemi gjetur 107. Disa prej tyre janë përdorur më shumë 

se një herë dhe janë përkthyer në mënyra të ndryshme. Foljet frazale, nga ana tjetër, nuk i 

kemi përfshirë në korpusin tonë, sepse në shqipe nuk kemi të tilla, që të mund t‟i 

krahasonim, por edhe sepse ato gjithmonë përkthehen me një folje të vetme ose edhe 

shpjegohen. Nga pikëpamja tipologjike të gjitha togjet e grumbulluara në secilin prej 

romaneve i kemi ndarë sipas klasifikimit të propozuar nga Fernandoja, në tri kategori 

kryesore: togfjalësha të qëndrueshëm idiomatikë (pure idioms), togfjalësha të 

qëndrueshëm gjysmë të motivueshëm (semi-idioms) dhe togfjalësha të qëndrueshëm 

lehtësisht të motivueshëm (literal idioms).
423

 

                                                            
423 Për numrin e saktë të secilës prej tyre mund t‟u referoheni shtojcave 6 dhe 7 ose tabelave 3.1 dhe 3.2. 
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Përsa i përket strategjive të përdorura, mund të themi se në romanin Animal Farm 

shumica e togfjalëshave të qëndrueshëm janë përkthyer me anë të perifrazimit (40 %). Për 

më tepër, përkthyesi (Kallamata) është përpjekur të shmangë teknikën e mënjanimit 

(vetëm 5 %) dhe të përdorë strategjitë e tjera, përkatësisht përkthimin me idiomë të 

ngashme në kuptim dhe formë (26 %) dhe me idiomë të ngjashme në kuptim, të ndryshme 

në formë (29 %). Megjithëse, në tërësi, perifrazimi si strategji më vete është 

mbizotëruese, duhet të theksojmë se Kallamata është përpjekur t‟i qëndrojë sa më afër 

tekstit original, duke u përpjekur të përdorë sa më shumë togje gjegjëse idiomatike në 

shqipe të ngjashme me ato të anglishtes, ndonëse jo gjithmonë të ngjashme në formë (55 

%). Edhe në romanin The Fifth Child shumica e togfjalëshave të qëndrueshëm janë 

përkthyer me anë të perifrazimit (48 %). Pavarësisht se përkthyesja (Pushi) ka përdorur 

këtë strategji kryesore, kemi edhe shumë shembuj të përdorimit të strategjive të tjera, si 

përkthim me idiomë të ngjashme në kuptim dhe formë (25 %), idiomë të ngjashme në 

kuptim, të ndryshme në formë (21 %), si edhe me anë të mënjanimit (vetëm 6%). 

Pavarësisht se perifrazimi është strategjia kryesore, duhet të theksojmë se përkthyesja 

është përpjekur shumë për të qëndruar sa më afër lexuesit për të përcjellë kuptimin 

original të tekstit. Gjithashtu, kemi vërejtur se përkthyesit kanë zgjedhur të përkthejnë me 

togfjalësha idiomatikë edhe fjalë të veçanta ose togje të lira dhe këta shembuj janë të 

shumtë në të dy romanet e përkthyer. Ndryshime të tilla idiomatike u kanë dhënë jetë 

përkthimeve të tyre, sepse nëpërmjet këtyre njësive të spikatura mesazhi i përcjellë mund 

të marrë kuptim për lexuesit në lidhje me jetën dhe mënyrën e sjelljes së tyre.  

9. Krahas klasifikimit të togfjalëshave të qëndrueshëm sipas kuptimit, jemi 

përpjekur të bëjmë një klasifikim të tyre edhe sipas ndërtimit (apo formës). Ndërtimet më 

të spikatura (po i shoqërojmë vetëm me nga dy shembuj përfaqësues) që kemi vërejtur në 

të dyja gjuhët janë: folje + emër: lose heart, speak one‘s mind si edhe vras mendjen, i qaj 

hallin (këto përbëjnë shumicën e gjithë togjeve të përdorura); folje + emër + emër: i vë 

gishtin kokës, të merr gjak në vetull etj.; folje + emër + parafjalë: make a point of, keep 

one‘s eyes on etj. (ndërtime të tilla janë të shumta në anglishte, kurse në shqipe nuk kemi, 

sepse parafjala nuk është pjesë përbërëse e togfjalëshit në pozicion fundor); parafjalë + 

emër + (parafjalë): by heart, with a name of si edhe prapa diellit, nën rrogoz etj. (në 

shqipe këto quhen lokucione me vlerë ndajfoljore); parafjalë + emër + parafjalë + emër: 

out of the corner of one‘s eye, with one‘s tail between one‘s legs etj. (në shqipe kemi 

shumë togfjalësha të përbërë nga emër + emër (me ose pa parafjalë): me buzë në gaz, lesh 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

192 
 

arapi etj.); emër + parafjalë + emër (ku emri është i njëjtë): hand in hand, face to face, si 

dhe ballë për ballë, gojë më gojë etj.; me strukturë fjalie: That‘s the true spirit, It goes 

without saying, si dhe ku ha pula gurë, ku të shpie mushka etj. Krahas këtyre, në shqipe 

kemi hasur edhe struktura të përbëra nga emër + mbiemër: farë e keqe, kockë e fortë etj., 

kurse në anglishte kemi mbiemër + emër: the living proof, dead weight etj. Në shqipe, 

gjithashtu, kemi hasur edhe ndërtime të tipit ndajfolje + ndajfolje: aty për aty, lart e 

poshtë etj., si edhe ndërtime me numërorë: han me katër porta, copë mishi me dy sy etj., 

të cilat nuk janë të pakta. 

10. Pavarësisht se shpesh kemi përmendur që një nga tiparet dalluese të 

togfjalëshave të qëndrueshëm është pandryshueshmëria, disa studime kanë treguar se në 

përdorimin aktual shumë nga këto struktura ndryshojnë. Disa prej variacioneve leksikore 

që kemi vërejtur lidhen kryesisht me përdorimin e një fjale në vend të një tjetre me të 

njëjtën vlerë leksiko-gramatikore. Fjala vjen, një folje me një folje tjetër (lay/get hold of, 

ngrys/var vetullat etj.); zëvendësimi i emrit (cast an eye/a glance over, me cepin e/bisht të 

syrit etj.), të cilat janë më të shumtat në të dyja gjuhët, por më rrallë edhe ndryshim të 

mbiemrit, të lidhëzës apo parafjalës. Një ndryshim tjetër lidhet edhe me rendin e fjalëve: 

to tell you the truth/truth to tell, day and night/night and day, me zemër në dorë/ me dorë 

në zemër apo lumi na mori/lumi që na mori dhe e mbushi kupën/kupa qe mbushur, të cilat 

kanë strukturë fjalie. Mund të përmendim edhe ndryshime të tjera, si forma të shkurtuara 

(elipsa): do t‘ia mbathnin (këmbëve), nuk ia prisha (qejfin) etj.; ndryshime morfologjike, 

si përdorimin në shumës të emrit: si këmbët e dhive në vend të dhisë, i bënte bishte në 

vend të bisht; ndryshime në pjesën e ligjëratës, kryesisht të foljes në emër:  heqja e veshit, 

një qarje halli etj. Duke u nisur nga këta shembuj dhe shumë të tjerë mund të themi se 

togfjalëshat e qëndrueshëm i shfaqin këto ndryshime në përdorim. Megjithatë, pavarësisht 

nga këto ndryshime, në secilin prej këtyre togjeve ka një shkallë të caktuar 

qëndrueshmërie që i bën ata idiomatikë.  

11. Nga vetë natyra, frazeologjia gjuhësore nuk mund të trajtohet jashtë lidhjeve 

me kategoritë leksikore e gramatikore, jashtë dukurive të zhvillimit semantik të mjeteve 

gjuhësore e sidomos jashtë ligjërimit të gjallë, prandaj edhe ne jemi përpjekur të bëjmë 

një klasifikim të togfjalëshave të qëndrueshëm, sipas funksionit që kanë në tekst. Këto 

funksione u grupuan sipas mënyrës se si këta togfjalësha ndikojnë në përmbajtjen dhe 

strukturën e tekstit ku janë përdorur. Për klasifikimin e njësive të hulumtuara jemi 

mbështetur kryesisht në teoritë e Fernandos dhe Munit. Në klasifikimet e tyre, këto 
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studiuese ndoqën modelin e analizës funksionale semantike të Majkëll Hollideit. Për 

shkak të qasjeve të shumta të përdorura në studime të ndryshme, janë përdorur terma të 

ndryshme për të përshkruar funksionet e togfjalëshave të qëndrueshëm, si: ideacionale, 

ndërpersonale, relacionale (lidhëse), vlerësuese apo ndërvepruese, kohezive/tekstuale dhe 

pragmatike. Muni dalloi pesë funksione bazë të togfjalëshave të qëndrueshëm: 

informative, vlerësuese (që përkojnë me funksionin ideacional të Fernandos dhe 

Hollideit), situative, modale (që përkojnë me funksionin ndërpersonal të Fernados dhe 

Hollideit) dhe organizuese (që është i njëjtë me funksionin relacional (lidhës) të 

Fernandos dhe tekstual të Hollideit. Duke u nisur nga mënyra si trajtohet secili prej tyre 

nga Muni, jemi përpjekur të sjellim një klasifikim të togfjalëshave të qëndrueshëm në 

anglishte dhe shqipe përmes shembujve konkretë nga veprat e lexuara: a) togfjalëshat e 

qëndrueshëm situativë: get hold of, set foot, put an end to, face to face etj., si edhe nguli 

këmbë, vuri re, ia dha gazit, ua qaja hallin etj.; b) togfjalëshat e qëndrueshëm vlerësues: 

crystal clear, the plain truth, at a loss, servers you right etj., si edhe ka sy e faqe, në majë 

të hundës, me bisht të syrit, lesh e li etj.; c) togfjalëshat e qëndrueshëm situativë: never 

mind, for good, thank God etj., si edhe s‘do mend, punë me mend, luaj vendit, në djall të 

vesh etj.; ç) togfjalësha të qëndrueshëm modalë: all the same, by and large, at any rate, 

for a start etj., si edhe gjerë e gjatë, në fund të fundit, herë pas here, me gjithë mend etj.; 

d) togfjalësha të qëndrueshëm organizues: on the other hand, as it is put, in my view, in 

the end, as far as etj., si edhe me një fjalë, pak a shumë, nga ana tjetër, fjala vjen, me që 

ra fjala, në një gojë etj. 

12. Një togfjalësh (apo shprehje) i qëndrueshëm, shpesh, mund të përdoret në 

funksione të ndryshme, por mund të ketë edhe disa funksione njëkohësisht. Përveç 

funksioneve të shumta, këta togfjalësha mund të përdoren edhe në funksione të 

ndërmjetme, të cilat i referohen përdorimit të tyre nga folësit apo shkruesit “në funksione 

të tjera në krahasim me ato të zakonshmet, duke hedhur bazat e përzgjedhjes së 

tematizimit.”
424

 Në lidhje me funksionet ideacionale që luajnë togfjalëshat e qëndrueshëm 

ata ngjasojnë me fjalët e veçanta, që kryejnë të njëjtat funksione: dhënien e informacionit 

apo shprehjen e vlerësimeve dhe qëndrimeve. Në këto kushte, pyetjes se a ka ndonjë 

ndryshim midis fjalëve të veçanta dhe togfjalëshave të qëndrueshëm të përdorur në këto 

funksione ideacionale?, mund t‟i përgjigjemi pozitivisht. Këto ndryshime lidhen kryesisht 

me mënyrën si jepet informacioni: togfjalëshat e qëndrueshëm janë më specifikë dhe 

                                                            
424 R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Clarendon Press, 1998, f. 241. 
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shprehin, zakonisht, qëndrime të ndryshme në krahasim me fjalët e veçanta, që janë më 

asnjanëse. Një dallim tjetër lidhet edhe me faktin se togfjalëshat e qëndrueshëm (duke 

përfshirë edhe foljet frazale) ideacionalë, përgjithësisht, janë më shprehës, plot ngjyra dhe 

më informues se fjalët e veçanta.  

13. Probleme të rëndësishme teorike dhe praktike paraqesin edhe lokucionet 

gjuhësore. Këto togje të qëndrueshme kanë një status të ndërmjetëm, sepse qëndrojnë në 

kufirin e takimit të njësisë leksikore me atë sintaksore. Në gramatikat e sotme të gjuhës 

shqipe bëhen përpjekje për të arritur një përcaktim sa më të drejtë të kësaj njësie 

gjuhësore, duke theksuar se ato zënë një vend të ndërmjetëm midis togjeve a 

togfjalëshave të lirë dhe fjalëve të përngjitura, të cilat janë formuar rregullisht nga 

përngjitja e lokucioneve. Lokucionet përkufizohen si një grup fjalësh që kanë një lidhje të 

qëndrueshme midis tyre dhe që, nga ana kuptimore e gramatikore janë të barasvlerëshme 

me një fjalë të vetme, por jo të njëjta me to dhe që mund të përdoren me vlerën e një pjese 

të ligjëratës.  

Në gjuhësinë angleze termi “lokucion” nuk përdoret aspak për t‟iu referuar njësive 

gramatikore në fjalë. Në librat e gramatikës gjejmë termat “complex prepositions” 

(parafjalë të përbëra) dhe “complex conjunctions” (lidhëza të përbëra) për të përshkruar 

këto njësi, të cilat i gjejmë vetëm te parafjalët dhe lidhëzat, por jo te pjesët e tjera të 

ligjëratës si në shqipe. 

Një çështje me rëndësi praktike është mënyra si përkthehen lokucionet nga një 

gjuhë në një tjetër (në rastin tonë, nga anglishtja në shqipe dhe anasjelltas). Nga përqasjet 

që kemi bërë, mund të themi se, përgjithësisht, lokucionet parafjalore dhe ato lidhëzore 

përkthehen me format e tyre gjegjëse në shqipe, si në kuptim dhe në funksion, pavarësisht 

se ndonjëherë përkthehen edhe me një fjalë të vetme, por pa ndryshuar aspak kuptimin 

dhe funksionin e tyre. Nga ana tjetër, lokucionet me vlerë dhe tipare ndajfoljore (parafjalë 

+ emër) të shqipes janë më të vështira për t‟u përkthyer në anglishte; kur është e mundur 

përkthehen me gjegjëset e tyre, si: nën hundën e (under someone‘s nose), por, në 

shumicën e rasteve ato ose përkthehen me folje në mungesë të formave gjegjëse, si: nën 

hundë (raged – shpreh inatin), nëpër dhëmbë (hissed – pëshpërij) etj., që, në fakt, u 

referohen foljeve me të cilat këto lokucione janë përdorur sesa vetë atyre, ose nuk 

përkthehen fare, duke u mënjanuar, si: për qime, prapa diellit etj. 

14. Togfjalëshat e qëndrueshëm (idiomatikë) i trajtuam edhe nga në këndvështrim 

tjetër, pikërisht nga një qasje e atyre që mësojnë apo studiojnë një gjuhë të huaj. Të 
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kuptuarit dhe përvetësimi i idiomave kërkon vëmendje të veçantë nga mësuesit dhe 

nxënësit, sepse përvetësimi i drejtë i tyre është vendimtar për të nxënit e suksesshëm të 

gjuhës së huaj (në rastin tonë, anglishtes). Duke u bazuar në rezultatet e rastit tonë 

studimor me studentë të gjuhës angleze në Universitetin e Korçës, mund të themi se 

pothuajse të gjithë studentët janë të vetëdijshëm për vlerën e togfjalëshave të 

qëndrueshëm në mësimin e gjuhës angleze, si edhe për përfshirjen e tyre në kurrikulat 

shkollore.  Ata shprehen se për t‟i përvetësuar dhe përdorur idiomat sa më mirë në 

ligjërim duhet të ndjekin strategji apo teknika të ndryshme, por gjithmonë nën kujdesin e 

mësuesve dhe pedagogëve të tyre. Megjithatë, pothuajse gjysma e studentëve nuk janë të 

kënaqur me njohuritë e tyre për idiomat dhe përvetësimin e tyre. Besojmë se kjo lidhet 

kryesisht me mungesën e vëmendjes, me mësimdhënien e idiomave jo në nivelin e duhur, 

me  mungesën e kontrollit të vazhdueshëm nga ana e mësuesve, si dhe me faktin që 

idiomat nuk përdoren dendur në tekstet shkollore. Idiomat dhe llojet e tjera të 

togfjalëshave të qëndrueshëm nuk trajtohen njëlloj nëpër tekste të ndryshme. Mënyra më 

e mirë për përvetësimin e tyre është përdorimi i shpeshtë dhe i rregullt në orët e mësimit 

dhe në detyra të ndryshme jashtë klase.  

Gjithashtu, vumë re se përkthimi ishte teknika më e frytshme për të kuptuar dhe 

mbajtur mend idiomat, megjithëse ky përfundim nuk përputhet me ato të studimeve të 

tjera, të cilat theksojnë se konteksti është teknika më e vlefshme në krahasim me 

përkufizimin apo përkthimin.  
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SHTOJCA 

 

Shtojcë 1:  Questionnaire (Pyetësor)  

 

This questionnaire is designed to gather information on your attitude toward English 

idioms  

and how best to teach and learn them in the second language context.  

Read each item and circle one of the answers from 1 to 5 (with 1 being strongly disagree, 

2  

disagree, 3 unsure, 4 agree and 5 strongly agree).  

 

Name: ……………………………  sex: ………………  age: ……………………..  

1. I think idioms are useful in everyday communication.  

1..2..3..4..5..  

2. Idioms should be included in the foreign language curriculum.  

1..2..3..4..5..  

3. I like to study idioms when they are regularly analyzed, practiced and tested in English 

classes.  

1..2..3..4..5..  

4. I like to be taught specific strategies in learning idioms in English.  

1..2..3..4..5..  

5. Overall, I‟m satisfied with my present knowledge of English idioms.  

1..2..3..4..5..  

6. Overall, I‟m satisfied with the way idioms are treated in English language classes.  

1..2..3..4..5..  

7. I learn a new idiom better while a text supports its use.  

1..2..3..4..5..  

8. I learn an idiom better when illustration is used.  

1..2..3..4..5.. 

9. I learn an idiom better when we are involved in group discussions in reading 

comprehension. 

1..2..3..4..5.. 

10. I learn an idiom better when we are involved in retelling and rewriting activities.       

1..2..3..4..5.. 
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Shtojcë 2: Lista e idiomave dhe barasvlerëset e tyre në shqipe:  

 

 

 

 

 

 

 Idioms Albanian translation 

1. drive someone round the bend më ngre nervat, më hipin nervat, më 

acaron 

2. wet behind the ears    i ka buzët me qumësht,  është  ende  i 

papjekur 

3. glued to the tube lëshoj rrënjë në një vend 

4.  a slap on the wrist hedh lumin pa u lagur, s‘të hyn gjemb 

(ferrë) në këmbë 

5. a cold fish   e ka gjakun akull, i ftohtë akull,   

6. be/go off one‟s rocker e lë mëndja /e humb fiqirin 

7.  be easy nuk ka problem për mua çfarë zgjedhje do 

të bëhet  

8.  get/have cold feet 

 

e marr diçka me frikë / më lëshohet zemra / 

më këputen këmbët  

9. a stitch in time saves nine fillim i mbarë, gjysmë e punës, 

10. fall in /into line  shkoj pas valles; hedh këmbët sipas avazit  

11.   left high and dry mbetesh si peshku pa ujë / në udhëkryq 

12. come hell or high water sikur qeni qepën të hajë / të bëhet ç‘të 

bëhet 

13. pull one‟s socks up  i futem punës; përvesh mëngët (krahët) 

14. off on the wrong foot nis diçka ters / keq 

15.  rub salt in the wounds ia lëndoj plagën (dikujt) / gërvisht plagën 

16.  snug as a bug in a rug si veshka në mes të dhjamit 

17.  cut someone dead nuk ia var torbën dikujt, të jesh 

mospërfillës 

18. cut one‟s cloth/ cut one‟s coat 

according to one‟s cloth 

 shtrin, zgjat këmbët sa kam jorganin 

19.  spread oneself too thin  mban dy kunguj në një sqetull 

20. a dead end rrugë pa krye 
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Shtojcë 3: Lista e idiomave dhe përkufizimet e tyre në anglishte:  

 

 Idioms Their definition in English 

1. drive someone round the bend make someone feel slightly crazy, by annoying 

him a lot or for a long time 

2. wet behind the ears    young and without much experience in life 

3. glued to the tube 

 

watch TV with such great interest that you 

can‘t break away from it, as if you were  

attached by glue 

4.  a slap on the wrist used about a punishment or criticism that you 

do not think has been serious or severe 

punishment 

5. a cold fish   someone who does not show the feelings and 

seems unfriendly 

6. be/go off one‟s rocker go / be crazy 

7.  be easy 

 
used in order to say that you do not mind 

what choice is made 
8.  get / have cold feet 

 

become so nervous about staring something 

new (such as a marriage or a new job) that you 

think you shouldn‘t do it 

9. a stitch in time saves nine doing something before hand, meaning in time, 

saves having to do much more work later 

10. fall in /into line  behave or happen according to the rules or 

laws of a company, organization, country 

11.   left high and dry force someone into a difficult situation without 

any help 

12. come hell or high water determined to do something in spite of any 

problems or difficulties 

13. pull one‟s socks up  to tell someone to improve their work; to make 

an effort to improve your work or behavior 

because it is not good enough  

14. off on the wrong foot to begin a new job, activity or relationship 

badly, especially by annoying or offending 

people 

15.  rub salt in the wounds to make an injury more painful 

16.  snug as a bug in a rug refers to a nice warm cozy place or situation 

17.  cut someone dead to ignore someone or refuse to speak to them 

when you meet them 

18. cut one‟s cloth / cut one‟s coat 

according to your cloth 

to spend only as much as you can afford; 

to plan one's aims and activities in line with 

one's resources and circumstances.  
19.  spread oneself too thin  try to do too many things at the same time so 

that you are unable to do any of them well  

20.  a dead end  a situation in which progress is no longer 

possible 
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Shtojcë 4: Lista e idiomave dhe përdorimi i tyre në kontekst:  

 

 Idioms Idioms in context 

1. drive someone round the bend Jane‘s brother practices guitar every night for 

hours. He drives her round the bend. 

I waited for 25 minutes before my bus came 

this morning. Public transport drives me round 

the bend! 

2. wet behind the ears    John‘s too young to take on a job like this! 

He‘s still wet behind the ears!  

He may be wet behind the ears, but he‘s well-

trained and totally competent.  

A: Tom is going into business by himself?  

B: Why?  

A: Because he‘s wet behind the ears. 

3. glued to the tube 

 

S1: Bobby. Dinner‘s ready! 

S2: He doesn‘t seem to hear you.  

S1: I know. He‘s always glued to the tube. 

Listen, he won‘t hear this; Bobby….the house 

is on fire! See- he still didn‘t hear me.   

4.  a slap on the wrist He created quite a disturbance, but he only got 

a slap on the wrist from the judge.  

I thought I‘d get a slap on the wrist for 

speeding, but I got fined $500. 

5. a cold fish   He isn‘t very demonstrative, but his mother was 

a cold fish so he probably gets it from her. 

She hardly ever speaks to anyone. She‘s a cold 

fish. 

6. be/go off one‟s rocker 

 

They are off their rocker! Why are they driving 

so fast in this traffic? / How can they drive 

their bikes at night without lights? 

A: "I've decided I'm going to fight him."  

B: "Are you off your rocker? He'll kill you!" 

If Steven thinks he can go out on a date with 

the most beautiful woman in school, he‘s off 

his rocker. 

7.  be easy 

 

 

A:  Should we leave the stuff here and then 

come back for it? 

B: I’m easy; I can do whatever you need to do. 

I‘m easy- it‘s up to you whether you eat lunch 

or not. 

8.  get / have cold feet 

 

S1: Your new job starts soon, doesn‘t it? 

S2: Uh-huh, but the problem is, I‘m getting cold 

feet and thinking that I should call them and 

tell them to look for someone else.  

S1: You really wanted that job. Why would you 

do that? 

S2: Well, they want someone who knows a lot 

about computers, and I know some, but not a 

lot.  

9. a stitch in time saves nine I advise fixing the leak now. If not, you might 

need to replace the whole engine later. Fixing 

the leak costs $50, but you need to pay at least 
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$1,000 to replace the engine. A stitch in time, 

you know. 

If you have an idea for your final research 

paper, start writing today. Don't wait until the 

end of the semester. A stitch in time saves nine 

10. fall in /into line  You are expected to fall into line with the 

other people.  
Teachers who fail to fall in line with the new 

regulation may face dismissal. 

Once we bring out a CD-ROM version, all our 
competitors will fall into line.  
If students see that everyone else in school is 
wearing a uniform, they tend to fall in line and 

wear one, too. 

11.   left high and dry All my workers quit and left me high and dry.  

All the children ran away and left Billy high 

and dry to take the blame for the broken 

window.  

12. come hell or high water I‘ll be there tomorrow, come hell or high  

water.  

Come hell or high water, I intend to own my 

 own home.  

13. pull one‟s socks up  He is going to have to pull his socks up if he 

wants to stay in the team. 

If you aren‘t satisfied with someone and want 

them to do better, you can tell them to pull up 

their socks. 

14. off on the wrong foot Holly‘s new secretary really got off on the 

wrong foot by being rude to visitors.  

It‘s too bad you two got off on the wrong foot 

because you guys can be such good friends. I 

don‘t want us to get off on the wrong foot. 

Let‘s be frank and open from the beginning. 

Bill and Tom got off on the wrong foot. They 

had a minor car accident just before they were 

introduced. Let‘s work hard to be friends. I 

hate to get off on the wrong foot. 

15.  rub salt in the wounds Losing was bad enough, having to watch them 

receiving the trophy just rubbed salt into the 

wound. 

My sons‘ wives never cared much for me.  I‘ve 

never gone to their homes without an 

invitation, and those invitations were very 

rare.  But the wives‘ families were always in 

and out.  I wasn‘t missed.  My sons slowly 

turned away from me.  On Mother‘s Day I 

always get expensive gifts with beautiful cards 

with verses saying what a wonderful mother I 

am and how much they love me! It is like 

rubbing salt in the wound.  One son hasn‘t 

been in my home for three years. 

16.  snug as a bug in a rug You get in your nice warm bed with your teddy 

and you‘ll be as snug as a bug in a rug! 

The bedroom in Aunt Jane‘s house was cold, 
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but after she wrapped me up in four or five 

quilts and put a stocking cap on my head, I was 

snug as a bug in a rug and ready to go to 

sleep.  

Alan: Are you warm enough? Jane: Yes, I‘m as 

snug as a bug in a rug. 

17.  cut someone dead I tried to speak to Frank this morning to 

apologize for what I said yesterday, but 

he just cut me dead. 

Joan was just about to speak to James when he 

walked away and cut her dead.  

I saw Johnny in town but he simply cut me 

dead! 

18. cut one‟s cloth / cut one‟s coat according 

to one‟s cloth 

Anyone who‘s had to control a household 

budget knows that you have to cut your cloth 

according to your means. 

 Even if the recession is ending, people have to 

cut their coat according to their cloth 

We would like a bigger house, but we must cut 

our coat according to our cloth.  

They can‘t afford a vacation abroad—they 

have to cut their coat according to their cloth. 

19.  spread oneself too thin  I‘m worried that Jim‘s going to end up 

spreading himself too thin with all these plans 

of his.  

It‘s a good idea to get involved in a lot of 

activities, but don‘t spread yourself too thin.  

I‘m too busy these days. I‘m afraid I‘ve spread 

myself too thin. 

Last semester, Pamela tried to play basketball, 

serve on the student council, and work at her 

father‘s store. She quickly discovered that she 

was spreading herself too thin. 

20. a dead end The idea‘s still discussed at scientific 

conferences, but most biologists feel it‘s a dead 

end. 

The deal came to a dead end three months ago, 

when the two groups couldn‘t agree on a 

reasonable price for the land. 

Negotiators have reached a dead end in their 

attempts to find a peaceful solution to the 

crisis. 
His theory led him to a dead end. 
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Shtojcë 5: Ushtrime 

 

Exercise 1: Complete the short dialogues or sentences using the following idioms: 

 

1. It's driving me round the bend!  

2. glued to the tube 

3. a cold fish 

4. be easy  

5. a slap on the wrist 

6. be/go off one‟s rocker  

7. wet behind the ears.    

8. cut your cloth/ cut your coat according to your cloth  

9. a dead end  

10. spread oneself too thin 

 

1. Glen seems nice enough, but he‟s __________________________.  

2. Tom: Hey, man! Do you care if we get a sausage pizza rather than mushroom?  

    Bob: Fine with me. _______________________.    

3. They trashed a whole car park, and got _____________________for doing that. 

4. We would like a bigger house, but we must _______________________.  

5. Everyone sees George as a bit of _______________________, but he was very 

    supportive when I was having problems at work. ?  

6. The deal came __________________ three months ago, when the two groups 

   couldn‟t agree on a reasonable price for the land. 

7. Spending that much on a car! He must be ______________________!   

8. I‟m worried that Jim‟s going to end up _________________with all these plans 

    of his. 

9. Have you got to grips with your new software? 

    You must be joking! _______________________________.  

10. “Go play outside! You‟re always _______________________!” 

 

 

Exercise 2:  Match the idioms on the left with the definitions on the right: 

 

1. get / have cold feet  a. determined to do something in spite of any problems or 

difficulties 

2. a stitch in time saves nine b. to make an injury more painful     

                                                                              

3. fall in line   c. become so nervous about staring something new (such as 

a  marriage or a new job) that you think you shouldn‟t do it      

4. left high and dry  d. to ignore someone or refuse to speak to them when you 

meet them             

5. come hell or high water e. to begin a new job, activity or relationship badly, 

especially by annoying or offending people  

6. pull your socks up  f. refers to a nice warm cozy place or situation   

 

7. off on the wrong foot g. behave or happen according to the rules or laws of a 

company, organization, country   
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8. rub salt in the wounds h. force someone into a difficult situation without any help  

9. snug as a bug in a rug i. doing something before hand, meaning in time,   saves 

having to do much more work later 

10.cut someone dead  j. to tell someone to improve their work; to make an effort 

to improve your work or behavior because it is not good enough 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Shtojcë 6: Klasifikimi i togfjalëshave të qëndrueshëm në veprën “Animal Farm” 

bazuar në tipologjinë e Fernandos (1996) dhe përkthimi i tyre sipas Kallamtës 

(2006). 

Tog.qënd.idiom.pamotivueshëm 

(pure idioms) 

Tog.qënd.motivueshëm   

(semi idioms) 

Tog.qënd.leht të motivueshëm 

(literal idioms) 

By heart (përmendësh) Take (a) place (zuri vend/ 

realizohej) 

Word has gone around (ishte 

hapur fjala) 

Out of their wits (ua futi frikën në 

palcë) 

Put an end to the discussion (i 

vuri pikë muhabetit) 

Out of the way (me t‟u hequr 

sysh) 

In full flight (ia mbathën me të 

katra) 

Crystal clear (si drita e diellit) Draw/pay (no) attention (po 

tërhiqte vëmendjen/nuk ua vari) 

Lost heart (nuk) e lëshuan veten) Get rid of (të heqim qafe/t‟i 

nxirrte të palarat në shesh) 

The plain truth (e vërteta e 

thënë copë) 

Fell short of (u ndje mungesa) Catch sight/a glimpse of (mund 

t‟i hidhte një sy) 

Sooner or later (herët a vonë) 

On the point of (sa herë bëhej gati) To drink (give) a toast (për të 

ngritur ndonjë dolli) 

After all (siç doli) 

Sent shivers down all the animals 

spines (që iu fusnin dridhma 

kafshëve) 

To break his rule (të shkelte 

zakonin e vet) 

Above all (mbi të gjitha) 

With one accord (si me komandë/ 

sikur ta kishin bërë me fjalë) 

To kick his way out (të çante 

rrugën për të dalë) 

Took advantage of (të 

përfitonin nga rasti) 

In a body (të gjitha bashkë/ si një 

trup i vetëm) 

On (bad/better) terms (armiqësi e 

vazhdueshme/kishte rregulluar 

marrëdhëniet) 

As for the pigs (dogs) (sa për 

derrat (qentë)) 

Speak his mind (t‟i shprehte haptazi 

mendimet) 

With a name of (i kishte dalë 

nami për) 

What is more (për më tepër) 

With the air of (kishte pamjen e 

dikujt që) 

Out of the corner of his eye (me 

bisht të syrit) 

From now onwards (tani e 

tutje) 

All the same (thuhej, ç‟thuhej) Make up their minds (vendosnin) To come to an agreement (të 

binin në ujdi) 

To set foot (të shkelnin) Lay (get) hold of (të kapte/për ta 

shtënë në dorë) 

Give me your word (of honour) 

(A më betohesh?) 

In the teeth of (dhëmb për dhëmb) Had given up hope of (i kishte 

humbur të gjitha shpresat) 

In between times (0) 

Be/get under way (duke punuar) The fruit of all their struggles 

(fryti i të gjitha përpjekjeve) 

On the other hand (nga ana e 

tij) 

By and large (në përgjithësi) On evil days (ia kishte varur fare 

punës) 

Having changed his mind 

(kishte ndërruar mendje) 

At the very last (sa dha shpirt) To spread a (contrary) impression 

(për t‟u hedhur hi syve) 

Made a determined effort (bënë 

një përpjekje të vendosur) 

On the spot (në vend) On his lips (0) At any rate (të paktën) 

By word of mouth (gojë pas goje) That is the true spirit (kjo 

kërkohet nga ju) 

As the case might be (sipas 

rastit) 

Upside-down (0) Cast a very ugly look at (hodhi 

një vështrim tepër dëshpërues) 

For the time being (për kushtet 

aktuale / hëpërhë) 

With their tails between their legs 

(ia mbathën me bisht ndër shalë) 

Keep his eyes wide open (të jenë 

vigjilente) 

At a loss (nuk dinte ç‟të bënte) 

Serves you right (paçi veten në 

qafë) 

 

The brains of the farm (truri i 

fermës) 

A (terrible) piece of news (lajm 

i tmerrshëm) 

Took to their heels (kthyen majrat 

nga thembrat) 

Be in touch with (kishin pasur 

lidhje me) 

To tell you truth  (t‟ju them të 

vërtetën) 

Changed their tune (e ndërruan 

pllakën) 

To give Napoleon the credit for 

(t‟i përkushtohej Napoleonit çdo 

arritje) 

Truth to tell (ç‟është e vërteta) 

For (dear) life (për të shpëtuar 

kokën) 

 Body and soul (me mish e me 

shpirt) 
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In the same strain (i binte fyellit po 

te vrima) 

 As far as they knew (me sa 

dinin) 

To set foot (të shkelnin)  Which was which (çfarë ishte 

njëri dhe çfarë tjetri) 

  Out of spite (megjithatë) 

  From side to side (0) 

  Night and day (ditë e natë) 

   

Gjithsej: 29 Gjithsej: 28 Gjithsej: 32 



Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe.                                                                                                                                               
S. Pici-Koça 

 

213 
 

Shtojcë 7: Klasifikimi i togfjalëshave të qëndrueshëm në veprën “The Fifth Child” 

bazuar në tipologjinë e Fernandos (1996) dhe përkthimi i tyre sipas Lushit 

(2007).  

Tog.qënd.idiom.pamotivueshëm 

(pure idioms) 

Tog.qënd.motivueshëm   

(semi idioms) 

Tog.qënd.leht të motivueshëm 

(literal idioms) 

Send shivers down your spine (të 

çon nënqethje në shpinë) 

To put the clock back (ta kthesh 

orën prapa) 

Took her (by) hand (e kapi për 

dore)  

As it is put (si i thonë) Poor thing (e shkreta) Hand in hand (ndenjën për 

dore) 

To (on) the point of (tears) (sa i 

kishin dalë lot) 

Squeezed their way out (dolën me 

mundim) 

Side by side (pranë njëri-tjetrit / 

përbri) 

Took place (u bë prapëseprapë) Take it for granted (ishin të 

mendimit se / e marrin si për të 

mirëqenë) 

In my view (po të më pyesësh 

mua) 

The “thank God” (dhuratë e zotit) The heart of (zemra e) It/That goes without saying 

(kuptohej që / kjo nuk donte 

shumë mend / sigurisht) 

Eyes bigger than stomach (0) On his terms (0) Face to face (përballë njëri-

tjetrit) 

Be brainwashed out of  it (e kemi 

ndarë mendjen) 

To break the spell (për të prishur 

magjinë) 

In the end (në fund) 

God forbid (larg qoftë) As far as (I‟m concerned) (sa për 

mua) 

Sent a glance to (duke parë nga) 

To foot the bill (t‟ia paguanin 

faturën) 

At least (të paktën) Changed their minds (ndërruan 

mendje) 

Are hard up (janë ngushtë) Take his place (vendin e tij e zuri) The living proof (prova e 

gjallë) 

Had played truant (nuk kishin 

shkuar në shkollë) 

Bone tired (e lodhur gjer në 

eshtra) 

In the air (ndiheshin) 

To put one‟s finger on  (nuk e di se 

ç‟ka) 

At odds (nuk përputhej) Out of the way (nuk ishin nëpër 

këmbë) 

The odd man out (delja e zezë) Give it a rest (lëre me kaq / do të 

pushojnë) 

Of course (sigurisht) 

She was the scapegoat (kokë turku) Save your breath (mos) e harxho 

frymën) 

 Above all (e sidomos) 

For good (përgjithmonë) At a loss (u hutua fare / nuk dinë 

ç‟të bëjnë) 

Bit by bit (veç e veç) 

 Lost her temper (acarohej) At first glance (në pamje të 

parë) 

 Burst into tears (shpërthente në 

lot / të qante) 

For a start (një herë) 

 Keep my mind off it (ma heqin 

mendjen nga kjo) 

Get hold of (solli) 

 Short of money (s‟ishin edhe aq 

mirë me para) 

Set eyes on (ia hodhi sytë) 

 Breaking the rules (po i shkelte 

rregullat) 

Could not believe his ears (nuk 

mund t‟u besonte veshëve) 

 Take it easy (ta marrësh shtruar) For the sake of (për të mirë të) 

 Down on her luck (fati nuk i 

kishte prirë) 

At once (menjëherë) 

 Give me the creeps (më ngjeth 

mishtë) 

Out of sight (0) 

 Make a point of (e bëri zakon / iu 

bë zakon) 

Give birth to (kishte lindur / i 

kishte dhënë jetë) 

 Gave her the horrors (i kallte 

tmerrin) 

Giving himself thumbs-up (0) 

 In the same boat (në një kazan) Sooner or later (herët a vonë) 
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 Keep his (an) eye(s) on (shihte / 

duke i hedhur sytë / nuk ia shqiste 

sytë)  

(not) to make a judgment (për 

të mos dhënë asnjë lloj gjykimi) 

 Behind her back (pas kurrizit) To make sure (për t‟u bindur / 

ta mblidhnin mendjen top) 

 To come to terms (t‟i 

përshtateshin) 

Make money (fitoj para) 

 A dead weight (peshë e vdekur) Give (so) a chance (t‟i kesh 

dhënë mundësi) 

 Taken care of (të kujdesej) Gave her an (angry) look (me 

një vështrim të zemëruar) 

 Broke one‟s heart (i thyente 

zemrën) 

A current of thoughts (0) 

 Day-dreamed (ëndrra me sy 

hapur) 

To get her attention (në kërkim 

të vëmendjes së saj) 

 Gave her a wink (i shkeli syrin) Took (no) notice of (nuk ua 

vinte veshin) 

 Got fed up with (u lodh nga) To bear the brunt (të merrte 

përsipër) 

 Out of earshot (0) Pass an exam (0) 

 Took the news in (e kuptoi 

lajmin) 

To take responsibility (të merrte 

pëgjegjësi) 

 For God‟s sake (pash zotin)  

 Give up her dreams (hiqte dorë 

nga ëndrra) 

 

 Playing their parts (duke luajtur 

rolin) 

 

 Put on weight (shtuar në peshë)  

 None the worse (punë e madhe)  

 Taking possession of (the future) 

(t‟ia merrte të ardhmen në dorë) 

 

   

Gjithsej: 15 Gjithsej: 37 Gjithsej: 42 
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Përmbledhje  

 

Nëpërmjet këtij punimi synojmë të analizojmë në mënyrë të detajuar njësi më të gjera se fjala, 

togfjalësha të qëndrueshëm dhe shprehje, por që secila në vetvete funksionon në gjuhë njësoj si fjala, duke 

shërbyer për shënimin e një koncepti të vetëm, të një objekti a dukurie, të marrë si entitet më vete. Këta 

togfjalësha të qëndrueshëm (duke përfshirë edhe idiomat) përbëjnë veçantinë e çdo gjuhe në krahasim me 

gjuhë të tjera ngaqë vijnë si mishërim i identitetit dhe origjinalitetit të tyre. Trajtimi i këtyre njësive bëhet 

në mënyrë të krahasuar paralelisht në anglishte dhe shqipe duke nxjerrë në pah bashkëpërkimet dhe 

dallimet. Studimi i tyre bëhet jo vetëm mbi baza kuptimore, pra si njësi leksikore, por edhe mbi baza 

strukturore e funksionale, pra si njësi sintaksore. Bazat teorike të togfjalëshave të qëndrueshëm tashmë janë 

kristalizuar në planin leksiko-gramatikor e leksiko-semantik, duke identifikuar tipare dalluese e të 

përbashkëta në raport me njësi të tjera gjuhësore. Trajtimin praktik të këtyre njësive e kemi konceptuar 

kryesisht nëpërmjet përkthimit dhe vendit që kategori të ndryshme të togfjalëshave të qëndrueshëm zënë 

nëpër fjalorë në të dyja gjuhët, si dhe aspekte që lidhen me përvetësimin e tyre dhe vështirësitë që hasin 

studentët tanë. Për të arritur në përfundime konkrete u jemi referuar në mënyrë sistematike veprave letrare 

(si në anglishte edhe në shqipe dhe varianteve të tyre të përkthyera), si dhe pyetësorëve të plotësuar nga 

studentët e universitetit të Korçës.  

 

Abstract  

 

 The aim of this thesis is to conduct a detailed inquiry of some units wider than words, that is set 

phrases and expressions. Each of these units has the same functions as words by assigning a unique 

concept, object or phenomenon and being marked as separate entities on their own right. These different 

types of set phrases (including idioms as well) refer to a special part of each language under analysis in 

comparison with other languages because they serve as an incarnation of their identity and originality. Our 

goal is to make a contrastive analysis of these units in English and Albanian by trying to discover some 

similarities and differences. Their study is conceptualized not only based on meaning, as lexical units, but 

based on structure and function as well, as syntactic units. Different research on the domain have already 

established the theoretical ground from both lexical-grammatical and lexical-semantic approaches by 

identifying common and distinctive features of these units in rapport with other linguistic units. To see how 

these units are treated practically we have chosen translation and dictionaries as the main sources of 

gathering information. These units are also treated from the learners‟ perspective to discuss about different 

aspects in the process of their acquisition (including the techniques of definition, context and translation). In 

order to draw proper conclusions we have scrutinized some literary works systematically (in English and 

Albanian and their translated variants) and different questionnaires filled by students of Korça University. 

  

  

 

 

 


