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I  
Hyrje dhe njohje me punimin 

 
QËLLIMI 

 

 

Teza ka si qëllimin e saj parësor shtrirjen dhe përvijimin e plotë të hermeneutikës në 

procesin e i të kuptuarit në veçanti dhe njohjes në tërësi. Ideja thekson situatën që 

hermeneutika e konceptuar në planin ontologjik të mos shtrihet vetëm në shkencat e 

shpirtit por të njihet edhe në ato të natyrës. Për këtë arsye, kërkohen të analizohet pasojat 

teorike dhe praktike që shfaqen nga botëkuptimi i këtij qëndrimi në kontekstin subjektiv 

dhe social të mënyrës së të menduarit rreth marrëdhënieve të njeriut me botën dhe tjetrin. 

Teza kërkon të theksoj dhe shquaj idenë se hermeneutika nënkupton vetë procesin e 

njohjes në tërësi duke përfshirë rrjedhimisht të gjithë krijimtarinë materiale dhe 

jometariale të njeriut. Më tej, krahas këtij qëllimi kryesor, nënrenditen edhe qëllimet e 

tjera që qëndrojnë jo thjesht si përmbushje e qëllimit kryesor por shfaqin pasoja praktike 

e implikime më vete. Ndër to mund të përmendim: 

1) Shtrirja dhe mbështetja e idesë së hermeneutikës si një horizont apo proces që nuk 

ekziston vetëm në shkencat e cilësuara si humane (apo sociale) por edhe tek ato natyrore 

(nomotetike). Mbrohet ideja se të gjithë tekstet e prodhuara nga njeriu si ato të sferës së 

shkencave humane po ashtu edhe ato natyrore i binden të njëjtave parime dhe struktura që 

përvijon hermeneutika. 

2) Konceptimi dhe mbrojtja e idesë lidhur me hermeneutikën si horizont në planin 

ontologjik e gnoseologjik të subjektit e jo thjesht metodologjik (metodë apo teknikë e 

interpretimit të teksteve të shkruara). Shpaloset ideja e shtrirjes së hermeneutikës në 

planin ontologjik e gnoseologjik duke e këndvështruar detyrën e interpretimit të teskteve 

të shkruara thjesht si një nga funksionet e shumta me theks zbatues por jo si funksioni i 

vetëm e qëndror i saj. 

3) Trajtimi i plotë i hermeneutikës në aspektin ontologjiko si mundësia e vetme për të 

kapërcyer më plotësisht metafizikën dhe pasojat teoriko-praktike që rrjedhin prej saj. 

Lipset të mbështet argumenti se rikthimi në perspektivën transhendentale të konceptimit 

të procesit të njohjes sipas mendimit të Kantit dhe Heidegger-it shmang objektivin e 

absolutizimit të natyrës interpretative të tekstit si proces që rrjedh nga natyra e këtij të 

fundit në vetvete. Përkrahet ideja se natyra interpretative e tekstit dhe e procesit njohës 

rrjedh nga natyra e subjektit dhe formësimi i tij në horizontet ekzistenciale e jo nga natyra 

e tekstit të shkruar në vetvete. 

4) Mundësia e shtrirjes së plotë të hermeneutikës dhe njohja e saj në procesin e njohjes 

(jo vetëm në atë të të kuptuarit) duke u nisur edhe nga jetësimi i saj në situata të 

kushtëzuara nga horizonte të caktuara dhe që i kushtëzon ato. Shpaloset ideja se procesi 

hermeneutik i horizontit të njohjes përbën një veprimtari që rrënjëzohet tek çdo subjekt si 

entitet i ndikuar nga horizonte ligjërimore, sociale, kulturore, historike, ideologjike, etj.  
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METODOLOGJIA 

 

Metodologjia e tezës bazohet në një studim të llojit cilësor ku ka si bazë burimet parësore 

dhe ato dytësore të autorëve të ndryshëm të fushës në fjalë. Bibliografia bazohet në një 

literaturë në gjuhë të huaj: kryesisht në gjuhën angleze dhe italiane. Ndërkohë analiza e 

tezës që merr në konsideratë studimin e tip cilësor është shumë dinamike dhe e 

shumëllojshme, në varësi të objektit tonë të tezës dhe çështjeve të trajtuara në kapitujt 

përkatës. Më konkretisht në kapitullin e parë analiza mbështetet fillimisht në një plan të 

evolucionit historik të mendimit të hermeneutikës filozofike jo thjesht për të përshkruar 

kronologjikisht zhvillimin e tij por për të qëmtuar pasojat që rrjedhin nga ky proces në 

interes të objektit të tezës (nëse kemi një universializim të hermeneutikës apo jo dhe në 

çfarë trajte?). Kjo metodë zbatohet vetëm në kapitullin e parë të trajtimit të tezës.  

Në kapitullin e dytë analiza zbaton një trajtim analitik dhe problemor (kritik) të çështjeve 

më kryesore. Përmes kësaj analize të thellë qëmtohen elementët e domosdoshëm në 

përputhje me objektin e tezës për të trajtuar në thellësi këtë të fundit dhe për të zbuluar 

shkaqet e kësaj situate (universializmit apo jo të hermeneutikës). Më tej, pas analizës së 

thellë të disa elementëve (apo parimeve) ato përgjithësohen në disa qëndrime kryesore 

duke u trajtuar në një nivel sintetik në perspektivën e parimeve të përbashkëta që 

bashkëndajnë filozofët e mendimit hermeneutik. 

Në kapitullin e tretë shpaloset një qasje në tre perspektiva: analitike, krahasimore dhe 

sintetike. Në perspektivën e parë, analizohen imtësisht disa elementë të kërkimit shkencor 

(kuptimi rreth teorisë, raporti fakt/vlerë, objektivitetit, çështje të metodës, ndikimi 

metafizik në zbulimet shkencore etj) në shkencat natyrore për të zbuluar elementët 

hermeneutik që ato përmbajnë. Në përspektivën e dytë shpaloset një qasje krahasimore që 

përmban në vetvete edhe situata më të shumta lidhur me provat emprike, rastet apo 

kazuset (kryesisht në shkencat e natyrës). Kjo perspektivë që ka në themel shpalosjen e 

shembujve konkret empirik dhe historik (nga shkencat natyrore dhe sociale) i shërben 

tezës si provë empirike për të konfirmuar idenë themelore se shkencat natyrore kanë 

shumë aspekte të përbashkëta me hermeneutikën ku duke u rrënjëzuar tek kjo e fundit 

mund të vendosin një marrëdhënie me të në kuadrin e procesit të njohjes të marrë si të 

tërë (në shkencat e shpirtit dhe ato të natyrës). Në përspektivën e tretë, në disa elementë 

të kërkimit të shkencave natyrore shquhen tiparet e përgjithshme hermeneutike (rrethi i të 

kuptuarit, historicizmi, natyra interpretuese etj) të cilët përgjithësohen në nivelin e 

parimeve për të mbështetur idenë se natyra hermeneutike shtrihet jo vetëm në shkencat e 

shpirtit por edhe ato të natyrës. 

Hipoteza bazë që përshkon tezën është: Nëse hermeneutika konceptohet në një plan 

ontologjik duke u përvijuar jo (vetëm) në procesin e të kuptuarit por atë të njohjes në 

përgjithësi atëherë ajo mund të universializohet duke u shtrirë dhe njohur si situatë edhe 

në trajtën sesi njohin shkencat e natyrës. 
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PARATHËNIA 

 

E tërë teza ndahet në tre kapituj kryesor, duke vijuar më pas në nënkapitujt dhe sytha. 

Arkitektura strukturore e punimit është ndërtuar në tre tematika të mëdha që nënkupton 

trajtimin e tezës përmes këtyre tre momenteve kryesore. Ndërkohë nënkapitujt ndihmojnë 

në qartësimin e mëtejshëm të kapitujve ndërsa sythat në një detajim dhe trajtim më të 

imët  për të qartësuar çështjet e nënkapitujve e duke e përplotësuar në tërësi 

problematikën që trajton kapitulli përkatës. Më konkretisht tre kapitujt trajtojnë këto 

problematika: 

Kapitulli i parë që mban titullin- Zhvillimi i  hermeneutikës mes koncepsionit metodik dhe 

ontologjik. Përpjekja për ta universializuar - trajton shkurtimisht historikun e zhvillimit  

të mendimit të hermeneutikës filozofike në një perspektivë jo thjesht kronologjike por 

ngushtësisht endemike lidhur me trajtimin e saj në një optikë metodologjike dhe 

ontologjike. I gjithë ky kapitull edhe pse pasqyron në trajtë panoramike mendimin dhe 

tezat kryesore të disa nga autorëve më të spikatur në këtë fushë, shpaloset nën qëllimin 

nëse këto përpjekje e kanë universializuar apo jo hermeneutikën. Këtu zbulohen parimet 

kryesore të autorëve në përpjekjen për ta universializuar hermeneutikën duke kuptuar 

dinamikat se në çfarë përmasash dhe në cilat horizonte shtrihet ajo në raport me shkencat 

e shpirtit dhe ato të natyrës. Analiza mbështet në dy perspektiva kryesore lidhur me 

përpjekjen për ta universializuar atë: në lidhje me objektin  ku zbatohet dhe në  lidhje me 

natyrën apo horizontin ku perceptohet (si metodë apo në planin ontologjik). Në lidhje me 

perspektivën e parë (atë të objektit) shohim një dinamikë jo të njëtrajtshme dhe jo 

evolucioniste. Kjo panoramë e çrregullt i kushtohet pikërisht faktit sesi përcaktohet 

objekti i hermeneutikës nga autorët në fjalë. Ndërkohë që te disa autorë të tjerë fusha e 

shtrirjes së hermeneutikës zgjerohet (rasti i Aristotelit, Spinozës, Meier-it, Dannhauer-it, 

Ernest-it etj) pasi objekti i interpretimit bëhet më universal, tek disa të tjerë ajo 

ngushtohet pasi objekti i saj bëhet më pjesor (rasti i Dilthey-it) duke krijuar vetëm një 

universializim lokal të saj (vetëm në shkencat e shpirtit). Ndërkohë në lidhje me 

perspektivën e dytë- në mënyrën sesi duhet përvijuar hermeneutika si model 

metodologjik apo horizont ontologjik- ne vëmë re një ecuri më të njëtrajtshme e të 

rregullt ku hermeneutika nis të universalizohet gati në një rrugë të pakthyeshme. Por 

megjithatë në këtë fazë jemi ende larg idesë së konkretizuar për një universializim të 

plotë të hermeneutikës pasi në këtë trajtë shfaqet vetëm situata e një universializimi lokal 

të saj (vetëm në shkencat e shpirtit dhe jo edhe tek ato të natyrës). E tërë ideja për të 

argumentuar dhe interpretuar këtë panoramë mbështet tek fakti se konceptimi thjesht 

metodologjik i veprimtarisë së hermeneutikës e tkurr shumë shtrirjen e saj duke e 

shpalosur thjesht me një funksion të zbehtë zbatues e teknik. Ndër autorët që ecin në këtë 

shteg mund të përmendim Aristotelin, Flacio Illirico, Ernesti-n, Chladenius-in, 

Schleiermacher-in etj. Ndërkohë, nga ana tjetër, trajtimi i hermeneutikës në një plan 

ontologjik (Heidegger-i, Gadamer-i etj) sjell si pasojë universializmin më të plotë të saj 

edhe pse në një kontekst lokal zbatimi (vetëm në shkencat e shpirtit). Në këtë perspektivë 

analizohen dhe shpalosen disa konceptime dhe parime të autorëve në fjalë që shërbejnë si 

elementë që e shtrijnë plotësisht hermeneutikën në domenin e shkencave të shpirtit.  
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Këtu mund të përmendim perspektivën e ontologjizimit të të kuptuarit, absolutizimin e 

përvojës gjuhësore (Heidegger-i, Gadamer-i), kushtëzimin nga horizontet kulturore duke 

rivlerësuar elementët e traditës dhe autoritetit (Gadamer-i) si jo a priorikisht të dëmshëm 

e dogmatik. Më konkretisht në këtë kapitull analizohet natyra ontologjike dhe 

ekzistenciale e situatës sesi ndodh vetë të kuptuarit përmes aspektit të rrethit hermeneutik 

i ngritur tashmë në nivel ekzistencial dhe ontologjik e jo thjesht metodik. Në këtë mes, 

përmes konceptimit të ri të situatës së rrethit hermeneutik rivlerësohen edhe strukturat 

konkrete si ato të para-gjykimit apo para të kuptuarit si horizonte paraprake që i japin 

kuptim dhe mundësi jetësimi procesit të të kuptuarit që të jetësohet. Si rrjedhim, në këtë 

fazë, shpaloset një konceptim i ri i hermeneutikës si perspektivë ontologjike dhe jo 

metodike duke shpjeguar arsyet se përse në këtë situatë kemi një shtrirje apo 

universializim të hermeneutikës në lëmin e shkencave të shpirtit. Më konkretisht 

shpaloset mendimi i Ricoeur-it i cili analizon marrëdhënien mes të kuptuarit dhe 

interpretuarit në situatën konkrete të tekstit (të shkruar) duke paraqitur problematikat që 

shtrohen dhe që kapërcen hermeneutika në këtë situatë drejt universializimit të saj.  

Kapitulli i dytë që titullohet-Përpjekjet e demarkacionit mes shkencave të shpirtit dhe 

shkencave të natyrës- trajton në mënyrë të veçantë marrëdhënien që ekziston mes 

shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës. Në këtë moment përshkruhen jo thjesht disa  

perspektiva që shfaqin disa marrëdhënie të cilat formësohen në këndvështrimin e 

epistemologjisë nga ana e hermeneutikës por edhe vihen në pah problematika që 

shpalosen në këtë marrëdhënie për të kuptuar arsyet se përse nuk kemi një shtrirje 

tërësore të hermeneutikës edhe në shkencat e natyrës. Këtu spikasin disa modele 

marrëdhëniesh  nga këndvështrimi i hermeneutikës ku trajtimi i tyre do të na ndihmoj në 

zbulimin e mangësive të tyre për ta shtrirë tërësisht atë edhe në domenin e shkencave të 

natyrës. Modeli i parë shpaloset nga Dilthey duke i ndarë qartë shkencat e shpirtit nga ato 

të natyrës në nivelin e objektit, metodës, e për të ndarë në aspektin e  finalitetit mënyrën 

sesi njohin shkencat e shpirtit (kuptojnë) dhe ato të natyrës (të shpjegosh). Ky model i 

parë që është edhe më klasiku lë pasoja dhe ndikon edhe në mendimet e disa autorëve të 

rëndësishëm të mëvonë duke bërë të pamundur një shtrirje të hermeneutikës edhe në 

sferën e shkencave të antyrës. Një nga arsyet e shpalosjes së kësaj marrëdhënie lidhet 

edhe me faktin e konceptimit pozitivist të epistemologjisë në atë kohë nga ana e 

hermeneutikës. Kështu i tërë tensioni dhe problemi themelor në këtë kapitull  shpaloset 

mes idesë nëse ekziston një ndarje e qartë dhe e prerë mes të kuptuarit dhe shpjeguarit 

apo mund të kemi një ndërmarrëdhënie mes tyre si pjesë e të njëjtit proces të njohjes. Në 

këtë drejtim do të shpalosen disa orvatje për të mundësuar pajtimin apo krijimin e një 

marrëdhënie ndërkushtëzuese mes të kuptuarit dhe të shpjeguarit në përpjekje për të parë 

ecurinë e shtrirjes së plotë të hermeneutikës edhe në shkencat e natyrës. Më konkretisht 

përpjekja më serioze shpaloset nga qëndrimi i Ricoeur-it dhe disa mendimtarëve të 

Shkollës së Frankfurtit (Ape dhe Habermas-i). I pari orvatet të pajtoj të shpjeguarit dhe 

kuptuarit përmes raporti dialektik që kryhet në procesin e interpretimit i cili konkretizohet 

në situatën e tekstit ndërkohë që të dytët kritikojnë këtë ndarje (të shpjeguarit vs. të 

kuptuarit) nga premisat e një kritike të ideologjisë. Këto dy perspektiva shpalosen për të 

kuptuar nëse krijimi i një marrdhënie ndërvarësie mes të kuptuarit dhe të  shpjeguarit në 

këto dy trajta krijon apo jo premisat për një universializim të plotë të hermeneutikës. 

Më tej, krahas trajtimit që i bëhet çështjes së finalitetit dhe metodës së shkencave të 

shpirtit dhe atyre të natyrës, një rëndësi më e madhe i kushtohet objektit të tyre. Kjo për 
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arsyen se përcaktimi i objektit risjell në vëmendje jo vetëm problemin e fokusimit të 

hermeneutikës në një plan ontologjik apo metodik por edhe sepse ngjall problematika 

lidhur me marrëdhënien me metafizikën dhe çështjen e interpretimit si pluralitet. Në këtë 

optikë  e gjithë pyetja problemore lidhet me faktin nëse vetë interpretimi dhe natyra e tij  

varet nga strukturat dhe horizontet që kushtëzojnë subjektin interpretues apo përcaktohet  

katërcipërisht nga natyra dhe trajta e lëvrimit të tekstit të shkruar. Më në hollësi këtu  

analizohen përpjekjet e disa autorëve që shohin tek trajta e tekstit dhe mënyra sesi ai 

lëvrohet përmes mediumit (fjala e folur apo fjala e shkruar), arsyen e ekzistencës së 

interpretimit dhe natyrën e tij si plurale dhe relative. Në këtë optikë shpaloset mendimi i 

Platonit, Derrida-s, Ricoeur-it, Gadamer-it, për të sintetizuar, paraqitur arsyet dhe pasojat 

që krijojnë këto qëndrime lidhur krijimin apo jo të mundësisë për të shtrirë tërësisht 

hermeneutikën edhe në sferën e shkencave të natyrës. Më pas, nisur nga ky qëllim i 

fundit përvijohen kritikat përmes disa elementëve (pabarazia mes lokutorëve, kuptimi 

anti-metafizik i objektit (tekstit), natyra transhendentale e hermeneutikës, zgjedhjet etike 

etj) duke shpjeguar arsyet se përse procesi i interpretimit dhe natyra e tij dinamike e 

plurale varet nga strukturat e horizontet që kushtëzojnë subjektin interpretues dhe jo 

thjesht objektin e interpretuar. 

Ndërkohë kapitulli i tretë dhe i fundit që mban titullin- Universializimi i plotë i 

hermeneutikës në procesin e njohjes- kërkon të shpalos përpjekjen dhe elementët që bëjnë 

të mundur një universializim të plotë të hermeneutikës edhe në shkencat e natyrës. Më 

hollësisht në fillim të kapitullit shpalosen parimet dhe strukturat kryesore që bëjnë të 

mundur shtrirjen e plotë të hermeneutikës: ai i ontologjizimit të gjuhës ku përvoja 

gjuhësore e përbashkon njohjen në shkencat e shpirtit dhe ato të natyrës; shtrirjen e të 

kuptuarit në procesin e njohjes në tërësi ku të kuptuarit si interpretim ndodh jo vetëm në 

shkencat e shpirtit por edhe në ato të natyrës; procesi i njohjes si interpretim që shpalos 

natyrën interpretuese dhe ralative të njohjes që përmbledh bashkë të kuptuarit dhe të 

shpjeguarit duke unifikuar në këtë drejtim shkencat e shpirtit me ato të natyrës; rrethi 

hermeneutik si një situatë që ndodh në procesin e njohjes jo vetëm te shkencat e shpirtit 

por edhe në ato të natyrës. Më pas të gjithë këto elementë, të përmendur më sipër,  

analizohen në tre perspektiva të përgjithshme që shfaq hermeneutika dhe epistemologjia. 

Ideja është që të analizohet dhe paraqitet jo vetëm perspektiva sesi hermeneutika e sheh  

epistemologjinë por edhe sesi kjo e fundit e këndvështron dhe percepton të parën. Në këtë 

drejtim, përpjekjet për të përvijuar një urë komunikimi dhe ndërveprimi shfaqen si të 

dykahshme. Më konkretisht, shpaloset marrëdhënia e parë ku epistemologjia shihet si e 

nënrenditur ndaj hermeneutikës e ku kjo e fundit mund të shërbej si një themel ontologjik 

për të (Heidegger-i) apo si kritikë ndaj pasojave të epistemologjisë (Gadamer-i). Në 

situatën tjetër na shfaqet një raport më i hapur ku hermeneutika shihet si një disiplinë 

dialoguese me epistemologjinë (Ricoeur-i) përmes pajtimit të të shpjeguarit me të 

kuptuarit  në procesin e njohjes apo si një marrëdhënie e mundshme përmes reformimit të 

vetë epistemologjisë (Rorty). Megjithatë të gjitha këto tipologji lidhur me raportin mes 

hermeneutikës dhe epistemologjisë janë disi të ndërlikuara dhe për këtë arsye janë 

paraqitur disa elementë që bëjnë të mundur më natyrshëm këtë raport. Është paraqitur 

historiciteti, uni dhe ndikimi i situatës ideologjike si faktorë të përbashkët që gjenden në 

të dy situatat e interpretimit (shkencat e shpirtit dhe të natyrës) duke njësuar këto dy 

domene. Në këtë drejtim, këta elementë nuk paraqiten vetëm si entitete që i përkasin 

hermeneutikës ku epistemologjia duhet thjesht t’i zbatoj por është vënë në pah edhe 
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faktin se këto situata gjenden dhe udhëheqin praktikisht kërkimin e sotëm në shkencat e 

natyrës. Dhe për ta konkretizuar këtë situatë të fundit edhe përmes provave empirike, 

nënkapitulli i fundit shpalos disa elementë hermeneutik që janë të pranishëm tashmë në 

kërkimin shkencor të shkencave të natyrës. Si element i parë trajtohet perceptimi dhe 

kuptimi rreth termit “teori” në shkencat e natyrës ku si shembull konkret është marrë 

mendimi i Kuhn-it lidhur me konceptin e tij të “paradigmës” dhe ai i Lakatos-it lidhur me 

“programin e kërkimit”. Në këtë mes, theksohet natyra hermeneutike e konceptimit të 

këtyre dy termave si element interpretues, tepër relativ e dinamik në zhvillimin e tyre 

kundrejt të interpretuarit të objekteve të shkencave të natyrës. Pra analizohen dhe 

shpalosen arsyet për ekzistencën e një relativiteti dhe pamatshmërie mes teorive të 

ndryshme rivale. Në ndihmë të kësaj çështje trajtohet edhe problematika e objektivitetit 

dhe procedurës së testimit (eksperimentit) në shkencë ku shquhen tiparet hermeneutike të 

pluralitetit të metodës dhe relativitetit të matjes. Këto përfundime përforcohen më tepër 

nga ekzistenca paraprake e disa strukturave interpretuese apo hipotezave paraprake ku 

çështja e të vërtetës dhe faktit në shkencë shihen si prodhime dhe ndërtime sociale  (larg 

objektivitetit pozitivist) të ndikuara nga situata dhe horizonte kulturore, historike, 

ideologjike, sociale etj. Përmes rasteve praktike, në historinë e zbulimeve shkencore, 

dëshmohet se përherë ekziston një varësi ndaj përmbajtjes emprike dhe aspektit 

konceptual si edhe një marrëdhënie mes asaj që cilësohet si fakt dhe vlerës në aspektin 

etik dhe atë të zgjedhjes lidhur me të. Për ta bërë më të plotë dhe më të bindshëm këtë 

përfundim shpaloset marrëdhënia e ngushtë mes kërkimit shkencor dhe ndikimit filozofik 

(metafizikës) në të gjithë ecurinë e kërkimit shkencor si në fillesat e ngjizjes së një teorie 

e deri në fazën përfundimtare të testimit të saj- si një provë të mëtejshme ku përvijimi i 

plotë i hermeneutkës mund të bëhet i mundur edhe në saj të ndërveprimit dhe ndikimit të 

refleksionit metafizik në situatën e zbulimit shkencor. 
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1.  ZHVILLIMI I HERMENEUTIKËS MES KONCEPSIONIT METODIK 

DHE  ONTOLOGJIK. PËRPJEKJA PER TA UNIVERSIALIZUAR 
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1.1  Objekti i kufizuar i  hermeneutikës përmes konceptimit fillestar të saj 

 
Ekzistenca e hermeneutikës si disiplinë, në fillesat e saj, përcaktohet në kuptimin dhe 

ngjyresën e saj nga një përmasë para-filozofike. Kështu lindja e saj fillon me disa 

përcaktime ekstra-filozofike. Kuptimi i parë shfaqet me një fill të qartë mitologjiko-fetar. 

Platoni ishte filozofi i parë që përdori në tekstet e tij fjalën hermenéia, nga ku rrjedh sot 

termi hermeneutikë. Ai përdor shpesh tek dialogjet e tij fjalën “hermenéia” por me 

kuptime të ndryshme. Kështu në varësi të kontekstit të çështjes të trajtuar tek dialogjet, ai 

përdor e termin me kuptime të ndryshme. Tek “Kratili”, paraqet etimologjinë e fjalës që 

rrjedh nga lajmëtari i perëndive “Hermesi”, ruajtësi apo mbrojtësi i komunikimit dhe 

ndërmjetësi me horizontin e të shenjtës, hyjnores1. Ndërkohë tek “Simpoziumi” 

hermeneutika lidhet në mënyrë të hapur me artin e interpretimit të orakujve. Kjo fjalë 

konceptohet si interpretim i shenjave të dërguara nga perënditë përmes orakujve dhe 

poezisë.   

Ndërkohë kuptimi i dytë shfaqet me një fill që përfshin letërsinë, më saktë, funksionin 

dhe rolin e poetëve. Tek dialogu “Ioni” termi përdoret në kontekstin e poezisë, ku 

poetëve të mirë i njihej detyra e interpretimit të mesazheve që u dërgonin perënditë, 

njerëzve2. Në të vërtetë, ky kuptim i dytë duket më interesant pasi në një perspektivë të 

caktuar i afrohet më tepër kuptimit modern të termit “interpretim” duke përkufizuar me 

këtë rolin që kanë poetët në intepretimin e mesazheve të perëndive, pra poetët si aktorë që 

dëshifrojnë kuptimin e shenjave përmes një arti interpretativ. Kështu nga ky mendim i 

hermeneutikës shohim se Platoni vendos dhe thekson një rol të rëndësishëm 

ndërmjetësimi mes njerëzore dhe hyjnores, çka e shfaq edhe tek Simpoziumi3. 

Kuptimi i tretë lidhet me një perspektivë gjuhësore të diskursit dhe logosit. Tek dialogu 

“Teti”, veprimtari hermeneutike lidhet më tepër me konceptin e logosit, veprimtarisë 

intelektive dhe arsyetimin diskursiv njerëzor por nga këndvështrimi i hermeneutikës 

moderne është më interesant vepra “Fedoni”.  Në këtë dialog edhe pa qenë i përdorur 

termi “hermenéia” Platoni trajton çështjet më domethënëse që vërtiten rreth 

marrëdhënies mes gjuhës së folur dhe përdorimit të shkrimit. Pikërisht ky kuptim i fundit 

duket se do të përcaktojë gjatë natyrën ekzistenciale të vetë hermeneutikës edhe në kohën 

e sotme. Në të vërtetë, këtu zë fill e përcaktohet natyra metodike (vetëm metodike) dhe 

objekti që trajton hermeneutika. Kjo qasje e kahershme nis të theksohet fuqishëm nga 

Aristoteli që do të shënjoj fuqishëm kufijtë e saj, që në lindjen e gjenezën e kësaj 

disipline. Tek vepra Organoni, një nga veprat e tij themelore, ai ka titulluar një kapitull të 

tërë me titullin Perì hermenéias, e përkthyer më pas në latinisht si De interpretatione. Në 

                                                 
1 “Në të vërtetë, ngjan se ky emër Ερμής [Hermes]  lidhet me të folurit, e qenien e zotit ερμηνεύς [= 

interpretues] dhe e dërguesit [408 A] e hajdutit, e tregëtarit dhe mashtruesit në diskurset; e tërë kjo 

veprimtari lidhet me pushtetin e diskursit” – Platone, Tutti gli scritti ( Milano: Bompiani, 2000), 155. 
2 “... e që poetët nuk janë gjë tjetër veçse interpretuesit e perëndive, ku secili është i zotëruar nga ai zot që e 

zotëron” – Platone, Tutti gli scritti ( Milano: Bompiani, 2000), 1027. 
3 “ “E çfarë fuqie ka?”, e pyeta. “Zotëron fuqin e interpretimit dhe të dërguarit te perënditë gjërat që vijnë 

nga njerëzit dhe për njerëzit lidhur me gjërat që vijnë nga perënditë: njerëzit lidhur me lutjet dhe 

blatimet, perënditë, lidhur, në fakt, me urdhëresat dhe shpërblimet nga blatimet. E, duke qëndruar në 

mes ndërmjet unëve dhe të tjerëve, ndodh një plotësim, në mënyrë që e tëra të jetë e lidhur mirë me veten 

e saj. Përmes tij ndodh i gjithë arti hyjnor, dhe ai i priftërinjëve përreth blatimeve e nismave [206 A] e 

magjive dhe ndaj çdo trajte profecie dhe magjie” – Platone, Tutti gli scritti (Milano: Bompiani, 2000), 

511. 
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këtë pjesë bëhet fjalë për një trajtesë të shkencës së gjuhës dhe logjikës. Por vendosja e 

disiplinës së hermeneutikës tek një tekst që i kushtohet logjikës në bën të kuptojmë se 

konceptimi saj përbën një çështje praktike me fill zbatues të cilës i duhet të respektojë 

disa rregulla: ato të logjikës. Si rrjedhim, qasja aristoteliane i dha një kuptim laik 

hermeneutikës duke përkrahur vetëm njërën nga kuptimet e qasjes platoniane1. 

Më tej, kjo vepër (Organoni) shfaqet si themelore për analizën e strukturës së shprehjeve 

gjuhësore, mbi të gjitha, në marrëdhënie me prodhimin e kuptimeve. Termi hermenèia 

përdoret si sinonim i shprehjes verbale e ndërfutur në struktura formale të gjuhës 

njerëzore pasi ajo përbën gjuhën që interpreton mendimet duke i shprehur së jashtmi.  

Ndërkohë kuptimi i këtij termi (Hermenèia) në bën të kuptojmë dy perspektiva: së pari 

atë të gjuhës që interpreton dhe së dyti mënyrën e materializmit të saj që ndodh së jashtmi 

përmes një tingulli zanor apo të shkruar2. Në këtë mënyrë, pa kuptuar konceptimin e 

gjuhës nga ana e Aristotelit nuk mund të qartësohet drejtimi dhe detyra e hermeneutikës. 

Ndërkohë edhe pse Aristoteli i njeh një natyrë konvencionale  e semiotike gjuhës përsëri 

Gadamer-i mendon se kjo shkon larg shquarjes të kësaj trajte nga këndvështrimi i sotëm 

lidhur me formulimin e gjuhës. “Kështu Aristoteli refuzon teori të caktuara që e sjellin 

gjuhën dhe formimin e fjalëve në imitimin e natyrës dhe nënvizon karakterin 

konvencional të të gjithë formave të komunikimit gjuhësor. Ky konvencionalitet është në 

fakt i tillë ku një konvencion nuk është kryer kurrë si konvencion, e as i kryer si 

marrëveshje. Përbën një konvencion që kryhet si thelb i çdo të kuptuari e përmes të 

kuptuarit”3. 

Nga ana tjetër, kur bëhej fjalë për shenja, termi “interpretim” në kuptimin e qasjes së 

Platonit dhe Aristotelit nuk përbënte një detyrë të natyrshme dhe me shtrirje universale. 

Në të vërtetë, ky përfundim u trashëgua deri në periudhën moderne të hermeneutikës4. 

Për ta funksioni ushtrimit të hermeneutikës ishte tepër i pjesëshëm dhe kjo nuk vinte 

thjesht nga lidhja e saj me logjikën. Parimisht lidhja me logjikën e bënte hermeneutikën 

më universale në rolin e saj pasi logjika shërbente si një metodë e arsyetimit njerëzor që 

përfshinte edhe dijen shkencore e jo vetëm atë filozofike. Por është në veçanti përcaktimi 

i rolit dhe funksionit të saj si disiplinë që vepron vetëm kur bëhet fjalë për një paqartësi të 

shprehjes verbale gjuhësore5 çka e bën atë lokale. Për këtë shkak, interpretimi përbën një 

detyrë me theks praktik sa herë që ekzistonte një paqartësi në të kuptuarit e shprehjes 

verbale gjuhësore. Kështu të krijohet ideja se hermeneutika qëndron në një funksion të 

ndërmjetëm mes një dije të rreme dhe dije të vërtetë. Është pra një dije e paqartë që mund 

                                                 
1 Aristoteli largohet nga Platoni përsa i përket përdorimit dhe kuptimit të termit “hermeneutika”. Në tekstet 

e tij nuk ekziston asnjë lidhje me lajmëtarin e perëndive dhe me botëkuptimin orakullor - shënimi im 
2 “Kurdo, tingujt e zërit përbëjnë simbole të ndijimit që kanë vend tek shpirti, dhe shkronjat e shkruara 

përbëjnë simbole të zërit. Në të njëjtën mënyrë, më pas, ashtu si  shkronjat nuk janë të njëjtat për të 

gjithë, po kjo gjë vlen edhe për tinguj; megjithatë tingujt dhe shkronjat shfaqen si shenja, kryesisht, 

ndijime të shpirtit që janë të njëjta për të gjithë dhe përmbajnë pamjet e objekteve, të njëjta për të gjithë” 

– Aristotele, Organon (Adelphi, Milano: 2003), 57. 
3 Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), 44. 
4 In claris non fit interpretation (Interpretimi nuk është i qartë) - Johann Martin Chladenius. Shih veprën e 

tij Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften (Introduction to the correct 

interpretation of reasonable speeches and writings) 
5 “Në dy kuptime më pas një përkufizim mund të jetë i pasaktë: në rradhë të parë, sepse mënyra e të 

shprehurit të përdorur nga kundërshtari është e errët (kush përkufizon duhet në fakt të shprehet në 

mënyrën më të qartë që të jetë e mundur, pasi përkufizimi shpaloset me qëllimin për të bërë të njohur një 

objekt);” – Aristotele, Organon (Adelphi, Milano: 2003), 550. 
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të ngrihet në nivelin e një dije të qartë e të kuptueshme. Por si ndodh ky proces? Në këtë 

mes, problemi i interpretimit duke qenë se gjendet tek një traktat i logjikës, na bën të 

kuptojmë se edhe hermeneutika shihet si aspekt që lidhet me parimet e një arsyetimi 

korrekt e të saktë. Pra ka si qëllim daljen në një konkluzion të saktë e të padiskutueshëm 

logjikisht. Duke analizuar llojet e ndryshme të diskurseve, Aristoteli mbërrin duke 

përcaktuar rregullat formale të logjikës edhe në marrëdhënie me problemin e prodhimit të 

pohimeve të vlefshme nga një këndvështrim shkencor. Jo më kot, më vonë, trashëgimia 

aristoteliane në hermeneutikë do të privilegjoj logjikën dhe gramatikën si struktura 

bartëse të gjuhës përmes të cilave njeriu shprehet apo flet. Pra kjo përbën një themel të 

fortë që duhet t’i lejojë procedurave interpretuese që të jenë universialisht të vërteta. Të 

dish të kuptosh dhe të përdorësh rregullat logjike do të thotë për Aristotelin të dish edhe 

rregullat që bëjnë të mundur interpretimin korrekt të teksteve. Në këtë drejtim, premisa 

fillestare që kufizon objektin e hermeneutikës dhe metodën e saj është vetë lidhja me 

logjikën. Pikërisht është vetë kjo e fundit që rrjedhimisht e përcakton hermeneutikën në 

një rrafsh laik pasi vetë logjika interesohet për kushtet formale të një arsyetimi korrekt 

lidhur me dijen njerëzore që nuk ka interes për përmbajtjen empirike apo konkrete të 

gjykimeve të shprehura në arsyetim. 

Nga ana tjetër, lidhja e hermeneutikës me logjikën apo strukturimi i saj në themelin e 

logjikës së silogjizmit i jep asaj të gjitha ngjyresat dhe veçoritë që gëzon vetë logjika. Pra 

për të kuptuar natyrën e hermeneutikës në qasjen aristoteliane duhet të kuptojmë 

fillimisht natyrën e logjikës silogjistike. Nisur nga trajta e logjikës, hermeneutika ka një 

funksion zbatues e metodik ashtu si vetë logjika. Ndërkohë gjuha shërben si një medium 

përmes të cilave shpaloset dhe bëhet e mundur detyra e logjikës dhe vetë hermeneutikës. 

Vetë silogjizmi aristotelian është përcaktuar si një diskurs apo rend fjalësh që përvijohet 

në mënyrën e duhur sipas disa rregullave të caktuara logjike.  

Më tej, sikundër logjika, hermeneutika garanton një objektivitet të padiskutueshëm lidhur 

me përfundimet e saj ashtu si logjika me konkluzionin e silogjizmit. Rrjedhimisht me 

Aristotelin, hermeneutika si pjesë e gramatikës logjike drejtohet drejt qartësimit të një 

metode rigoroze (logjika e silogjizmit) për të shmangur shumëllojshmërinë e kuptimit 

dhe me Platonin ajo jo rastësisht shfaqet afër arteve mimetike dhe retorikës, të dy sfera ku 

nuk trajtohen çështjet lidhur me refleksionin rreth të vërtetës. Pra me Aristotelin, për herë 

të parë, përcaktohet hermeneutika edhe nga ana epistemike duke u lidhur me çështjet e 

vërtetësisë apo të vërtetën që rrjedh në fund të procesit interpretues. Përfundimisht, e 

vërteta e hermeneutikës është apo duhet të prodhohet përmes të vërtetës që rrjedh nga një 

proces arsyetimi i logjikës. 

 

 

 
1.2 Përpjekjet e universializimit lokal të hermeneutikës në procesin zbatues të 

interpretimit (rrafshi metodik) 

 

 

1.2.1 Kuptimi i universializimit lokal të hermeneutikës 

 

Nisur nga qëllimi ynë, lidhur me procesin e universializimit të hermeneutikës, mund të 

theksojmë se parimisht çdo prirje e saj për të zgjeruar objektin dhe funksionin e saj jep 
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ndihmesë në këtë proces. Ndërkohë mënyra e zgjerimit dhe shtrirja e saj ndryshon shumë 

në varësi të përkufizimit të kësaj disipline dhe parimeve përmes të cilat ajo funksionon në 

periudha të ndryshme të historisë së filozofisë.  

Ndërkohë përcaktimi i saj si metodë jo vetëm që nuk zgjeron rolin e saj në kuptimin 

praktik por edhe e ka parimisht të pamundur (epistemologjikisht) pasi përherë shtrohet 

pyetja fillestare: ku duhet të themelohet hermeneutika dhe nga duhet t’i marrë ajo parimet 

e saj? Jo rastësisht përvijimi i saj në këtë perspektivë përherë e ka lidhur dhe varur atë me 

disiplina më të ngushta si filologjia, gjuhësia, logjika etj. Megjithatë mënyra e 

universializimit apo shtrijes së saj nuk është një proces i njëtrajtshëm dhe me një objekt 

të përcaktuar një herë e mirë, lidhur me fushën e dijes (shkencat e shpirtit kundrejt 

shkencave të natyrës). Për këtë arsye, në trajtimin e objektit tonë të studimit do të 

përvijojmë dy tipologji të shtrijes apo universializimit të hermeneutikës. E para, edhe për 

nga rradha e analizës sonë, është ajo që e cilësojmë si “universializim lokal i 

hermeneutikës ” ndërsa e dyta është ajo që e quajmë si “universializim i plotë i 

hermeneutikës ”. Le të trajtojmë me rradhë të dy këto kuptime. 

Fillimisht kur flasim për një “universializim lokal të hermeneutikës” kemi parasysh disa  

aspekte. Së pari termi “universializim” nuk nënkupton një qëndrim dogmatik lidhur me 

çështje epistemologjike të vërtetësisë dhe konceptimit të realitetit kundrejt njohjes në 

përgjithësi. Termi “universializim” përbën një kordinatë dhe shtrirje hapësinore e kuptuar 

si një përvijim apo shtrirje të plotë të diçkaje në një përmasë hapësinore të caktuar. Pra 

flasim për një universializim të hermeneutikës dhe jo për një hermeneutikë universale 

absolute. Termi ynë përbën një proces zhvillimi dhe jo një entitet apo koncept 

përfundimtar. Së dyti, termi “lokal ” përbën konkretisht dhe praktikisht përmasën e 

shtrirjes së vetë rolit dhe funksionit të hermeneutikës në lidhje me një hapësirë të caktuar 

(vetëm në shkencat e shpirtit e jo në ato të natyrës). Pra flasim fillimisht për një përpjekje 

të universializimit lokal të hermeneutikës duke patur parasysh përvijimin e plotë të saj 

vetëm në shkencat e shpirtit e ende jo edhe në atë të natyrës. Për këtë arsye flasim për një 

proces lokal kur marrim parasysh edhe domenin e shkencave të natyrës duke e parë si një 

proces të universializuar vetëm brenda domenit të shkencave të shpirtit. Është pikërisht 

konceptimi i saj si një metodë universale dhe më pas edhe si një metodë vetëm e 

shkencave të shpirtit që shfaq një universializim vetëm në shkencat e shpirtit. Pikërisht në 

këtë pikë të analizës pranohet ideja se hermeneutika jo vetëm në fillesën e ekzistencës së 

saj (me Platonin dhe Aristotelin) por edhe në periudhat e caktuara të historisë së 

filozofisë vijon ta përcaktoj veten në përmasën e vetme si metodë (metodike) me një 

funksion të thjesht zbatues e praktik. Lidhur me këtë konstatim, mendojmë se ekzistojnë 

disa arsye që hermeneutika është shfaqur në historinë e filozofisë vetëm si përpjekje për 

një përvijim të plotë vetëm në kontekstin lokal: atë të shkencave të shpirtit. Edhe pse tek 

filozofët nisin të shfaqen elementë thelbësorë që do ta formësojnë më vonë 

hermeneutikën në rrafshin ontologjik, gjithësesi ata edhe pse e zgjerojnë objektin e 

interpretimit përsëri e konceptojnë atë në mënyrë metodike. 

 

 

1.2.2 Roli i hermeneutikës si disiplinë në sistemin e dijes të filozofisë greke 

 

Kur flasim për hermeneutikën dhe përpjekjen për një përvijim të plotë të saj nuk mund të 

anashkalojmë edhe një trajtim historik në fillesat e saj. Sigurisht që konceptimi  dhe roli i 
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saj si një disiplinë teorike, praktike apo kritike ka ndryshuar mjaft, veçanërisht në 

shekullin e 19 dhe 20, por qëllimi në këtë mes është të kuptojmë se konceptimi i saj 

thjesht si metodë nuk rrjedh vetëm nga një natyrë e brendshme e saj por edhe nga 

marrëdhënia që i caktohet asaj (që në fillesë) lidhur me sferat e tjera të dijes. Kështu një 

nga arsyet themelore të konceptimit të saj si një metodë dhe një disiplinë thjesht zbatuese 

që lidhet me interpretimin dhe ndriçimin e paqartësive të kuptimeve të tekstit nis që në 

përkufizimin e saj. Theksojmë se përkufizimi i saj fillestar është tepër i rëndësishëm pasi 

ky këndvështrim rrezatohet deri në kohën e asaj që cilësohet si hermeneutika filozofike 

moderne. Nisur nga sa theksuam më sipër, hermeneutika lind si art i interpretimit, si  

transformim e jo si teori në kuptimin e përsiatjes. Pra si teknikë e një funksioni të gjuhës, 

si shqyrtim, si shprehje gjuhësore që rrjedh që nga rrënja e termit “hermes”1. Paraprakisht 

duhet të nënvizojmë se sensi metodologjik i hermeneutikës lidhet fillimisht me vetë 

zbërthimin etimologjik të termit. Siç njihet, termi “hermeneutikë” vjen nga fjala 

“hermeneutia” dhe ky term i fundit rrjedh nga fjala “Hermes” (lajmëtari i perëndive). Pra 

në këtë rrjedhë etimologjike, kuptimi i transkriptimit semiotik të termit “hermeneutikë” 

na lidh me një aspekt tepër shqisor siç është rituali konkret praktik i transmetimit të 

mesazheve. Si pasojë, delegjitimi i saj si një dije e vërtetë, sipas Platonit, përcaktohet 

natyrshëm për nga objekti. Hermeneutika ka për objekt një entitet shqisor siç është 

shenja, qoftë kjo e shqiptuar apo e shkruar. Duket se për Platonin të interpretosh do të 

thotë një lloj mënyre për të rrokur realitetin e botës së jashtme. Nga ky vend që Platoni i 

cakton hermeneutikës lidhur me shkallën e klasifikimit dhe hierarkisë së dijes shohim se 

ai flet për hermenèia në lidhjen me mënyrën e njohjes apo të njohurit të gjërave: në 

realitet ekzistojnë disa objekte që nuk paraqesin ndonjë vështirësi për t’i njohur pasi 

“shfaqen si të interpretueshme në mënyra të ndryshme”. Lidhur me këto objekte 

vështirësisht të njohëshme ai përdor termin “mbresa” (përshtypje) që i perifrazon si 

interpretime duke ju drejtuar objekteve që i shtrojnë probleme procesit të njohjes dhe jo 

veprimtarisë që kryen intelekti për t’i njohur, duke i interpretuar dhe duke shuar 

kundërshtitë në mënyrë që të njihen më lehtë më tej. Si pasojë në këtë drejtim roli i 

hermeneutikës është përcaktuar epistemologjikisht nga objekti i saj. Nëse objekti i një 

disipline është shqisor atëherë ai nuk mund të jetë intuitivisht i kulluar si dija filozofike 

por kërkon një dije metodike, pra kërkon disa hapa edhe praktikë për të funksionuar. Për 

këtë shkak edhe dijet matematikore nuk janë aq të larta sa dijet e filozofisë pasi edhe ato 

përfshijnë një metodë. Ndërkohë, nga ana tjetër, konceptimi i një disipline si metodike 

nënkupton se ajo duhet të ushtrohet, pra duhet të shpaloset me një natyrë zbatuese dhe me 

një theks praktik. Kështu hapi i parë i caktimit të dijes hermeneutike një natyre dytësore 

rrjedh jo vetëm nga  paragjykimi kompleks i botës së lashtë greke se disiplinat soditëse 

dhe intelektuale janë të një shkalle më lartë të dijes se ato praktike apo teknike. Përligjja e 

dijes e hermeneutike si e një shkalle të ulët krahasuar me dijen intuitive lind fillimisht 

nga natyra “ontologjike” e objektit të saj si shqisor. Më pas janë implikimet që gëzon vetë 

objekti shqisor i cili shfaq tipologjinë  e qartë se përse dija e hermeneutike shfaqet si 

metodë me një zbatim praktik. Më tej, dija e hermeneutike trajtohet edhe në fokusin 

epistemologjik lidhur me të vërtetën që prodhon. Rrjedhimisht duke pasur një objekt 

shqisor (fjala e folur ose e shkruar) si fokus të saj atëherë e vërteta që ajo prodhon përbën 

një të vërtetë me natyrë fizike e që largohet nga e vërteta intelektive. 

                                                 
1 Hermesi- Lajmëtari i perëndive sipas mitologjisë së lashtë greke - shënimi im 
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Nga ana tjetër, konceptimi i objektit të hermeneutikës si fizik i përvijon 

epistemologjikisht ekzistencën si metodë. Kjo pasi vetëm dija intuitive (filozofike) nuk 

kërkon ndërmjetësim apo tranzicion sepse kapet intuitivisht dhe rroket si e tërë. Mirëpo 

konceptimi i hermeneutikës në fillesat e saj si metodë nënkupton se në thelb ajo është një 

dije e mangët sepse metoda duhet t’i huazojë parimet nga diçka tjetër që të funksionoj. 

Për këtë arsye, hermeneutika e konceptuar si metodë nuk mund të ekzistoj si një dije e 

pavarur por përherë e lidhur me një disiplinë tjetër1. Në këtë vazhdë, fillimisht Platoni e 

lidh me retorikën. Ndoshta arsyeja e lidhjes me këtë disiplinë vijon nga ajo që Derrida do 

ta theksojë më vonë si një nga “paragjykimet” intelektuale të Platonit nën fenomenin e 

“fonecentrizmit”2 ku ky i fundit i njeh një përparësi fjalës së folur kundrejt asaj të 

shkruar. Në këtë mënyrë, me Platonin “afërsia mes dy technai u përforcua më tej nga 

fakti se heremeneutika dhe retorika nuk kundërvihen si një teknikë e të kuptuarit në 

diskurs (hermeneutika) dhe si një teknikë e prodhimit të diskursit (retorika). Siç vihet re, 

hermeneutika gëzon, tek Platoni, një rol shumë të ngjashëm me retorikën, jo përmes një 

rrokje të pastër, por të shpalljes”3. 

Ndërkohë edhe Aristoteli parimisht qëndronte në të njëjtat pozitat edhe pse ndryshonte 

lloji i disiplinës me të cilën lidhej dhe bazohej hermeneutika. Për të, ndryshe nga Platoni, 

nuk ishte retorika por logjika vendi ku duhej të themelohej ajo si metodë interpretimi. Më 

tej, ekzistonte edhe një arsye tjetër epistemologjike pasi problemi parimisht qëndronte tek 

fakti se “fjala” (shenja) përbënte një objekt me shtrirje shumë të gjerë disiplinore. Këtu 

mund të kuptojmë edhe arsyen se me zhvillimin e studimeve dhe fushave të dijes lidhur 

me gjuhën lindin edhe lidhje të reja ndërdisiplinore të hermeneutikës si me atë të 

historisë, psikologjisë etj. Por në një nivel më të gjerë botëkuptimor kozmologjik, social e 

filozofik, njohja e dijes hermeneutike si më e ulët kundrejt asaj filozofike lidhet me 

paragjykimet e botës greke mes dijes teorike dhe soditëse apo asaj fizike dhe intelektuale.  

Si rrjedhojë, duke trajtuar një objekt shqisor dhe duke përbërë një metodë, hermeneutika 

gjithësesi mbetej një veprimtari praktike e dorës së dytë pasi nuk hetonte rreth vlerës së 

vërtetësisë së pohimeve apo gjykimeve. Për Platonin dhe Aristotelin, hermeneutika si një 

dije e veçantë e filozofisë nuk zë një rol qëndror pasi përbën thjeshtë një téchne, një 

veprimtari praktike që nuk bën pjesë tek epistéme, dija e vërtetë.  

 

 

1.2.3 Koncepti i hermeneutikës si metodë interpretimi e shenjave dhe e 

dëshifrimit të teksteve  

 

Historikisht konceptimi i hermeneutikës si disiplinë që merret me interpretimin e 

shenjave dhe teksteve u shfaq që në lindjen e saj me Platonin dhe Aristotelin. Përcaktimi i 

këtij objekti që në fillesat e saj vulosi një pjesë të madhe të zhvillimit historik të 

disiplinës së hermeneutikës që ekziston edhe në ditën e sotme. Madje në një kuptim të 

rëndomtë shpeshherë ajo kuptohet si një metodë e interpretimit të shenjave dhe teksteve 

(kryesisht të shkruara). Megjithatë duke qenë se konceptimi i saj sipas kësaj perspektive 

                                                 
1 Historia e hermeneutikës është mjaft e gjerë me këto shembuj ku në kohë të ndryshme ajo lidhet me një 

shkencë nga ku duhet t’i huazojë parimet: siç ndodh me filologjinë, historinë, psikologjinë etj - shënimi 

im 
2 Këtë aspekt do ta analizojmë më vonë në një kapitull të veçantë - shënimi im 
3 Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 10-11. 
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përbën historikisht pjesën më të madhe të zhvillimit të kësaj, qëllimi ynë nuk është të 

bëjmë një historik të filozofëve apo rrymave që mbështesin këtë qasje. Në këtë pikë do të 

trajtohen vetëm disa hapa që japin ndihmesë në zhvillimin e mëtejshëm të qëllimit të 

kritikës sonë. Fillimisht mund të përmendim se me Platonin dhe Aristotelin hermeneutika 

u lidh me interpretimin e shenjave qoftë me natyrë hyjnore apo njerëzore,  duke e 

ngërthyer këtë si fillesë me tekstin e duke e konturuar detyrën e saj thjesht në çështjen e 

interpretimit të tekstit, në rregullat dhe kanonikat që duhet të udhëhiqnin këtë perspektivë 

duke e rrënjëzuar e tkurrur në aspektin metodologjik (hermeneutika si metodë e 

interpretimit të tekstit). Mirëpo zhvillimi i parë interesant u shfaq në periudhën helenike 

apo të ashtuquajturën “post-aristoteliane”. Në këtë periudhë përvijohen dy shkolla 

interesante që do të përcaktojnë në mënyrë thelbësore zhvillimet e mëvonshme të 

hermeneutikës. Fillimisht ajo që vihet re është formësimi i saj si një disiplinë metodike, 

krah për krah me filologjinë duke vendosur rregullat e para të interpretimit tekstual. 

Kryesisht pranë bibliotekës së Aleksandrisë përvijohen rregullat e para dhe parimet 

themelore të interpretimit. Duhet të theksojmë se ky është hapi i dytë i rëndësishëm, pas 

përcaktimit të rolit të hermeneutikës nga ana e Platonit dhe Aristotelit, në lidhje me 

përvijimin metodik të saj. Në të vërtetë ky është një hop i madh cilësor në 

universializimin lokal të hermeneutikës që ndodh në këtë epokë për disa arsye: 1) lidhja e 

hermeneutikës me disiplina të reja, si në rastin e filologjisë, jo vetëm që zgjeron rolin e 

saj në marrëdhënie me ato që do të cilësohen më vonë si shkencat e shpirtit por do të 

përbëj edhe themelimin, për herë të parë, të qëndrimit kritik që pëson prodhimi i dijes së 

saj. Që në këtë fazë fillohet të diskutohet nisur me rregullat dhe qëndrimet që duhet të 

mbajë interpretuesi në lidhje me tekstin. Këtu nis të formulohet për herë të parë pyetja 

kritike “çfarë rregullash dhe çfarë qëndrimi duhet të mbajë interpretuesi që të 

interpretojë në mënyrën “e duhur” tekstet?”. Pra pak rëndësi kanë konkretisht rregullat e 

veçanta empirike pasi vlen të theksohet lindja për herë të parë e debatit kritik lidhur me 

interpretimin e tekstit. 2) Lidhja e hermeneutikës me filologjinë dhe jo me logjikën 

(Aristotelit) do t’i jap asaj një qëndrim jo vetëm më kritik por edhe më hulumtues e 

zhvillues duke  shekullarizuar atë dhe duke e cilësuar si një disiplinë me një objekt më të 

gjerë trajtimi: jo vetëm lidhur tekstet apo mesazhet fetare. Kjo do t’i jap për herë të parë 

asaj qasjen e një disipline me qëndrim kritik dhe me parime jo absolutiste (logjike). 

Konkretisht në këtë kohë përvijohen dy shkolla apo prirje të kundërta: metoda historiko-

gramatikore (apo historiko-filologjike) dhe metoda e zbulimit alegorik. Fillimisht, 

metoda historiko-gramatikore e vënë në jetë nga filologët e Aleksandrisë prirej të kapte 

kuptimin e një teksti duke analizuar kuptimin e tij të marrë shkronjë për shkronjë apo 

ashtu siç kërkonte që ta transmetonte autori nën dritën e periudhës historike dhe vendit  

ku ishin shkruar për herë të parë shkrimet. Sipas kësaj teorie për të kuptuar një tekst është  

e domosdoshme të ngrihesh në situatën e ndërlikuar nga e cila ka lindur teksti për të 

moskeqkuptuar mesazhin e autorit e duke mos e parë si të huaj mesazhin që kërkon të 

transmetoj ai. Kështu, në këtë drejtim, lidhja e hermeneutikës me filologjinë dhe 

gramatikën prodhoi natyrshëm përmasën e historicizmit që lidhet me interpretimin e 

tekstit duke prodhuar një vetëdije të qartë për perspektivën e mëvonshme të 

hermeneutikës. Në hermeneutikën post-aristoteliane “filologu, gramatikani, kritiku 

përbëjnë dëshmitarët dhe protagonistët e hapësirës së re mendore që propozon kushtet e 

mundshme për formimin e ndërgjegjes hermeneutike”1. Më tej, kjo përbën një 

                                                 
1 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 10. 
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parazhvillim të shkollës së historicimit gjerman duke vulosur në fazat e para një qëndrim 

kritik e jo absolutist të interpretimit që përftohet nga teksti i shkruar si edhe një të 

kuptuari më universal. Në këtë perspektivë, Gadamer-i mendon se interpretimi 

gramatikor qëndron më afër shpirtit të hermeneutikës pasi shtyn në një të kuptuari më 

universal ku forma individuale e kuptimit nuk ngushton por i jep përcaktueshmëri asaj1. 

Nga ana tjetër,“triumfi i metodës filologjike është pikërisht aftësia e të kuptuarit të 

shpirtit të kaluar si të tanishëm, shpirtin e huaj si diçka familjare”2. 

Ndërkohë interpretimi algorik, i përvijuar nga shkolla e madhe filologjike e antikitetit, i 

përgjigjet nevojës që të përshtasë mesazhin e tekstit nga pyetja e kuptimtë e të tashmes, 

përtej shtërngesave të vendosura nga metoda gramatikore. Ideja apo pandehma është se 

teksti, përtej kuptimit të tij të ngushtë, përmban kuptime të tjera të fshehura, të ndryshme 

dhe të thella. Themeluesi i këtyre ideve ishte Filoni i Aleksandrisë. Për Filonin 

interpretimi i tekstit duhet të lëviste para së gjithash nga kuptimi historik. Gjithësesi 

ekzistenca e kalimeve të errëta dhe të fshehura  apo kontradiktore me shkrimet e shenjta  

duhet të lexohej si shenjë apo një ftesë nga autori (pra nga Zoti) që të mund të kapej një 

kuptim figurativ apo alegorik. Përtej kuptimit të drejtëpërdrejt, e rrokshme në një lexim të 

parë dhe nga kushdo, ekziston një shtresë më e thellë që mund të kapet përmes një pune 

të thellë dëshifrimi. Si rrjedhim, mesazhi autentik mund edhe të rroket edhe duke hedhur 

dritë mbi marrëdhënien mes pjesëve të veçanta dhe tërësisë së veprës. Vetëm duke u 

nisur nga njohja e tekstit në tërësinë e tij është i mundur lartësimi deri tek kuptimi i 

pjesëve dhe tek figurat alegorike që përmbahen në të. Në këtë drejtim, qasja e dytë nis të 

zgjerojë më tek kufijtë zbatues të hermeneutikës edhe pse përgjithësisht e ngushton 

objektin e interpretimit vetëm tek tekstet e shenjta. Ndonëse në aspektin e  objektit kjo 

qasje e ngushton hapësirën e zbatimit të hermeneutikës, nga ana metodologjike apo e 

parimeve ajo e zgjeron tepër. Përmes interpretimit alegorik, theksohet fakti se puna 

hermeneutike nuk është një detyrë e rëndomtë por është tepër specifike dhe e ndërlikuar. 

Për herë të parë dija e hermeneutike pranohet si një dije me një theks të madh teknik dhe 

profesional. Për këtë shkak, kjo qasje nisi të përvijoj më në hollësi dhe në një numër më 

të madh një sërë rregullash teoriko-praktike për një interpretim më “të duhur” të tekstit. 

Në nivelin teknik, edhe pse në një fazë embrionale, formësohet përherë një lloj rrethi 

hermeneutik metodik (që do të përvijonte më qartë Schleiremacher-i) ku hyjnë në 

marrëdhënie pjesët me tërësinë e tekstit. Megjithatë ky rreth hermeneutik është larg të 

qenit i shfaqshëm në një nivel ontologjik i cili do të lindte shumë më vonë përmes 

Heidegger-it por gjithësesi nis të zgjeroj shtrirjen zbatimit të hermeneutikës edhe pse në 

një nivel të ngushtë: atë metodik apo të metodës. Kështu në këtë fazë të zhvillimit të 

hermeneutikës kemi një ngushtim të objektit të saj që qëndron vetëm tek interpretimi i 

teksteve me vokacion fetar por kemi një zgjerim dhe një thellim të hermeneutikës brenda 

kontureve të këtij objekti. Mirëpo shtegu dhe zhvillimi i hermeneutikës për të 

universializuar rolin e saj nuk përbën një përpjekje me një drejtim të njëkahshëm dhe të 

pakthyeshëm. Në periudhën e Mesjetës ka ndodhur një proces me dy kahe ku në njërin 

kah ngushtohet roli zbatues i hermeneutikës si metodë dhe nga ana tjetër ajo zgjerohet 

                                                 
1 “Përkundrazi, fenomeni i hermeneutikës shtyhet në të vërtetë tek fakti se ajo që duhet të përfshihet është 

universale dhe e përbashkët dhe se, përmes formës individuale të kuptimit të një diskursi, kuptimi i saj 

përfton në fakt atë të përcaktueshmërisë” – Hans Georg Gadamer,  Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 

2006), 15. 
2  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 501. 
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nga kahu tjetër. Në të gjithë autorët  e Mesjetës gjendet interpretimi figurativ i Shkrimeve 

të Shenjta por termi “intepretim” thuajse nuk shfaqet fare. Ata preferojnë më tepër të 

përdorin termat intelligentia (të kuptuarit) apo expositio (shpjegim). Përdorimi i termit  

“interpretim” shprehet tek Shkrimet e Shenjta në kuptimin e frazës, “të nxjerrësh në 

dritë”, pra të shfaqësh apo shpalosësh një kuptim të fshehur që gjendet në tekst1. Si 

pasojë, në Mesjetë, hermeneutika shfaq një braktisje të vazhdueshme të kërkimit 

filologjik: në kohën e Patristikës dhe përgjatë skolastikës mbisundon qasja alegorike e 

leximeve të teksteve të shenjta. Në këtë drejtim, sundoi interpretimi alegoriko-simbolik 

përmes një katarsisi pasi “ajo që ka rëndësi është fryma dhe jo gërma”. Këtë qëndrim 

mbajti Tomas Akuini në librin Summa theologia (1265–1274). Braktisja e vazhdueshme e 

metodës historiko-gramatikore në favor të asaj alegorike vuri në dritë çështje të 

rëndësishme nga këndvështrimi i hermeneutikës, që dolën në fazën e mëpasshme të 

zhvillimit të mendimit hermeneutik. Mbi të gjitha mundësia për të dhënë një interpretim 

jo ngushtësisht letrar të tekstit, bëri të mundur që të përshtatej përmbajtja e tekstit ndaj 

një doktrine apo teorie.  

Ky ndryshim krijon mundësinë logjike se të njëjtat tekste mund të kenë mënyra të 

ndryshme leximi duke vënë në dritë polisemantikën e vetë tekstit dhe të gjuhës. Pikërisht 

ndonëse në objektin e interpretimit hermeneutika pësoi një kufizim në shtrirjen e saj pasi 

u vendos tek interpretimi i teksteve fetare, në aspektin epistemologjik të saj, që lidhet me 

mënyrën sesi duhet interpretuar, u zgjerua dhe u përforcua më tej zgjerimi i ushtrimit të 

fushës së saj zbatuese. Fakti i dëshmimit të natyrës polisemantike të tekstit i jep për herë 

të parë hermeneutikës një qasje kritike duke pranuar rolin kryesor të subjektit interpretues 

dhe horizontit të tij në punën interpretuese. Ky përfundim i fundit është tejet themelor në 

shtrirjen e punës interpretative të hermeneutikës dhe në njohjen e rolit të subjektit si 

përcaktuesi thelbësor në procesin e interpretimit. Dhe si produkte të këtij përfundimi 

vijojnë të lindin interpretime alternative të teksteve të shenjta përgjatë Reformacionit nga 

ana e Lutherit dhe Calvinit. Megjithatë si shpjegohet që ky përfundim i fundit mbeti i 

kufizuar përderisa edhe tekstet alternative të interpretimit të teksteve të Shenjta nuk 

arritën të cënonin kurrë parimet kanonike fetare? Pra pse ekzistonte gjithësesi një kufizim 

në natyrën e lirisë interpretative dhe subjektit interpretues? Pa analizuar arsyet e 

përgjithshme teologjike dhe fetare mund të përmendim se në nivelin metodik të 

interpretimit të Teksteve të Shenjta procedura e interpretimit udhëhiqej apo orientohej 

nga parime metametodike që lidhen me parimet dhe kanonet fetare. Këto kanone 

dogmatike nuk bëheshin frut i interpretimit sepse ishin dhënë përmes besimit ndaj 

Zbulesës dhe rrjedhimisht (edhe pse paradoksalisht) interpretimi i tyre nuk mund të sillte 

një ndryshim të tyre2 ( pra një pasurim të përvojës përtej fokusit metodik). Kështu 

mënjanimi dhe imunizimi i këtyre parimeve metametodike e shtërngonte hermeneutikën 

                                                 
1 “Autori i tekstit të shenjtë është Zoti. Këtu, Zoti jo vetëm që përdor fjalët për të shprehur një të vërtetë por 

këtë gjë mund ta bëj edhe njeriu. Kështu nëse fjala bart një kuptim, Shkrimi i Shenjtë zotëron pikërisht 

këtë gjë: që vetë gjërat të shenjuara nga fjala nga ana e tyre nënkuptojnë një tjetër. Pranimi i natyrshëm 

i termave sipas të cilës fjalët shprehin realitetin, përkon me një kuptim të parë, me faktin e kuptimit 

historik. Kështu përdorimi i të njëjtave gjërave të shprehura nga fjalët për të nënkuptuar (shenjuar) gjëra 

të tjera quhet dhe kuptimi shpirtëror, i cili është i themeluar mbi atë letrar dhe e nënkupton apo e 

përfshin” – Saint Thomas Aquinas, Summa Theologica. (Christian Denominations Roman Catholic 

Church Theology. Doctrine. Dogmatics, 2003), 11. 
2 Në Mesjetë ishte e ndaluar nga ana fetare që parimet apo urdhëresat fetare të viheshin në dyshim dhe të 

kritikoheshin - shënimi im 
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të “pagëzohej” brenda qerthullit të interpretimit të teksteve si një metodë dëshifrimi në 

nivelin kuptimor e semiotik1.  

Ndërkohë ai që prodhoi një ndryshim disi rrënjësor të rolit të hermeneutikës në shtrirjen 

më të gjerë të rolit të saj ishte Flacio Illirico (1520-1575). Vepra e tij Clavis Scripturae 

Sacrae (1567) cilësohet nga shumë autorë si manuali i parë i hermeneutikës. Në këtë 

veprër ai fut për herë të parë dy koncepte themelore: 1) atë të rrethit hermeneutik sipas të 

cilit për të kuptuar një tekst duhet t’i drejtohesh nyjeve të ndërsjellta mes pjesëve të tij 

dhe të tërës2 dhe; 2) atë të pashtershmërisë së procesit të interpretimit që vë në pah sesi  të 

kuptuarit e një teksti nuk mund të jetë kurrë përfundimtar. Praktikisht, në lidhje me 

parimin e parë, Flacio krijon të ashtuquajturën përmasë psikologjike në interpretimin e 

tekstit duke shprehur se teksti duhet cilësuar si një i tërë ku çdo pjesë duhet vënë në 

marrëdhënie me të tërën3. Nga kjo del në dritë situata se të kuptuarit ndodh përmes një 

procesi rrethor apo rrethqarkullues në një zhvendosje të vazhdueshme nga e tëra tek 

pjesët e tij dhe nga pjesët tek tërësia e tij. Me fjalë të tjera, lipset që për të kuptuar pjesët e 

tekstit duhet t’i drejtohesh tekstit në tërësinë e tij duke pasuruar dhe konsoliduar shkallë-

shkallë pamjen e të tërës që më vonë të kuptohen më mirë pjesët e tij. Nga kjo, kuptojmë 

se procesi i të interpretuarit nuk përbën një proces të njëtrajtshëm linear dhe grumbullues 

por rrethqarkullues dhe përfshirjet apo pikëtakimet mes pjesëve dhe të tërës krijojnë një 

lojë të vazhdueshme dhe të paqëndrueshme që nuk mund të mbyllet kurrë. Nisur nga ky 

përfundim i fundit, Flacio e universializoi në thellësi rolin zbatues metodik të 

hermeneutikës duke mbrojtur idenë se detyra e saj përbën një proces të pafundëm jo 

vetëm për nga shtrirja por edhe për nga thellësia e saj. Kështu puna hermeneutike lidhur 

me të njëjtin tekst është një detyrë e pafundme dhe që nuk mund të përmbyllet plotësisht. 

Me këtë, Flacio pranon tërthorazi se natyra interpretuese e tekstit nuk rrjedh nga vetë 

natyra fizike e tekstit (që është e fundme për nga numri i faqeve) por nga natyra përherë 

në ndryshim  e horizontit të subjektit interpretues. Me të vërtetë ky është një përfundim i 

madh dhe një nga konkluzionet që shërben si parim thelbësor ekzistencial në përpjekjen 

për të universializuar dhe përvijuar plotësisht hermeneutikën jo vetëm në kontekstin lokal 

(tekstet e shkenave të shpirtit) por edhe të tërësor (tekstet e shkencave të natyrës). Në këtë 

                                                 
1 Hermeneutikës do t’i njihet më vonë një nivel ontologjik kur nis të analizohet përvoja ekzistenciale, 

fenomeni i historicizmit apo termat si bota e jetës etj - shënimi im 
2 “Kur i përmbahesh leximit të një libri, e kryen në mënyrën, ku që nga fillimi, në atë masë që është e 

mundur, të kesh tepër të qartë dhe në vëmendje këndvështrimin e parë, fundin apo prirjen e të tërë 

shkrimit... [...] punon së dyti me qëllimin për të patur parpara syve argumentin në tërësi si përmbledhje 

dhe përmbledhjen e tij [...] së treti duhet të kesh para syve ndërtimin dhe artikulimin e veprës në tërësinë 

e saj, dhe duhet të vëzhgosh me një zell të skajshëm se ku gjenden (thënë kështu) kryet, gjoksi, duart, 

këmbët etj. Në këtë mënyrë pra mundet të marrësh parasysh me kujdes sesi është i ndërtuar ai trup, si 

diçka që përfshin në vete të gjithë ato pjesë dhe në çfarë trajte të gjithë ato pjesë apo elementë që 

përbëjnë në tërësi atë trup unik, se çfarë është përkimi, harmonia dhe masa e duhur në pjesëve të 

veçanta, si mes tyre si përkundrejt të tërë trupit, e në veçanti, në lidhje me kokën [...] do të jetë e kotë të 

kryhet një listë e gjithë kësaj analize anatomike duke patur gjithë këto gjëra përpara syve në një analizë 

sinotike. [...] këto gjëra përfshijnë përparësitë vijuese: së pari, këndvështrimi dhe tërësia në totalitetin e 

saj hedhin një dritë të madhe mbi pjesët e veçanta dhe nisur nga kjo mbi pohimet, mbi shprehjet, mbi 

fjalët, aq sa ti mund të shohësh në mënyrën më të qartë se cila është dhe se cila nuk është kuptimi i tyre i 

duhur”- Marco Ravera, Il pensiero ermeneutico. Testi e materiali (Genova: Marietti, 1986), 26. 
3  “Mattia Flacio Ilirico vë në pah një parim të ri lidhur me procesin interpretues i njohur si ai psikologjik 

që themelon edhe pse në fazë embrionale idenë e mëvonëshme të rrethit hermenentuik. Për të 

interpretuar duhet patur në konsideratë artikulimi i librit apo veprës në tërësinë e saj”- Marco Ravera, Il 

pensiero ermeneutico. Testi e materiali (Genova: Marietti, 1986), 27. 
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drejtim, edhe pse rrethi hermeneutik shfaqet si metodik e që funksionon vetëm tek teksti 

(objekti) dhe jo tek përvoja e subjektit përsëri pasoja që prodhohet në nivelin metodik 

krijon një nivel interpretimi të pashtershëm dhe jo përfundimtar. Nga ana e një 

epistemologjie të hermeneutikës kjo është tepër e rëndësishme në lidhje me idenë e një të 

vërtete relative dhe jo absolute që rrjedh nga interpretimi dhe të një etike të interpretimit 

si një etikë e lirisë dhe e emancipimit nga dogmatizmi. Mirëpo këtu prodhohet një 

paradoks në dukje: edhe pse natyra e rrethit hermeneutik si element ekzistencial vetëm i 

tekstit dhe i prodhuar nga teksti (jo nga subjekti) nuk prodhon ontologjikisht një 

univerisalizim të rolit të hermeneutikës përsëri përfundi i saj prodhon një rezultat 

universal: puna hermeneutike e interpretimit të teksti nuk përfundon kurrë. Kështu 

përfundimi disi paradoksal ku mund të prodhohet një rezultat i njëjtë duke u nisur nga dy 

shtigje të ndryshme (ai metodik dhe më vonë ai ontologjik) shpjegohet pikërisht  përmes 

ndryshimit të natyrës së pyetjes. Në nivelin metodik shtrohet pyetja: “si ndodh një 

interpretim i pafundëm i tekstit?” dhe përgjigja është përmes një afrimi metodik (përmes 

rrethit e hermeneutik brenda tekstit si marrëdhënie e pjesëve me të tërën dhe anasjelltas). 

Ndërkohë në nivelin ontologjik shtrohet pyetja: “përse ndodh  një interpretim i pafundëm 

i tekstit?” dhe përgjigja është përmes natyrës së ndryshueshme e dinamike të përvojës 

dhe horizonteve ekzistenciale të subjektit interpretues.  

Ndërkohë shtrirja e mëtejshme e objektit të hermeneutikës do të vijoj me mendimin e 

Georg Friedrich Meier-it (1718-1777). Për Meier-in problemi i interpretimit nuk lidhet 

vetëm me interpretimin e saktë e teksteve, pra me shpalosjen e thjeshtë të rregullave të 

caktuara për një interpretim më “të saktë” të teksteve. Në veprën e tij Versuch einer 

allgemeinen Auslegungskunst (1757) Meier-i kërkon të themelojë një hermeneutikë 

universale mbi bazën e një teorie më të gjerë të interpretimit të shenjave (apo semiotikës). 

Sipas tij çdo gjë mund të cilësohet si shenjë, një mjet përmes të cilit është e mundur të 

njihet një gjë tjetër e si e tillë mund të përbëjë një objekt të interepretimit. Por 

hermeneutika si teori universale duhet megjithatë të marrë parasysh dallimin mes dy 

llojeve apo klasave të ndryshme shenjash: nga një anë ato natyrore (të krijuara nga Zoti) 

dhe nga ana tjetër ato arbitrare (artificiale, të krijuara nga njeriu). Ky dallim thekson apo 

nënvizon dallimin themelor mes interpretimit të fenomeneve natyrore me të cilat merren 

shkencat dhe interpretimin e fenomeneve kulturore. Zakonisht kur interpretohen shenjat 

arbitrare, p.sh një pohim, nënkuptohet se autori i saj thotë apo shpreh diçka të kuptimtë. 

Ky nënkuptim përbën sipas Meier-it parimin e “equità hermeneutike”1 sipas të cilës teksti 

duhet të interpretohet në mënyrën më të kuptimtë e më të saktë2. Kështu, në këtë drejtim, 

mendimi i Meier-it paraqet një universializim thuajse tërësor të hermeneutikës lidhur me 

objektin e saj. Njohja e gjithçkaje si shenjë dhe ku përmes saj mund të njohim një gjë 

tjetër i njeh hermeneutikës një rol thuajse të pakufizuar në fushën e zbatimit të saj lidhur 

me interpretimin. Nga ana tjetër ky universializim i objektit të hermeneutikës sjell 

natyrshëm edhe një universializim të plotë, ndonëse paraprak, mes shenjave natyrore dhe 

atyre njerëzore apo më saktë mes shkencave (të natyrës) dhe fenomeneve kulturore 

(shkencat e shpirtit). 

 

                                                 
1 Ndershmëri (drejtësi) hermeneutike - shqip 
2 Ky parim paraprin atë që më vonë Rorty do ta quaj si “parimi i mirësisë”  sipas të cilit përderisa një 

komunikim shkon mbarë atëherë duhet t’i japësh përherë kuptimin më të mirë të mundshëm fjalëve të 

bashkëbiseduesit - shënimi im 
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1.2.4 Zgjerimi i fushës së zbatimit të hermeneutikës përmes laicizimit të saj  

 

Deri më tani, në pikën e analizës sonë, mund të theksojmë se zgjerimi i fushës së zbatimit 

të hermeneutikës mund të ndodh në tre aspekte: 1) në zgjerimin apo ngushtimin e fokusit 

të objektit të zbatimit të saj si metodë; 2) me llojin e disiplinës apo dijes me të cilët lidhet 

apo duhet të bazohet ajo. Nisur nga këto dy mënyra të zgjerimit të hermeneutikës mund të 

shohim se në lidhje me dy aspektet e para shfaqen dy lëvizje që kundërshtojnë njëra- 

tjetrën. Në lidhje me aspektin e parë mund të kemi një shtrirje përsa i përket përcaktimit 

të objektit të hermeneutikës por mund të kemi një ngushtim të rolit të saj kur e lidhim apo 

e themelojmë tek një disiplinë tjetër. Realisht duhet të njohim se lidhja e hermeneutikës 

apo themelimi i saj tek një disiplinë tjetër gjithësesi e zgjeron dhe pasuron atë por deri në 

nivelin dhe mundësinë që e lejon hapësira e vetë disiplinës me të cilën lidhet. Ky rast i 

parë bashkon të gjithë ata autorë që e universializuan objektin e hermeneutikës duke e 

njohur si shkencë por që më pas e lidhën me një disiplinë tjetër.  

Sigurisht që nëse elementi i përbashkët që shkakton universializimin e hermeneutikës 

është cilësimi i detyrës së saj si një interpretim i shenjave, lidhja me vetë natyrën e 

brendshme të disiplinës me të cilën lidhet ajo mund të shkaktoj një zgjerim më të madh 

apo më të ngushtë. Pra termi që ndryshon dinamikën e shtrirjes është natyra e saj si 

metodë: pra çfarë metode duhet t’i nënshtrohet hermeneutika dhe nga duhet t’i huazojë 

apo bazoj parimet e saj interpretuese. Kjo pyetje i jep përgjigje edhe aspekteve 

epistemologjike që prodhon puna interpretuese e saj lidhur me çështjen e vërtetësisë, 

korrektësisë dhe lirisë së interpretimit.  Konkretisht lidhur me aspektin e parë mund të 

përmendim se me Aristotelin, për herë të parë (të paktën parimisht), u zgjerua fokusi i 

hermeneutikës duke e parë si interpretim të shenjave.  Kjo më vonë u përforcua në 

periudhën helenike me metodën historiko-gramatikore (apo historiko-filologjike) ku duke 

e lidhur me filologjinë i dha një zgjerim më të gjerë rolit të saj pasi natyra e saj ndërmori 

edhe trajtën e hulumtimit filologjik. Si pasojë e këtyre përpjekjeve dhe debateve vijoi më 

vonë mendimi i Flacio Ilirico me idenë e pashtershmërisë së interpretimit përmes 

metodës së rrethit hermeneutik që i dha një përgjigje edhe metodike natyrës dhe punës e 

hermeneutike duke saktësuar më tej rregullat e metodës së interpretimit. Mirëpo duhet të 

kuptojmë se të dy aspektet (objekti dhe metoda dhe disiplina me të cilën lidhet 

hermeneutika) duhet të lidhen bashkë në një drejtim të caktuar nëse duhet të flasim lidhur 

me një përpjekje reale për një universializim apo shtrirje të mëtejshme të hermeneutikës 

edhe pse në kontekstin e saj si metodë e interpretimit të tekstit. Për të kuptuar këtë 

përfundim duhet të kuptojmë se të dy aspektet apo elementët mund të qëndrojnë të 

pavarur me njëri-tjetrin duke shkaktuar njëkohësisht një ngushtim apo zgjerim të fushës 

së zbatimit të hermeneutikës: njëkohësisht mund të shfaqet kjo situatë paradoksale. Rasti 

më tipik është ai i periudhës të Mesjetës e veçanërisht ai i Patristikës ku nëse objektit të 

hermeneutikës i njihej detyra e interpretimit të shenjave dhe krijimit të metodave të reja 

për interpretim alegorik, në aspektin e disiplinës me të cilin ajo lidhej, asaj i kufizohej 

fusha e zbatimit kur ajo qasej me teologjinë. Kështu lidhja e hermeneutikës me teologjinë 

do të nënkuptonte se ajo përbënte një disiplinë të interpretimit të teksteve të shenjta duke 

kufizuar ndjeshëm fushën e saj të zbatimit. Nisur nga ky aspekt nëse në nivelin metodik 

përcaktimi i objektit të hermeneutikës si e lidhur me interpretimin e shenjave (e folur apo 

e shkruar) përbën shtrirjen e plotë të saj në nivelin e objektit, lidhja e saj me një disiplinë 

apo krijimi i saj me një natyrë të “laicizuar” do të përbëj shtrirjen e saj të plotë edhe në 
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lidhje me disiplinën që do të themelohet. Me pak fjalë, ndarja e hermeneutikës teologjike 

(fetare) nga ajo filozofike do të përbëj për herë të parë përpjekjen për një përvijim më 

universal të vetë hermeneutikës. Kjo jo vetëm për arsyen se hermeneutika filozofike apo 

ajo letrare e përmban edhe interpretimin e fenomenin lidhur me të shenjtën por edhe 

sepse në nivelin e metodës dhe rregullave është më e gjerë lidhur me fushën e zbatimit 

duke mos pranuar rregulla kanonike absolute si ato me origjinë fetare. Në këtë drejtim, 

theksojmë fuqimisht se fenomenin që e cilësojmë si “laicizimi” i hermeneutikës përbën 

një hap të madh serioz të saj në nivelin metodik. Si rrjedhojë, edhe pse tek Aristoteli ne 

gjejmë hapat e parë, ajo do të përvijohet më e plotë me mendimin e disa filozofve që 

vijnë pas periudhës së Patristikës. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht. Vetëm me fillimin e 

periudhave si ato të Humanizmit dhe lindjes së nuancave të para laike në mendimin 

filozofik nis që hermeneutika filozofike të shtrihet e të bëhet një metodë  e të gjithë 

shkencave të shpirtit.  

Me Humanizmin të lindur në Itali dhe të përhapur në Europë në rrjedhën e vitit 1400 

lulëzon kërkimi filologjik që përbën një shteg laicizues të kërkimit hermeneutik. Pas 

rënies së Kostandinopojës (1453) me përftimin e veprave të shkuara klasike, mes të 

cilave tekstet e Platonit dhe Aristotelit, problemi filologjik dhe interpretues përfton një 

rëndësi edhe filozofike. Kështu studimi i klasikëve antikë dha një pikë adresuese dhe 

përcaktoi një horizont mendimi thellësisht të ndryshëm nga ai i Mesjetës. Me 

Humanizmin filloi procesi i shekullarizimit që shënjoi një thyerje të thellë me mendësinë 

e Mesjetës ku leximi i teksteve kryhej përmes një çelsi alegorik dhe çdo interpretim i 

nënshtrohej parimit të autoritetit kishtar. Sipas disa autorëve pranohej se interpretimi i 

Shkrimeve të Shenjta përgjatë kohës së Rilindjes kishte humbur kuptimin e vërtetë të 

mesazhit fetar. Nevojitej të gjendej një kriter më i qartë dhe i sigurt leximi që nga ana e 

katolicizmit, me Koncilin Trentos, do të bazohet tek vetë autoriteti i kishës e cili do të 

jetë zëri i vetëm  që i përket të shprehet rreth të vërtetës së interpretimit të Shkrimeve të 

Shenjta. Por një ndryshim radikal pëson të kuptuarit e teksteve të shenjta në atë kohë me 

rrymën protestante që edhe pse e pranoi  besnikërinë ndaj fjalës së Shkrimeve të Shenjta, 

mendoni se kuptimi autentik duhet të rrjedhë nga një mënyrë interpretimi që duhet të 

mbështetet në një analizë filologjike dhe historike të teksteve. Kështu, krejt ndryshe, 

qasja e re e humanistëve kërkonte të pastronte veprat e antikëve nga manipulimet e 

pësuar në rrjedhën e kohës në mënyrë që të rifitohej origjinaliteti. Pikërisht autonomia e 

filologjisë si shkencë e interpretimit të tekstit do të sjellë një emancipim të vazhdueshëm 

të punës interpretuese përkundrejt shtërgesave të traditës kishtare. Këtu çlirimi i tekstit 

nga çdo formë autoriteti i jashtëm përfaqëson një kalim themelor në historinë e 

hermeneutikës por edhe në përmasën e universializimit të shtrirjes së saj. Përbën në fakt 

një hap të parë që do të çoj në shekullarizmin e interpretimit të teksteve të Shkrimeve të 

Shenjta, në atë të Reformës protestante. Si rrjedhojë, Dilthey është shprehur në veprën e 

tij Die Entstehung der Hermeneutik (1900) se hermeneutika si shkencë nis vetëm me 

Protestantizmin, duke vënë në pah faktin sesi reforma protestante përfaqësoi një nyje 

themelore në historinë e kësaj disipline1. Ideja konkrete e Lutherit se interpretimi i tekstit 

                                                 
1 “Do të jenë Schleiermacher-i dhe Dilthey që do të shndërrojnë problemin hermeneutik në një problem 

filozofik. Nëntitulli i esesë tonë - Fillesa e hermeneutikës- aludon shprehimisht për esenë e famshme të 

Dilthey të 1900; problemi i tij kishte të bënte me shpalosjen e një Geistewissenschaften një themel 

vlefshmërie të krahasueshëm me atë të shkencave të natyrës, në një mjedis të ngopur nga pozitivizmi” – 

Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 119. 

http://www.daz-hermeneutik.bz.it/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=72
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të shenjtë nuk ka nevojë për një strukturë apo autoritet që ta ndërmjetësojë për të arritur 

deri tek besimtari më i thjeshtë bëri që hermeneutika të luante një rol themelor. Si pasojë 

edhe një analizë filologjike korrekte mbetet përherë e hapur ndaj leximeve të ndryshme.  

Ndërkohë duke qenë se historia e hermeneutikës është shumë e gjatë në lidhje me 

fenomenin e laicizimit të saj apo me krijimin e hermeneutikës filozofike, ne do të marrim 

vetëm shembujt e disa filozofve që vihen re në këtë epokë pa kaluar në fazën e 

hermeneutikës moderne. Kështu, më konkretisht, shembulli i parë vjen përmes mendimit 

të Johann Konrad Dannhauer-it. Në veprën e tij Hermeneutica sacra sive methodus 

exponendarum sacrarum literam (1654) ai e përhapi më tej përdorimin e fjalës 

“hermeneutikë” si term për të përshkruar një disiplinë të interpretimit korrekt të tekstit. 

Pra ai e zgjeroi kuptimin e përdorimit të disiplinës së hermeneutikës duke u shtrirë në 

interpretimin korrekt të çdo teksti dhe jo vetëm atij fetar. Me pak fjalë ai lacizoi 

përdorimin e saj. Por nga ana tjetër duke patur këtë shtrirje të gjerë vetë hermeneutika 

duhet të rridhte dhe të lidhej me disiplina si teologjia, jurisprudenca letërsia. Lidhja e 

shumëfishtë e hermeneutikës me këto disiplina e pasuroi më tej punën e saj lidhur me 

parimet dhe metodën duke e zgjeruar më në cak shtrirjen e saj. Në lidhje me këtë të 

fundit, hapi i parë me të vërtetë vendimtar që do të lerë gjurmë të thella e që do të 

rimerret nga historicizmi gjerman e më gjerë do të kryhet nga Giambattista Vico. Ky i 

fundit, krejt në rrjedhën e kundërt të kohës së tij, rivlerëson studimin e historisë dhe 

lëndët humane: dijet që nuk bazoheshin në dijen matemetikore por në përvojën e 

përjetuar dhe në praktikat e jetës. Qëndror për studimin e Vico-s është studimi i gjuhës, 

me njohjen e rolit të fjalës në lindjen e kulturës dhe zhvillimin e qytetërimit. Pikërisht me 

këtë kuptohet dhe përcaktohet qartë natyra dhe tipologjia e shenjave që duhet të 

interpretonte hermeneutika. Sipas këtij qëndrimi puna e hermeneutikës lidhej me shenjat 

që krijoheshin përmes dhe në përvojën e përjetuar: në praktikat e jetës. Ky aspekt i fundit 

do të përbëjë një nismë me të vërtetë reale në shtrirjen e plotë të hermeneutikës në 

domenin e cilësuar më vonë si ato të shkencave të shpirtit. Për herë të parë Vico i 

përcakton fillesën dhe natyrën shenjave që duhet të interpretoheshin nga puna e 

interpretuese e hermeneutikës duke vendosur edhe një kriter të qartë demarkacioni lidhur 

me shenjat me natyrë apo gjenezë natyrore (objektet e shkencave të natyrës). Në këtë 

konkluzion mbërrin më vonë edhe Friedrich Meier-i ku jo vetëm e universializon objektin 

e hermeneutikës duke e cilësuar si objekt të saj çdo gjë që cilësohet si shenjë (ku përmes 

saj mund të njihet diçka tjetër) por edhe sepse ai dallon dhe ndan natyrën e gjenezës së 

shenjës: ato natyrore (të krijuara nga Zoti) dhe ato arbitrare (artificiale, të krijuara nga 

njeriu). 

Ndërkohë ai që e përplotëson natyrën e rolin e hermeneutikës përpara lindjes së 

hermeneutikës moderne dhe bashkëkohore është Johann August Ernesti. Vepra e tij  

Institutio interpretis Novi Testamenti (1761) përbën një traktat të mirëfilltë të 

hermeneutikës. Si filolog dhe latinist, Ernesti ishte mbrojtës i metodës historiko-

gramatikore dhe i shpirtit të Iluminizmit duke pohuar tezën se “kuptimi i fjalëve në tekstet 

e shenjat nuk kërkohet apo gjehet në një mënyrë tjetër nga sa kryhet zakonisht në ata 

humane”1. Në ndihmë të metodës së tij, Ernesti përdor edhe studimin e krahasuar të 

gjuhëve përmes krahasimit etimologjik duke e vendosur theksin mbi rëndësinë e 

përdorimeve gjuhësore të një autori me qëllimin e një të kuptuarit korrekt të shkrimeve të 

tij. Theksimi i rolit të gjuhës në mënyrë të qartë si instrumenti kryesor i hermeneutikës, 

                                                 
1 Marco Ravera, Il pensiero ermeneutico. Testi e materiali (Genova: Marietti, 1986), 49. 
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përmes mendimit të Ernesti-t, i jep një rol universal asaj situate që do të përkrahet më 

vonë fuqishëm nga Heidegger-i dhe Gadamer-i. Me të ndonëse jemi në hapin e parë të 

njohjes së rolit universal dhe absolut të përvojës gjuhësore gjithësesi ky përbën një shteg 

për universializimin e hermeneutikës edhe në planin ontologjik: në domenin e shkencave 

të shpirtit. Tipari tjetër po aq themelor në nivelin ontologjik është dallimi interesant që vë 

re Ernesti mes dy aftësive të ndryshme të tekstit: detyra e interpretuesit ka të bëj me 

lidhjen e subtilitas intelligendi (aftësisë së të kuptuarit) me subtilitas explicandi (aftësinë 

e të shpjeguarit). Lipset pra që konkretisht të dihet të ndërshkëmbëhen këto aftësi në 

praktikë për të mbërritur tek subtilitas applicandi.  Kështu për herë të parë, në kuptimin e 

plotë hermeneutik, nisin të dalin në dritë dy termat themelor në punën e hermeneutikës: ai 

i të kuptuarit dhe ai i të shpjeguarit. Edhe pse të dy këto terma kanë një gjenezë jo 

ontologjike pasi lindin si shqetësime nga zbatimi metodik i punës interpretuese të 

hermeneutikës në lidhje me tekstin gjithësesi ata përbëjnë hapin e parë në trajtimin e 

mëvonshëm të tyre edhe në nivelin ontologjik: të subjektit dhe horizonteve të tij. 

 
 

1.2.5 Përpjekja për objektivitet në konceptimin e “paragykimit”  dhe “traditës” si 

të dëmshme 

 

Përpjekja dhe puna më e thelluar e interpretimit konkret të tekstit nis jo rastësisht kur i 

kushtohet një rëndësi të veçantë dhe të madhe metodës dhe rregullave të saj. Jo krejt pa 

arsye, në detyrën e punës konkrete interpretuese të teksteve nis të shfaqen hapur 

shqetësimet epistemologjike që rrjedhin nga zbatimi praktik i metodës. Jo më kot ajo 

është quajtur si epoka e metodës e cila nuk lë pa prekur edhe vetë disiplinën e 

hermeneutikës duke e konceptuar këtë të fundit si një dije që duhet të konsolidoj praktikat 

e saj në planin teknik në dëshifrimin e tekteve dhe rregullave që garantojnë objektivitetin 

e intepretimit. Në këtë fazë, interpretimi korrekt i tekstit kërkon të artikulohet me kërkesa 

dhe detyrime që e marrin shtysën nga kërkesa dhe apeli për objektivitet dhe nga një 

traditë e re e kërkimit përmes një metode të re. Po përsëri jo rastësisht, kjo fazë e 

zhvillimit të hermeneutikës (jo vetëm historike) karakterizohet nga kërkesa e kushteve të 

reja të kohës për një mendim të ri dhe disi radikal të filozofisë. Edhe historikisht kjo fazë 

e zhvillimit të hermeneutikës në nivelin metodik përputhet me lindjen e periudhës së 

metodës apo lindjen e filozofisë moderne që nis që me Dekartin. Kështu edhe 

hermeneutika si një dije ende sektoriale e filozofisë (ende si një metodë) duhet ta merrte 

trajtën e re të mendimit filozofik e të arsyetuarit përmes metodës të bazuar tek 

racionaliteti kartezian. Si pasojë, natyrshëm, karakteri i hermeneutikës dhe natyra e saj do 

të trashëgonte kontekstin e metodës, kushtet kryesore të arsyetimit dhe mendimit modern 

të filozofisë në përmasat e racionalitetit kartezian. Kështu mendimi filozofik modern në 

filozofi fton edhe hermeneutikën dhe kjo e fundit huazon thuajse të gjitha prerogativat 

dhe kushtet kryesore të metodës të racionalistëve në atë kohë. Ashtu sikundër mendimi 

filozofik modern, me përfaqësues tipik Dekartin, edhe hermeneutika në nivelin metodik 

brendëson parakushtet metodike të një interpretimi korrekt dhe të drejtë të tekstit. Tek ajo 

shfaqet kërkesa për një kritikë ndaj entitetit të paragjykimit dhe të cilësuarit të traditës së 

mëparshme (kryesisht ajo e dogmave të antikitetit dhe Mesjetës) si të dëmshme në punën 

e saj interpretuese. Pikërisht lindja e hermeneutikës në kuptimin modern zë fill paralelisht 

me kohën e lindjes së mendimit modern filozofik. Përgjithësisht si përfaqësuesi i parë i 



 

 

 
35 

hermeneutikës në kuptimin modern njihet Baruch Spinoza. Ai ishte i pari që e lexoi dhe 

interpretoi Biblën si një libër të zakonshëm duke i njohur arsyes detyrën për udhëheqjen e 

duhur në të kuptuarit e teksteve dhe duke mbështetur emancipimin e lexuesit nga 

instrumentalizmi, paragjykimi dhe sterotipet që vijnë nga tradita. Në këtë fazë, falë 

zhvillimit të vrullshëm të shkencës, hermeneutika mori një rol tepër periferik dhe të 

mënjanuar përkundrejt dijeve objektive të shkencës. Por gjithësesi ajo nis të themelohet si 

një disiplinë metodike e pavarur, e bazuar në njohjet e verfikueshme dhe të udhëhequr 

nga parime shkencore të mirëpërcaktuara. Hermeneutika nis të frymëzohet nga 

paradigma fiziko-matematike sunduese duke e drejtuar interesin e saj drejt vetë kritereve 

të objektivitetit. Vepra e tij Tractatus teologico-politicus (1670) paraqet një shembull të 

parë të rëndësishëm të zbatimit të gjykimit kritik të arsyes në fushën e interpretimit. Kjo 

vepër fillimisht vë në dyshim një qasje të ngushtë (gërmë për gërmë) të tekstit dhe 

përmes një vështrimi kritik vë në pah shtresëzimin historik dhe kulturor të tekstit duke 

hedhur bazat për një çlirim në interpretimin e tij. Mbrojtja spinoziane e përdorimit të lirë 

të arsyes kundër paragjykimeve dhe kundër përdorimit të Biblës si instrument pushteti, 

pranon libertas philosophandi dhe hedh bazat për një formë të re të parë të “etikës së të 

kuptuarit” dhe që do të përcaktojë më vonë edhe një etikë të interpretimit të vetë 

hermeneutikës. Kështu përdorimi i arsyes jo vetëm universializon punën e hermeneutikës 

por jep edhe dëshminë e parë konkrete se hermeneutika filozofike mund të interpretojë 

çdo lloj teksti, qoftë edhe atë me natyrë fetare siç ishte Bibla. Më tej, kjo përpjekje e 

Spinozës për ta laicizuar hermeneutikën përbën tërthorazi edhe një orvatje për ta afruar 

Shkrimin e Shenjtë me natyrën e shkencave të natyrës1. Kështu ”njohja e rrëfimeve dhe të 

shfaqjeve […] duhet të vijojë nga Shkrimi, në të njëjtën mënyrë që duhet të vijojë natyra e 

shkencës së natyrës”2. Me pak fjalë, të laicizoje detyrën e hermeneutikës në atë kohë do 

të thoshte ta ofroje me qasjen e vetme laike në atë kohë: studimin e shkencave të natyrës 

përmes metodës së saj empirike. Megjithatë në këtë premisë edhe pse metoda racionale 

përbën një qasje disi dogmatike në kuptimin metodik dhe që e interpreton tekstin me 

kritere pozitiviste mesazhi i saj është i rëndësishëm në universializimin e rolit të 

hermeneutikës. Vetë përdorimi apo zbatimit i parimeve racionaliste të filozofisë 

nënkuptonte një përkim (qoftë edhe të tërthortë) me metodologjinë që ndjekin shkencat e 

natyrës. Kështu sikundër në tekstet e shkencave të natyrës, arsyes njerëzore dhe metodës 

racionaliste mund t’i nënshtrohet çdo lloj teksti pavarësisht nga natyra dhe origjina e 

objektit që ai trajton dhe analizon. 

Më tej, në një drejtim të përgjithshëm spinozian ecën edhe Johann Martin Chladenius-i 

edhe pse ky i fundit shfaq disa pasoja shumë më interesante dhe madhore në shtrirjen më 

të plotë të hermeneutikës. Shkrimi i tij Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger 

Reden und Schriften (1742) shpalos zbatimin e parimeve të hermeneutikës përmes 

fizionomisë së Iluminizmit duke e cilësuar arsyen universale si kriterin e vetëm të 

vlefshëm për interpretimin e tekstit. Që nga titulli ne shohim një shtrirje të rolit të 

hermeneutikës duke mos u kufizuar tek tekstet me natyrë fetare por tek teksti në 

përgjithësi, çka lyp detyrën për ta interpretuar. Me Martin Chladenius-in, “vula e 

racionalitetit shfaqet në titullin e veprës, qëllimi i të cilës nuk është vetëm ai i shpjegimit 

                                                 
1 “Në kapitullin VII të tractatus theologico-politicus Spinoza zhvillon metodën e interpretimit të Shkrimit në 

lidhje me atë të interpretimit të natyrës”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 

2001), 379. 
2 Baruch Spinosa. Trattato teologico-politico (Firenze: La Nuova Italia, 1971), 131. 



 

 

 
36 

të teksteve biblike. Për të zgjidhur këto pika të errëta që pengojnë të kuptuarit, duhet 

kërkuar të rroket këndvështrimi i autorit dhe kushti i shpirtit në momentin e redaktimit”1. 

Kështu në fushën e interpretimit vlerësohet liria e interpretuesit përkundrejt të kaluarës 

apo traditës me një lexim që nuk shtërngohet nga dijet e trashëguara por vetëm nga faktet 

dhe nga objektet që qëndrojnë mbrapa fjalëve, nga kuptimet që na shtyjnë shenjat. Në 

këtë mes ky parakusht dhe kërkesë e mendimit racionalist prodhon tek Chladenius-i, në 

nivelin metodik të interpretimit të teksit, një parim tepër të rëndësishëm në përpjekjen  

për shtrirjen e plotë të hermeneutikës edhe pse ajo nuk mbërrin tek ajo si shkak edhe 

lidhur me optikën sporadike që shpaloset te natyra e interpretimit2. Megjithatë në një 

këndvështrim të caktuar Chladenius-i fut edhe një teori të re të “këndvështrimit” (Sehe-

Punkt) e cila mbështet në karakterin perspektivist të të interpretuarit: ndërtimet historike 

nuk mund të tkurren apo rrudhen në një objektivitet tërësor pasi çdo ngjarje kuptohet 

ndryshe nisur nga këndvështrimi i interpretuesit. Lidhur me këtë Chladenius-i merr 

shembullin e një rrëfimi të një revolte apo kryengritje e kryer përkatësisht nga sunduesi 

dhe rebeli ku përshkrimi i të njëjtës situatë historike do të jetë e ndryshme në varësi të 

mënyrës sesi është përjetuar. Me këtë përfundim, ai nis të ndërtojë edhe pse në faza 

embrionale një hermeneutikë të subjektit që e fokuson vëmendjen jo thjesht tek 

interpretimi i tekstit por edhe tek përvoja dhe horizontet ekzistenciale që e kushtëzon atë 

në procesin e interpretimit. Ky përfundim do të përbëj një fokus kryesor në zhvillimin e 

hermeneutikës bashkëkohore e më konkretisht në mendimin e Dilthey, Heidegger-it dhe 

Gadamer-it. Megjithatë tek Chladenius-i ky qëndrim nuk zgjerohet më tej pasi ai përsëri 

mbetet i kurthuar në konceptimin metodik të hermeneutikës që fokusohet vetëm tek 

çështja e interpretimit konkret të tekstit, pra tek një epistemologji hermeneutike e tekstit 

që shpjegon vetëm metodikisht dhe jo ontologjikisht natyrën e lirë interpretuese të 

subjektit të brendshkruar tek teksti. Në këtë mënyrë, të gjitha këto përpjekje në rrafshin 

metodik të hermeneutikës nisen nga dinamikat e tekstit për të kuptuar dhe shpjeguar 

subjektin interpretues (aksi metodik) dhe jo nga ky i fundit për të kuptuar përfundimin e 

punës interpretuese (tekstin). Ndërkohë të gjitha këto përpjekje për një laicizim të 

mëtejshëm të hermeneutikës e shfaqën pikën e tyre kulmore në periudhën e Iluminizmit. 

Hermeneutika iluministe përbën parimisht një hap fillestar pozitiv pasi kërkon ta çlirojë 

interpretimin e teksteve nga autoriteti dhe dogma por ndërkohë, me futjen e racionalitetit 

si kanon, formon po përsëri një dogmë. Në këtë vazhdë përpjekja për të “shuar 

paragjykimet” kryen dhe formon po përsëri një “paragjykim” duke lartësuar “nderimin e 

arsyes”.  Kjo bazë e Iluminizmit me aspektin e saj laicizues do të përbëj më tej një themel 

për formimin e “hermeneutikës universale” të Schleiermacher-it edhe pse të dyja këto 

ishin të universializuara vetëm në aspektin metodik dhe vetëm në ato që më vonë Dilthey 

do t’i cilësonte si shkencat e shpirtit. Për këtë arsye, kritika e Gadamer-it se “arsyeja 

ekziston për ne vetëm si arsye reale dhe historike”3 do të përbëj më vonë një kritikë për 

një universializim të hermeneutikës në planin ontologjiko-ekzistencial. Megjithatë 

përpjekja e tyre, që nis që me Spinozën, për theksimin e aspektit filologjik dhe 

                                                 
1 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 147-148. 
2 “Të kuptuarit dhe të interpretuarit nuk është pra për Chladenius[-in] e njëjta gjë (§648). Është e qartë që 

për të nevoja e interpretimit është vetëm një rast i veçantë, dhe që në përgjithësi tekstet kuptohen 

menjëherë në masën në të cilën njihet argumenti që ata trajtojnë” -  Hans Georg Gadamer, Verita e 

metodo (Milano: Bompiani, 2001), 383. 
3 Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur e Claude Levi-Strauss, Problemi di interpretazione (Catania: 

Giannotta, 1975), 111-112. 
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historiografik të çdo teksti përbën parimisht një sipërmarrje positive në procesin e 

universializimit të hermeneutikës. 

 

 

 

1.3 Përpjekjet e universializimit lokal të hermeneutikës në aspektin ontologjik të të 

kuptuarit  
 

 

1.3.1 Kuptimi i universializimit lokal të  hermeneutikës në aspektin ontologjik 

 
Ndonëse në kapitullin e mëparshëm flisnim për të njëjtin proces që do të trajtohet edhe në 

këtë kapitull (universializimi lokal i hermeneutikës) konceptimi dhe këndvështrimi 

ndryshon radikalisht. Madje mund të themi se nëse në nivelin metodik universializimi 

lokal i hermeneutikës ka si objekt thelbësor tekstin, në nivelin ontologjik i njëjti proces 

fokusohet tek një hermeneutikë lidhur me subjektin, pra me subjektin interpretues. Në 

këtë optikë edhe pse parimisht flitet për të njëjtën natyrë të procesit (përvijimi i plotë i 

hermeneutikës në kontekstin lokal), përsëri përpjekja dhe vendosja e hermeneutikës në 

një plan ontologjik i jep një përmasë edhe më universale dhe më të plotë këtij procesi. 

Pikërisht ajo që ndryshon fillimisht nuk është përpjekja për një shtrirje sa më të plotë të 

saj në shkencat e shpirtit por fokusi dhe konceptimi i natyrës së vetë disiplinës së 

hermeneutikës. Me këtë kemi parasysh se nëse flasim për një dije apo një njohje 

hermeneutike duhet të kuptojmë se flasim për dy elementë thelbësor dhe për 

marrëdhënien e dy termave të këtij procesi: objekti (teksti) dhe subjekti (interpretuesi me 

horizontet e tij ekzistenciale). Pikërisht kalimi, ndryshimi apo zgjerimi i natyrës së dijes e 

hermeneutike, i kushtohet ndryshimit dhe zhvendosjes së vëmendjes nga qasja metodike 

dhe zbatuese e hermeneutikës tek ajo ontologjike. Pra hermeneutika nis të marrë një trajtë  

të tillë kur objekti i vëmendjes së saj fokusohet dhe zhvendoset në mënyrë të veçantë nga 

objekti i saj (teksti) te subjekti (interpretuesi). Në këtë fazë fillon të flitet e të trajtohet më 

tepër roli dhe natyra e subjektit që interpreton tekstin. Kërkohet të kuptohet subjekti me 

horizontet e tij ekzistenciale në procesin e interpretimit. Megjithatë ndryshimi i natyrës së 

hermeneutikës dhe kalimi i saj nga një disiplinë me natyrë thjesht zbatuese (si metodë) 

tek ajo ontologjike nuk nënkupton se objekti i saj i studimit duhet lënë mënjanë. Në këtë 

fazë të zhvillimit të saj nuk kemi një errësim të objektit (tekstit) dhe një vëmendje vetëm 

tek subjekti interpretues. Përkundrazi dija hermeneutike asnjëherë nuk është konceptuar 

si një njohje pa subjekt (vetëm teksti) apo pa objekt (vetëm subjekti interpretues). Këtu 

kemi vetëm një natyrë të re të të kuptuarit të kësaj marrëdhënie dinamike mes tyre. 

Kërkohet tashmë të ndërtohet subjekti dhe të kuptohet natyra e tij jo vetëm duke u nisur 

nga teksti por përkundrazi të kuptohet teksti dhe përfundimi i procesit interpretues duke u 

nisur nga subjekti dhe kushtëzimet e horizontet e tij ekzistenciale. Pikërisht nëse do ta 

përcaktonim në përmasë gnoseologjike atëherë kjo do të ndante botëkuptimin e 

hermeneutikës vetëm si metodë e interpretimit të teksteve dhe atë si një disiplinë në një 

nivel ontologjik që na shfaq sesi ndodh të kuptuarit. Por nga sa thamë më sipër kuptohet 

që si në nivelin metodik ashtu edhe në nivelin normativ flitet për një përpjekje për 

universializimin e rolit të hermeneutikës edhe pse në të dy rastet në nivel lokal. Në 

aspektin e parë ku hermeneutika konceptohet thjesht si një metodë e interpretimit të 

shenjave apo e tekstit ajo shfaqet si lokale pasi nuk vështrohet edhe në nivelin ontologjik 



 

 

 
38 

gjë që prek edhe subjektin interpretues. Ndërkohë në aspektin e dytë edhe pse 

hermeneutika shfaqet edhe në nivelin normativ përsëri ajo gëzon një shtrirje lokale sepse 

njihet si disiplinë që vlen vetëm për shkencat e shpirtit. Megjithatë duhet të pranojmë 

paraprakisht se në njohjen dhe legjitimimin e natyrës ontologjike të saj ndodh shtrirja më 

e madhe e mundshme e saj edhe pse në nivel lokal (vetëm për shkencat e shpirtit). 

Përvijimi dhe themelimi i natyrës normative të hermeneutikës përmbledh në vetvete 

domosdoshmërisht edhe natyrën metodike të saj dhe zgjeron edhe kufijtë e kësaj të fundit 

duke zgjeruar dhe analizuar më thellë rolin e subjektit interpretues. 

 

 

 
1.3.2 Ndryshimi i drejtimit të pyetjes: nga “si të kuptojmë një tekst?” në “çdo të 

thotë të kuptosh?” 

 
Ajo që vlen të theksojmë krahas aspekteve të tjera është se konceptimi i hermeneutikës 

nga një disiplinë thjesht metodike në atë të një perspektive ontologjike i kushtohet 

ndryshimit të pyetjes themelore që udhëheq kërkimin e saj. Ashtu si pyetja udhëheq 

zhvillimin e dialogut, sygjeron Gadamer-i, po ashtu edhe pyetja vendos shtratin e 

fokusimit dhe shtegun e natyrës së kësaj çështje. Pikërisht një nga aspektet që ndan 

“epistemologjikisht” hermeneutikën e konceptuar thjesht si metodë nga hermeneutika në 

nivelin ontologjik është shtrimi i pyetjes. Në aspektin metodik të gjitha shqetësimet dhe 

analizat mbështeteshin në pyetje të karakterit metodik që prodhoheshin nga/dhe për hir të 

interpretimit korrekt të tekstit. Përgjatë gjithë zhvillimit të saj në rrafshin metodik 

shfaqeshin pyetje apo një pyetje me një natyrë metodike dhe funksionaliste : “si të 

interpretojmë në mënyrë korrekte një tekst?”. Rrjedhimisht edhe përgjigjet lidhur me këtë 

pyetje qëndrore kishin një natyrë metodike duke parashtruar dhe prodhuar rregulla dhe 

metoda të caktuara si ajo logjike në rastin e Aristotelit, ajo gramatikore apo alegorike 

përgjatë periudhës post-aristoteliane dhe që u huazua më vonë nga Mesjeta e Patristika, 

ajo e rrethit e hermeneutikë në nivelin e tekstit nga Flacio Illirico etj. Aq të fokusuara 

ishin në nivelin metodik këto shqetësime dhe pyetjet themelore që udhëhiqnin  

hulumtimin  hermeneutik sa edhe termi “të kuptuarit” në përmasën e thellë filozofike u 

shfaq vonë edhe përgjatë fazës para-moderne. Mirëpo ndërkohë edhe kur nisi të trajtohej 

ky term nga Ernesti, i cili artikulonte dy aftësi si subtilitas intelligendi (aftësisë së të 

kuptuarit) dhe subtilitas explicandi (aftësinë e të shpjeguarit), përsëri ato përbënin thjesht 

dy aftësi të ndryshme lidhur me tekstin. Në këtë kuptim, shqetësimi dhe trajtimi i 

fenomenit lidhur me të kuptuarit ekzistonte vetëm lidhur me shqetësimet që shfaqte teksti 

në nivelin teknik dhe metodik të interpretimit të tij. Megjithatë duhet kuptuar se përherë 

çdo të kuptuari të tekstit edhe në nivelin metodik përfshin përherë parime më të 

përgjithshme apo qëndrime që dalin përtej tij dhe që kushtëzojnë atë: qëndrime që lidhen 

me rolin e subjektit si në rastin e Humanizmit ku ai duhet të ruhej nga paragjykimet e së 

shkuarës dhe nga dogmat e traditës. Por megjithatë natyra e të kuptuarit nuk u lidh 

ngushtësisht me shqetësimin dhe trajtimin e thellë e të veçantë të subjektit intepretues. 

Pra dallimi mes dy konceptimeve kryesore të hermeneutikës si metodë dhe ontologji vjen 

nga dallimi i fokusimit të saj nga një hermeneutikë e objektit (tekstit) tek një e 

hermeneutikë e subjektit (interpretuesit dhe hortizonteve që kushtëzojnë dhe formësojnë 

atë). Pikërisht flasim për një përpjekje të konceptimit të hermeneutikës në një përmasë 
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ontologjike kur kalohet nga një hermeneutikë e tekstit tek një hermeneutikë e subjektit. Jo 

rastësisht në këtë pikë u ritrajtua problemi i gjuhës i këndvështruar nga horizontet dhe 

kushtet që kushtëzojnë atë1. Epistemologjikisht ky ndryshim i aksit të kërkimit të 

hermeneutikës dhe ndryshimit të natyrës së saj shkaktohet nga ndryshimi i pyetjes 

themelore me bosht hulumtues. Fillojmë të flasim për një përpjekje për të universializuar  

atë në kuptimin ontologjik kur kemi një ndryshim të perspektivës të pyetjes nga “si të 

kuptojmë një tekst?” në “çdo të thotë të kuptosh?”. Por ajo që vihet re nuk është thjesht se 

të dy këto pyetje kanë të përbashkët të njëjtin term (të kuptuarit) por sepse vendosja e 

këtij termi në pyetje me natyra e drejtime të ndryshme jo vetëm ndryshon kuptimin e vetë 

konceptit të të “kuptuarit ” por edhe shfaq shkallë të ndryshme universialiteti. Shtrimi i 

pyetjes “çdo të thotë të kuptosh?” përmban një shkallë më të lartë universialiteti se pyetja 

“si të kuptojmë një tekst?” pasi në rastin e parë vetë të kuptuarit bëhet objekti kryesor i 

hulumtimit hermeneutik ndërsa në rastin e dytë ai është një term dytësor në funksion të 

objektit kryesor që është teksti i ftuar për interpretim. Ndërkohë ndryshimi i shtrimit të  

pyetjes lidhur me të kuptuarit i ndryshon rrjedhën edhe konceptimit të gjuhës të vendosur 

në një përmasë të kushtëzimit historik e në trajtën “institucionale” të saj. Kështu Johan 

Ernesti përmes veprës së tij Institutio intepretis Novi Testamenti (1761) “kërkon të 

lehtësoj të kuptuarit e Testamentit të Ri duke këmbëngulur në karakterin institucional të 

gjuhës, që nuk përbën një bashkësi të secilës fjalë që do të sillte një kuptim pikërisht i 

shenjuar në identitetin e tij... Të kuptuarit e gjuhës përfshin përmasat e shumta të epokës, 

të fesë, të zakoneve dhe të institucioneve politike dhe juridike. Si përfundim, domethënia e 

të njëjtës fjalë mund të ndryshojë shumë në varësi të kontekstit në të cilën përdoret kjo e 

fundit. Nga ana tjetër, nëse kihet parasysh fakti se çdo autor zotëron një gjuhë të veçantë 

të tijën, do të shfaqet e qartë se domethënia letrare, përveç se është dukshëm e qartë, 

paraqet çdo lloj vështirësie dhe kurthesh që përkthyesit hasin në shtegun e tyre”2. 

Historikisht është rryma e Romantizmit ajo që shfaq meritën në krijimin për herë të parë 

dhe të qartë trajtimit të të kuptuarit si problem i thellë filozofik me natyrë ontologjike e jo 

thjesht teknike. Për Romantizmin, krejt ndryshe nga Iluminizmi, arsyeja dhe shkenca më 

vete nuk është e aftë të shpjegojë ndërlikueshmërinë reale të natyrës njerëzore. 

Romantizmi me rivlerësimin e ndjenjës dhe emocioneve, me një interes të ripërtërirë për 

traditën, historinë, veçantësitë e popujve dhe të kombeve të ndryshëm, dallimet kulturore 

dhe gjuhësore, kërkon të ngreh themelet për një ripërkufizim të problemit hermentutik në 

përmasën e humanizimit të njohjes3. Jo rastësisht këtu rivlerësohet marrëdhënia mes 

subjektit dhe objektit apo mes brendësisë dhe jashtësisë. Në këtë perspektivë, 

                                                 
1“Ernesti, shpirti jo spekulativ, vë në pah faktin se për të kuptuar gjuhën është e nevojshme t’i drejtohemi 

mendësisë së përgjithshme të kohës të stilit të jetës, kontekstit mendor dhe social që garanton 

domethënien e çdo elementi gjuhësor" - George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 

149. 
2 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 148. 
3 “Ndryshimi romantik do të vendos një humanizim të njohjes në kuptimin e brendësisë, një kalim nga 

erudicioni sasior në një dije cilësore në kërkim të përmasave njerëzore të realitetit njerëzor. Shkencat e 

njeriut, që zhvillohen sipas skemës bekoniane të një hulumtimi të bazuar vetëm në rregullën e vetme të 

kurreshtjes enciklopedike, kthehen tek dërguesi: si shkenca humane ato vënë në diskutimin statusin e 

shkencëtarit. Objekti i shkencës çon në subjektin e shkencës, e thirrur për të dialoguar me atë që, deri 

atëherë, kishte gëzuar një privilegj që i lejonte të rrinte jashtë debatit. Ky status i jashtëzakonshëm 

përligjte në të bindjen se zotëronte dijen absolute; Romantizmi zbulon se njohja paraqet një nga 

përmasat e mishërimit të njohjes njerëzore” - George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 

1989), 186. 
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“romantizmi e zhvendos problematikën e hapësirës së jashtme në atë të brendshme, në 

përputhje me përmbysjen e përparësisë së vetëdijes…. Hapësira e brendshme është ajo 

ku realizohet veprimi i të kuptuarit, që vë në diskutim psikologjinë apo, në një kuptim më 

të gjerë, antropologjinë”1. Ndërkohë kjo perspektivë nuk lë pa prekur çështjen e 

interpretimit dhe të kuptuarit. Kështu duket se çështja e interpretimit nuk paraqet më  

vetëm aspekte dhe hollësira me karakter teknik por bëhet një çështje me natyrë të thellë 

filozofike. Në këtë kohë nuk ruhet më pyetja se “cilat janë metodat dhe rregullat që 

duhet të  ndiqen në mënyrë që të mbërrihet në një interpretim korrekt dhe të plotë?” por 

nën dritën e një drejtimi të ri filozofik shtrohet pyetja: “çfarë do të thotë të kuptosh?” ose 

“si ndodh të kuptuarit?”. Me këtë, “të kuptuarit” bëhet objekti themelor i interesit dhe 

hulumtimit hermeneutik. Vëmendja nuk përqëndrohet më tek metodat e çkodifikimit 

tekstor por drejtohet tek problemet e thella filozofike që përfshijnë të kuptuarit si 

fenomen nisur nga subjekti. Në këtë perspektivë, kritikët ndaj Romantizimit dhe kryesisht 

ndaj perspektivës së Schleiermacher-it e universializuan më tej sferën e hermeneutikës 

pasi të kuptuarit që ushtrohet tek “objekti” që do të interpretohet nuk lind nga rindërtimi i 

qëllimeve të autorit të tekstit por nga mundësia e çdo subjekti për t’i interpretuar ato. 

Kështu pyetja bazë nuk është më se “cilat strategji duhet të ndiqen për të mbërritur në 

një interpretim të saktë?” por “çfarë do të thotë të kuptosh një pohim?” apo më tej “si 

ndodh dhe çfarë kuptimi ka për ekzistencën e njeriut?”. Kështu kalimi nga plani i 

interpretimit (Auslegung) tek ai i të kuptuarit (Verstehen) do të jetë plot me pasoja të 

thella filozofike. Për herë të parë në këtë periudhë do analizohen procest konjitive dhe 

aktet shpirtërore të fenomeneve kulturore për të rrokur të tërë unitetin e fenomenit të të 

kuptuarit. Në këtë periudhë, “teoria rreth të kuptuarit përbën një zgjatje të antropologjisë 

që pohon përparësinë e hapësirës së brendshme mbi ngjarjet e botës së jashtme”2. 

Më tej, falë mendimeve të Johann Gottfried Herder-it dhe Karl Wilhelm von Humboldt-it 

do të zgjerohet analiza e gjuhës që do të përvijojnë më tej perspektiva të reja analize.  

Ndërkohë të gjitha këto zhvillime në këtë periudhë dhe në periudhat që do të vijojnë më 

vonë me krijimin e hermeneutikës bashkohore nisin të përfshijnë disa struktura apo 

horizonte ku dy ndër më kryesoret janë gjuha dhe horizonti historik. Kështu do të ishte 

një zgjidhje tepër e thjeshtë dhe mekanike që të fillonim të analizonim dhe t‘i jepnim 

përgjigje pyetjes “se çfarë do të thotë të kuptosh?“ nëse nuk do trajtonim më parë këto dy 

elementë. Pikërisht gjuha dhe kushtëzimi historik nuk përbëjnë dy horizonte që i shtohen 

dhe që qëndrojnë jashtë horizontit të situatës së të “të kuptuarit”. Pa analizuar të dy këto 

elementë nuk mund të kuptohet në thellësi pyetja dhe situata e “të kuptuarit” si entitet në  

një përmasë ontologjike. Në të vërtetë, gjuha përbën mënyrën e ekzistencës ontologjike 

dhe horizontin sesi  shfaqet ontologjikisht “të kuptuarit” ndërkohë që kushtëzimi historik 

i jep përgjigjes pyetjes lidhur me aspektet që kushtëzojnë vetë të kuptuarit dhe horizontin 

në të cilin ai shfaqet si dinamik dhe i shumëllojshëm nisur nga interpretimi i subjektit. 

Pikërisht këtu lind edhe detyra e integrimit të këtyre dy përmasave: atë objektive të 

horizonteve kulturore dhe atë subjektive të qasjes personale të interpretuesit3 e cila nuk 

shfaqet vetëm në përmasën e ngushtë interpretuese të tekstit por edhe në përmasën 

                                                 
1 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 253. 
2 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 312. 
3“Hermeneutika e Romantizmit do të integrojë të kuptuarit me qasjen personale dhe përvetësimi i kuptimit 

vjen e qëndron përbri në sistemet e qasjes diskursive”- George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: 

Laterza, 1989), 147. 
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epistemologjike lidhur me natyrën e shkencave në përgjithësi. Kështu “ndryshimi i 

shkencave humane i kryer nga Romantizmi përcaktohet përmes kësaj ndarje apo 

dyfishimit të dijes, që kthehet tek i adresuari. Nuk është e mjaftueshme të përcaktosh 

faktet dhe t’i rreshtosh në një varg të renditur racionalisht….. Sqima e dijes romantike vë 

në pah nevojën e një metodologjie parësore ndaj të cilës duhet të dërgohen shtigjet e 

caktuara të veçanta. Në perspektivën e Romantizimit shkencat e fakteve shtrojnë si 

çështje vlerat, orientimet e qënësishme, nevojat dhe qëllimet rregulluese, që i 

mbivendosin përcaktimeve domethëniet e vëna nga një finalitet i epërm. Kjo nënrenditje e 

fakteve ndaj vlerave shfaqet tashmë në shkencat e natyrës, të nënshtruara ndaj normave 

të një panorame të madhe të krijimit. Por sundimi aksiologjik përfton një fuqi të madhe 

në momenti ku shfaqja e vetëdijes i njeh qenies njerëzore fuqi kontrolli mbi të bërit 

natyror që kalon përmes tij”1. 

 

 

 

1.3.3 Ontologjizimi i të kuptuarit 

 

Analizimi i procesit të të kuptuarit në një përmasë apo plan ontologjik është tepër 

themelor për të përmbushur në njëfarë drejtimi procesin e universializimit lokal të 

hermeneutikës apo përvijimit tërësor të saj në domenin e shkencave të shpirtit. Në këtë 

drejtim, mbështetja e procesit të të kuptuarit në një plan ontologjik dhe jo metodologjik 

është zgjedhja e duhur për të përmbushur apo realizuar këtë ide. Më konkretisht, dy janë 

sipërmarrjet dhe përpjekjet më të plota e  interesante: ajo e Heidegger-it dhe e Gadamer-

it. Kështu Heidegger-i priret ta themeloj dhe përshfaq procesin e të kuptuarit në themelet 

ekzistenciale të fakticitetit apo situatës sesi shfaqet ekzistenca në botë duke e shtruar edhe 

në një përmasë të konkretes. Sipas tij (Heidegger-it), “hermeneutika e fakticitetit 

nënkupton në fakt se vetë ekzistenca duhet të mendohet si ushtrim konkret i të kuptuarit 

dhe të interpretuarit, duke zotëruar në të cilësimin e saj ontologjik”2. Krejt ndryshe nga 

fenomenologjia e Husserl-it, Heidegger-i e shikon perspektivën ontologjike në formën 

sesi e vendos konceptimin rreth qenies duke mos e brendashkruar në planin e ndërgjegjes, 

pra atë të subjektivitetit dhe shfaqjes së tij përmes gjendjeve të caktuara të ndërgjegjes. 

Dhe e tërë kjo përmbysje nis me shtrimin e perspektivës së pyetjes së qenies lidhur me të 

kuptuarit në një përmasë radikalisht të ndryshme. Ndërkohë në të njëjtin këndvështrim 

qëndron edhe Gadamer-i duke e përforcuar më tej këtë perspektivë e duke e shpjeguar 

edhe etimologjikisht natyrën e të kuptuarit i cili qëndron në një rrafsh të thellë gjuhësor 

sipas dinamikës së dialogut duke i kuptuar problemet e hermeneutikës jo në aspektin 

thjesht metodologjik3. Kështu “në gjermanisht të kuptosh do të thotë “të kesh ndjesi për 

diçka”. Aftësia për të kuptuar është një aftësi themelore e njeriut që qëndron në themel të 

jetës së tij sociale dhe që zhvillohet linguistikisht dhe dialogjikisht”4. 

 

 

                                                 
1 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 201-202. 
2 Hans Georg Gadamer, Sentieri di Heidegger (Milano: Marietti, 1987), 167. 
3 “Problemi hermeneutik nuk është në gjenezë një problem metodologjik” -  Hans Georg Gadamer, Verita e 

metodo (Milano: Bompiani, 2001), 19. 
4 Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 73. 
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1.4 Gjuha: horizonti i shfaqjes ontologjike të të kuptuarit 
 

 

1.4.1    Absolutizimi i përvojës gjuhësore në botë: Heidegger-i 

 

Në të vërtetë, edhe pse fokusi i hulumtimit dhe interesit tonë lidhet ngushtësisht me 

përvijimin e plotë të hermeneutikës jo vetëm në të ashtuquajturat shkencat e shpirtit por 

edhe në ato të natyrës, historikisht duhet të njohim se ky është një proces i ndërlikuar dhe 

i vështirë që duhet të kalojë në fazat e zhvillimit historik të vetë hermeneutikës. Po të 

vihet re, i gjithë hulumtimi ynë kalon epistemologjikisht nëpër dy faza vijuese: hapi i 

parë lidhet me një universializim të plotë të hermeneutikës në shkencat e shpirtit dhe më 

pas hapi i dytë është shtrirja e këtij procesi edhe në shkencat e natyrës. Mirëpo edhe pse 

faza e dytë e këtij procesi është teknikisht më e ndërlikuar pasi lidhet dhe has përballë 

problemet epistemologjike që rrjedhin nga vetë natyra e shkencave të natyrës, faza e parë 

karakterizohet nga dy këndvështrime shumë të debatuara. Kështu faza e parë e procesit që 

i kushtohet universializimit të hermeneutikës në shkencat e shpirtit shpaloset në dy 

perspektiva të ndryshme: njëra prej tyre, historikisht dhe më e hershmja, është 

universializimi i hermeneutikës si metodë e interpretimit të tekstit ndërsa hapi tjetër është 

universializimi i hermeneutikës në perspektivën ontologjike. Për këtë arsye, nisur edhe 

nga trajtimi që vijuam pak më sipër, universializimi i hermeneutikës në optikën 

ontologjike përbën shtegun e duhur për të realizuar dhe përvijuar më tej përvijimin e saj 

edhe në fushën e shkencave të natyrës. Trajtimi  ontologjik i saj përbën themelet kryesore 

ku duhet të ndërtohet dhe realizohet qëllimi i objektit të hulumtimit tonë. Por në këtë 

fazë, siç vihet re, ne po flasim për një përvijim të plotë të hermeneutikës në procesin e të 

kuptuarit dhe jo atë të njohjes në përgjithësi pasi qëllimi i realizmit të kësaj perspektive 

mbetet ende në fazën e parë, në atë të shtrirjes paraprakisht në shkencat e shpirtit apo 

natyrën e kësaj fushe të dijes. Por për ta analizuar në thellësi këtë përpjekje lidhur me 

fenomenin e të kuptuarit duhet të trajtojmë në thellësi entitetin e parë themelor të tij: 

gjuhën. Duke e njohur gjuhën si horizontin e ekzistencës ontologjike dhe horizontin sesi 

shfaqet ontologjikisht “të kuptuarit” do të analizohen përpjekjet e disa filozofëve për të 

parë shkallën e universializimit dhe konceptimit të saj lidhur me vetë të kuptuarit. 

Në këtë perspektivë, në fakt është merita e humanistëve që e nënkuptuan gjuhën si 

strukturë transhendentale ku drejtohet përvoja njerëzore i cili përbën një horizont të 

pakapërcyeshëm dhe të paobjektivizueshëm. Por përpjekja e parë me të vërtetë serioze 

dhe që shihet si në shtegun e duhur për një përvijim të plotë të hermeneutikës, jo vetëm 

në shkencat e shpirtit por edhe më vonë në ato të natyrës, është analiza fenomenologjiko-

ekzistenciale e Heidegger-it. I ndikuar kohë më parë nga mendimi i Humboldt-it me të 

hermeneutika nis të marrë trajtën e parë të konceptimit të gjuhës në një shteg që nuk do të 

ketë më kthim pas. Ajo konceptohet larg prizimit pozitivist dhe lëmit të gjuhësisë si një 

horizont fizik apo psikologjik1. Ajo nuk cilësohet më si një instrument i thjeshtë 

                                                 
1 “E marrë në tërësinë e saj, gjuha [si ligjërim] është shumëformësh dhe heterogjen; që shtrihet në disa 

fusha, në të njëjtën kohë fizike, fiziologjike, psikike, ajo i përket edhe zotërimit individual dhe zotërimit 

social; nuk e le veten të klasifikohet në asnjë kategori të fakteve njerëzore, pasi nuk dihet sesi të 

çbërthamëzohet tërësia e saj” - Ferdinand de Saussure, Corso di linguistica generale  (Bari-Roma: 

Laterza, 1967), 19. 
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konvencional1 që i shërben njeriut për të komunikuar duke u menduar si objekt. Ajo është 

diçka e gjallë, një veprimtari krijuese e vazhdueshme, kushtëzuese dhe e kushtëzuar nga 

disa horizonte ekzistenciale si një situatë që shpreh dhe kushtëzon vetë të kuptuarit. 

Pikërisht hapi i parë në përcaktimin pa kthim të hermeneutikës në lidhje me entitetin e 

gjuhës është përcaktimi dhe konceptimi i saj. Fillimisht në veprat e ndryshme të 

Heidegger-it duke nisur që nga Sein und Zeit (1927) e deri tek Unterwegs zur Sprache 

(1959) ai e përkufizon atë në dukje përmes një përpjekje tautologjike për të thënë se ajo 

duhet kuptuar ekzistencialisht dhe jo logjikisht apo gramatikisht. Kështu “ne kërkojmë të 

reflektojmë rreth gjuhës e vetëm rreth saj. Gjuha është gjuhë e asgjë tjetër. Gjuha është 

gjuhë”2. Përmes këtyre citimeve Heidegger-i pranon natyrën e përplotëshme e autarkike 

të gjuhës. Ajo përbën një horizont që nuk mund të kuptohet dhe përkufizohet plotësisht 

përmes horizonteve të tjera por që kushtëzon dhe artikulohet në vetë këto horizonte. Pra 

gjuha e gjen themelin tek vetvetja dhe përcakton apo përkufizon vetveten nga brenda saj. 

Kjo perspektivë i jep për herë të parë asaj rolin absolut të të kuptuarit të botës dhe 

realitetit, madje edhe të qartësuarit të vetë termit të “të kuptuarit”. Vetë gjuha në mënyrën 

sesi e përcakton Heidegger-i formon trajtën e nje rrethi ekzistencial që i jep një pavarësi 

të plotë asaj që shpaloset si horizont ekzistencial në mënyrë absolute3. Gjuha përcaktohet 

përmes vetvetes dhe ajo kuptohet e shpaloset përmes saj. Për këtë arsye Heidegger-i na 

fton “të sjellim gjuhën si gjuhë, në gjuhë”4. Në këtë drejtim, pranohet qartë natyra me një 

thelb ontologjik e gjuhës në vetë orientimin e ekzistencës njerëzore në botë edhe në 

horizontin që përcakton të kuptuarit. Në këtë perspektivë, gjuhës i njihet një rol 

universializues në ekzistencën dhe të kuptuarit të botës që nga momenti që përvoja e saj 

absolutizohet dhe kur ajo vetpërcaktohet dhe vet-themelohet tek vetja. Me këtë 

Heidegger-i kërkon të theksojë faktin se të kuptosh shpalosjen e ekzistencës njerëzore 

duhet të kuptosh vetë gjuhën [si ligjërim] dhe se nuk ekziston asnjë shpalosje e saj pa të. 

Kjo nënkupton se të kuptuarit dhe të shpalosurit e ekzistencës njerëzore ekziston dhe 

bëhet e mundur nga vetë gjuha duke shpalosur me këtë natyrën absolute të saj apo një 

absolutizim të saj në përvojën njerëzore. Pra, “njeriu flet. Ne flasim zgjuar dhe në gjumë. 

Flasim përherë, edhe kurrë nuk lëshojmë fjalë, por dëgjojmë dhe vetëm lexojmë, madje 

edhe kur vetëm dëgjojmë apo lexojmë, megjithatë i kushtohemi një veprimtarie apo 

përhumbim në plogështi”5. Pra ajo që kërkon të theksojë Heidegger-i në projektin e tij të 

një fenomenologjie ekzistenciale lidhet me faktin se ekzistenca nuk mund të kuptohet dhe 

shfaqet pa horizontin ekzistencial të gjuhës. Pikërisht nuk mund të ndodh asnjë të 

kuptuarit pa gjuhën. Vetë analiza fenomenologjike e ekzistencës që përqëndrohet 

kryesisht në mënyrat e shfaqjes apo shpalosjes së njeriut në botë në marrëdhënie me të 

tjerët dhe sendet bëhet e mundur nga vetë gjuha. Për këtë rrethanë ekzistenciale, njeriu e 

has gjuhën drejtëpërdrejt6 dhe kupton e i krijon marrëdhëniet me botën përmes saj. Në 

                                                 
1 “Emri përbën kështu një tingull të zërit, gëzon deomethënie përmes konvencionit” - Aristotele, Organon 

(Adelphi, Milano: 2003), 58. 
2 Martin Heidegger, Il camino verso il linguaggio (Milano: Mursia, 2011), 28. 
3 “Nëse tek Wittgenstein sundimi qëndron ende tek subjekti folës, tek Heidegger kalon tek gjuha”- Hans 

Georg Gadamer,  Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), XII. 
4 Martin Heidegger, Il camino verso il linguaggio (Milano: Mursia, 2011), 190. 
5 Martin Heidegger, Il camino verso il linguaggio (Milano: Mursia, 2011), 27. 
6 “Gjuha bën pjesë në çdo rast që njeriu has në afërsinë e tij më të drejtëpërdrejt. Ngado hasim gjuhën. Për 

këtë shkak nuk përbën mrekulli nëse njeriu, menjëherë sapo rrok, duke reflektuar, vizionin e asaj që 
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këtë mënyrë, të kuptuarit ndodh përmes gjuhës dhe në raportin praktik me sendet, në 

mundësinë që shfaqet duke ju drejtuar një marrëdhënie me të ardhmen përmes projekteve 

individuale të njeriut. Kështu të kuptuarit përfton një kuptim themelor duke u bërë dhe 

trajtuar si mënyra konkrete e të qenit të Dasein-it. Si pasojë të kuptuarit përmes gjuhës 

nuk përbën thjesht një aftësi të njeriut por një “aspekt themelues e strukturor” të mënyrës 

së tij të qenies. Pikërisht nisur nga këto refleksione dhe nga njohja e rolit absolut të 

përvojës gjuhësore vjen në jetë edhe hermeneutika bashkëkohore. Me Heidegger-in, 

përmasës së të kuptuarit i njihet një trajtë e re ku vetë të ky i fundit nuk cilësohet më 

thjesht si një nga mënyrat e të qenit por si një aspekti themelor i ekzistencës së njeriut. I 

gjithë ky konceptim i ndryshëm nga më parë i kushtohet veçanërisht konceptimit të 

gjuhës si situata e shfaqjes dhe kushtëzimit të vetë këtij procesi dhe ku përmes 

absolutizimit të vetë asaj absolutizohet edhe procesi i të kuptuarit si aspekti themelor i 

ekzistencës së Dasein-it lidhur me botën. 

Nga ana tjetër, gjuha në përmasën ontologjike të ekzistencës së Dasein-it jo vetëm bën të 

mundur të kuptuarit por edhe dinamikat e saj dhe shfaqja në horizontet e ndryshme si ato 

historike shërben si pasqyrë për të kuptuar dinamikat dhe trajtat e vetë procesit të të 

kuptuarit. Pra është vetë të kuptuarit që duke u themeluar dhe i bërë i mundur përmes 

gjuhës mund të ndriçohet përmes saj dhe jo e kundërta. Është vetë gjuha që bën të 

mundur të kuptuarit dhe jo anasjelltas. Nisur nga ky përfundim, ne mund të kuptojmë 

dinamikat konkrete të procesit të të kuptuarit që ndryshon dhe formëson vetë ekzistencën 

e Dasein-it. “Nëse është e vërtetë se njeriu e ka djepin e tij të natyrshëm në ekzistencën e 

tij të gjuhës, pavarësisht nga fakti që është i vetëdijëshem ose jo, atëherë një përvojë që 

përftoj përmes gjuhës na prek në strukturën më të thellë të të ekzistuarit tonë”1. 

Ekzistenca njerëzore që artikulohet në këtë rreth gjuhësor (çdo gjë kuptohet nga gjuha 

dhe kjo e fundit bën të mundur çdo të kuptuari) artikulohet dhe shprehet në çdo raport 

apo marrëdhënie me botën. Ekzistenca njerëzore hyn në marrëdhënie me realitetin duke u 

nisur nga një kuptimshmëri apo entitet gjuhësor që paraprin dhe kushtëzon çdo raport të 

veçantë me njeriun, botën apo sendet dhe shenjon përkatësinë e saj. Ky të kuptuarit 

përthyhet brenda një vizioni të veçantë, në diferenca e dallime të ndryshme2, në një 

interpretim të realitetit që zotëron një formë gjuhësore e që bëhet i mundur nga ajo. Pra 

për Heidegger-in njeriu hyn në marrëdhënie me botën pasi zotëron gjuhën dhe tek gjuha 

paraqet marrëdhënien e tij me botën duke mos u konceptuar në një marrëdhënie faktike 

instrumentale3. Kjo përmasë përbën në thelb universializimin dhe absolutizimin e vetë 

gjuhës dhe rrjedhimisht edhe vetë të kuptuarit që bëhet i mundur dhe ekziston vetëm 

përmes saj. E siç thekson edhe Gadamer-i, “në fakt gjuha përbën mjetin universal ku 

aktualizohet vetë të kuptuarit”4. 

                                                                                                                                                 
është, menjeherë has gjuhën dhe kërkon një përkufim paradigmatik mbi bazën e të cilit ai shfaqet”- 

Martin Heidegger, Il camino verso il linguaggio (Milano: Mursia, 2011), 27. 
1 Martin Heidegger, Il camino verso il linguaggio (Milano: Mursia, 2011), 127. 
2 “Diferenca nuk është as dallim e as marrëdhënie. Diferenca është në fakt përmasa e botës dhe e gjërave. 

Por në këtë rast “përmasa” nuk nënkupton një zonë që qëndron më vete, ku kjo apo ajo mund të qëndroj. 

Diferenca është përmasa, përsa masë në tërësinë e saj, duke e bërë qenien në thelbin e saj, hapësirën e 

botës dhe gjënë”- Martin Heidegger, Il camino verso il linguaggio (Milano: Mursia, 2011), 38.  
3 “Raporti themelor mes gjuhës dhe botës nuk nënkupton në fakt se bota bëhet objekt i gjuhës. Ajo që është 

objekt i njohjes dhe i diskursit është në fakt përherë tashmë e përfshirë në horizontin e gjuhës, që përkon 

me botën” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 917. 
4 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 793. 
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1.4.2 Të kuptuarit përmes ontologjizimit të gjuhës: Gadamer-i 

 

Me mendimin e Gadamer-it duket se përmbushet plotësisht projekti për të absolutizuar 

përvojën gjuhësore. Përmes tij, nga pozitat e fenomenologjisë ekzistenciale të Heidegger-

it, gjuha absolutizohet dhe roli i saj arrin përmasën e plotë universale duke u themeluar 

dhe njohur në një nivel tërësisht ontologjik. Më hollësisht, në kapitullin e tretë të veprës 

së tij Wahrheit und Methode (1960) Gadamer-i merr në konsideratë dhe trajton konceptin 

e gjuhës. Duke mohuar aspektin instrumentalist të gjuhës, pra doktrinën sipas të cilës 

gjuha përbën një tërësi shenjash konvencionale për të shprehur një botë që paraekziston 

tashmë, ai thekson se gjuha është një e tërë me përvojën tonë konkrete të gjërave. Kjo bën 

që gjuha t’i përkas në njëfarë mënyrë vetë gjësë dhe nuk përbën diçka si një shenjë 

rastësore e lidhur së jashtmi me sendin. Por kjo njohje absolute dhe ndërshkëmbyeshmëri 

e gjuhës e motivuar nga fakti se çdo takim me sendin lidhet me një takim gjuhësor, e 

shtyn Gadamer-in në tezën e ontologjisë së tij hermeneutike se “qenia, që mund të 

kuptohet është gjuha”1. Pikërisht ky identifikim apo njohje e qenies me gjuhën dhe 

anasjelltas paraqet për Gadamer-in kushtin e vetë hermeneutikës. Vetëm në këtë moment 

ne mund të flasim për një përvijim të qartë, të plotë dhe universal të hermeneutikës2 në 

një përmasë ontologjike duke ndërtuar për herë të parë një hermeneutikë ontologjike. 

Përmes shprehjes së tij se “qenia që mund të kuptohet është gjuha”3, hermeneutika dhe 

ontologjia gjejnë pikën e takimit duke krijuar trajtën e një hermeneutike ontologjike apo 

ndoshta edhe të një ontologjie hermeneutike. Ky moment përbën çastin final, hapin e dytë 

pas atij të Heidegger-it, për të themeluar një hermeneutikë me themele universale gjë që 

nuk lë pa prekur edhe vetë procesin e të kuptuarit. Me mendimin se “qenia, që mund të 

kuptohet është gjuha”4 Gadamer-i duket se formon për herë të parë një rreth ontologjiko-

hermeneutik. Në trajtat e këtij rrethi, vetë qenia shpaloset si gjuhë dhe vetë gjuha përbën 

qenien apo atë që mund të kuptojmë si interpretim5. Në këtë përmasë rrjedhimisht vetë të 

kuptuarit fiton një përmasë ontologjike jo vetëm si themel por edhe si kufi. Të kuptuarit 

nuk mund të ekzistojë dhe nuk mund të shquhet jashtë këtij rrethi. Vetë qenia na jepet në 

gjuhë dhe gjuha është mënyra sesi na shfaqet qenia ku vetëm përmes kësaj ne mund ta 

kuptojmë apo ndriçojmë kuptimin e saj. Në këtë perspektivë nuk ndodh thjesht një 

qënësim i gjuhës siç u realizua me projektin e Heidegger-it por këtu kryhet apo mbyllet 

plotësisht rrethi i ekzistencës. Gjuha nuk është e plotë vetëm nëse qënësohet por nëse 

njihet se vetë ajo është qenia dhe që kjo e fundit shfaqet dhe kuptohet në ekzistencë 

vetëm përmes saj dhe e shfaqur si ajo (si gjuhë). Por këtu lind një pyetje: ku gjëndet apo 

shfaqet të kuptuarit në këtë rreth ontologjik? Është vetë lëvizja brenda këtij rrethi, vetë 

lëvizja nga ku ne kuptojmë se gjuha është shfaqja e qenies dhe qenia mund të shfaqet 

                                                 
1 (Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache)[gjermanisht]” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo 

(Milano: Bompiani, 2001), 965. 
2 “Hermenentuika nuk mund të tërhiqet nga pretendimi për universialitet pasi gjuha, për sa linguisticitet, 

paraqet një aftësi njerëzore të patretshme të lidhur me arsyen”- Hans Georg Gadamer, Linguaggio 

(Roma-Bari: Laterza, 2006), 92. 
3 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 965 
4 Ibid., 965. 
5 Këtu e ka thelbin edhe ekzistenca e interpretimit. Ekziston gjuha që mund të kuptohet e për këtë arsye 

shfaqet edhe interpretimi. Ky përfundim sygjeron idenë e një vetëshfaqje të qenies në gjuhë si 

interpretim. Një vetshfaqje apo vetzbulim që për Gadamer-in përbën një proces të pafundëm e që nuk 

përfundon kurrë - shënimi im 
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vetëm në gjuhë. Është pikërisht kjo situatë, që na shfaq vetë ekzistencën e Dasein-it dhe 

marrëdhënien e këtij të fundit me botën dhe tjetrin. Është vetë të kuptuarit që na bën të 

mundur të shfaqim qenësimin e qenies brenda gjuhës dhe këtë të fundit si qenësim të 

qenies përmes interpretimit. Pikërisht shfaqja e kësaj perspektive bën të mundur 

ekstremizimin e mëtejshëm të projektit heideggerian që nënkupton përmbushjen apo 

përplotësimin e njohjes ontologjike e jo vetëm karakterin absolut të përvojës gjuhësore. 

Kjo bën të mundur njohjen e faktit se “është e qartë se të kuptuarit është përherë një të 

kuptuarit rreth përmbajtjeve; por, hermeneutika, në atë që ka si ndërtuese dhe 

universale, ka të bëj para së gjithash me përcaktimin e kushteve që e bëjnë të mundur 

komunikimin”1. Pikërisht një nga kushtet që bëjnë të mundur këtë komunikim është jo 

vetëm kushtëzimi dhe fundësia jonë historike lidhur me ekzistencën por edhe të 

ndërgjegjësuarit për kufijtë e këndvështrimit të pamjes sonë rreth botës dhe fakti se 

ndërgjegjja jonë latohet dhe formësohet brenda horizonteve ku gjendet dhe bëhet e 

mundur: tek gjuha. Në këtë perspektivë, gjuha fiton për Gadamer-in një përmasë 

themelore duke përbërë tërësinë e formave shprehëse dhe paraqitëse që përbëjnë kulturën 

në të cilën bëjmë pjesë por edhe një horizont që na bën të mundur takimin me tjetrin. 

Kështu ky fakt i qënësimit të gjuhës si vetë të kuptuarit i jep hermeneutikës 

universialitetin e saj absolut në shtrirje2. Nëse të gjithë format e jetës janë gjuhë dhe 

mund të artikulohen si përvojë gjuhësore atëherë si të tilla ato mund të kuptohen pa 

përjashtim. Si rrjedhim, “në përvojën hermeneutike nuk mund të ndahet forma gjuhësore 

nga përmbajtja që transmetohet”3 e për këtë arsye themelore “në fakt gjuha përbën 

mjetin universal ku aktualizohet vetë të kuptuarit”4. Pikërisht nisur nga ky konceptim 

ontologjik i gjuhës, për Gadamer-in, hermeneutika nuk përbën më një metodologji të 

interpretimit pasi ai e vendos në një plan transhendental duke përcaktuar kushtet e 

mundësisë së të kuptuarit dhe interpretimit përmes orientimit të horizontit gjuuhësor të 

përvojës njerëzore në botë5. Në këtë perspektivë, ky koncept i fundit garanton 

universialitetin e hermeneutikës dhe nuk nënkupton se hermeneutika duhet ta ketë 

pikënisjen nga gjuhësia (nuk përbën një filozofi gjuhe) por duhet të shfaq e shpreh atë që 

ndodh përmes përvojës si përvojë gjuhësore.  

Nga ana tjetër, të pranosh që “qenia është gjuhë” do të thotë se qenia që mund të kuptohet  

rrjedh konkretisht e shfaqet nën formën e diskurseve (librave, veprave të artit etj) dhe se   

“nuk mund të ekzistojë një dhënie e gjërave jashtë gjuhës”6. Kështu hermeneutika e 

Gadamer-it duke radikalizuar termin e “përvojës gjuhësore” pikërisht në momentin e 

absolutizimit dhe ndërmjtësimit universal të këtij aspekti (qenia e vetme që mund të 

kuptohet është gjuha) gjen edhe fundësinë absolute të saj (gjuhës) si e kushtëzuar nga 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XLVIII. 
2 “Qenia që mund të kuptohet është gjuha. Fenomeni hermeneutik pasqyron për ta thënë kështu 

universialitetin e saj në vet strukturën e të kuptuarës duket e njohur në kuptimin universal si gjuhë e duke 

e njohur raportin e saj me entin si interpretim”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: 

Bompiani, 2001), 965. 
3 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 899. 
4 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 793. 
5 “Gjuha e pra të kuptuarit përbëjnë karaktere që përcaktojnë në përgjithësi e thelbësisht çdo raport të 

njeriu me botën. Hermeneutika, siç vumë re, përbën në këtë kuptim një aspekt universal të filozofisë, e jo 

vetëm bazën metodologjike e të ashtuquajturave shkenca të shpirtit” - Hans Georg Gadamer, Verita e 

metodo (Milano: Bompiani, 2001), 967. 
6 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), LI. 
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disa horizonte ekzistenciale. Pikërisht ky karakter transhendental i saj tek Gadamer-i 

nënkupton se edhe vetë faktin se gjuha nuk mund të kuptohet krejtësisht pasi kjo e fundit 

kapërcen atë që artikulohet përmes saj. Pra ajo që bën të mundur gjuhën është më shumë 

se ajo që mundësohet përmes saj1. Për këtë shkak, ajo përbën njëkohësisht aspektin e një 

hapje dhe diference që qëndron brenda një perspektive holiste2. Megjithatë ky holizëm 

përbën shfaqjen konkrete edhe të një universializimi por që me të drejtë, sipas Gadamer-

it, nuk duhet kuptuar si totalitet pasi kështu shtyhemi më tej në shtigjet metafizike. “Në të 

dy rastet universialiteti nuk duhet të ngatërrohet me totalitetin....Gjuha nuk është një 

totalitet, dhe kjo vlen në fund të fundit edhe për vetë arsyen e cila nuk mbështjell 

totalitetin e qenies në pranishmërinë (Gegenwärtigkeit) e saj”3. 

Ndërkohë në marrëdhënie me shpalosjen konkrete të tekstit “epërsia metodike që del nga 

këto konsiderata rreth gjuhës, qëndron tek fakti se këtu “teksti” kuptohet si një koncept 

hermeneutik. Duam të themi që ai nuk shihet në perspektivën e gramatikës e të gjuhësisë, 

por si produkt i fundit i një analize që shenjëstron të qartësoj mekanizmin fal të cilit 

gjuha funksionon si e tillë, nga çdo përmbajtje që ajo ndërmjetëson. Nga një 

këndvështrim hermeneutik- që është këndvështrimi për çdo lexues-teksti përbën një 

produkt të thjeshtë të ndërmjetëm, një fazë e të ndodhurit komunikativ që bart një 

abstraksion shumë të saktë, pra pikërisht faktin se kjo fazë veçohet e fiksohet në formën e 

tekstit…. Gjuhëtari nuk dëshiron të futet në të kuptuarit e asaj që në tekst shprehet 

gjuhësisht, por të ndriçoj funksionimin e gjuhës si të tillë”4. 

 

 

 

 

1.5  Kultura dhe horizonti historik 

 

 
1.5.1    Kushtëzimi dhe krijimi i horizontit të të kuptuarit 

 
Pas analizimit dhe konceptimit të gjuhës në përmasës e saj universale dhe ontologjike si 

hapi i parë në univerisalizimin e rolit të hermeneutikës në shkencat e shpirtit, hapi tjetër 

duket disi më epistemologjik. Bëhet fjalë për të kuptuar tipologjinë, dinamikën dhe trajtat 

se nga çfarë horizontesh kushtëzohet fenomeni i të kuptuarit. Ndoshta në nivelin 

epistemologjik të hermeneutikës ky është elementi më thelbësor që ka prodhuar më pas 

edhe ndarjen gnoseologjike në njohjen njerëzore: shkencat e shpirtit dhe ato të natyrës 

njohin në mënyra të ndryshme. Duket se ky përfundim ka krijuar edhe këndvështrimin se 

natyrat e ndryshme të njohjes kanë prodhuar jo vetëm objektet e ndryshme të saj por edhe 

                                                 
1 “Kur shkruajta frazën: “Qenia që mund të kuptohet është gjuha”, doja të thoja edhe se ajo që është nuk 

mund të kuptohet tërësisht, sepse e tëra është ajo që një gjuhë sjell me vete e që transhendon përherë 

përmbajtjen e të shprehurit”- Hans Georg Gadamer. Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: 

Transeuropa, 2007), 78. 
2 Gadamer shpalos një natyrë të tezës holiste lidhur me gjuhën kur shprehet se “aty ku tingëllon një fjalë 

është evokuar një gjuhë e tërë dhe gjithçka që ajo është e aftë të thotë. Dhe gjuha do të thotë gjithçka”- 

Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), 38. 
3 Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), 152-153. 
4 Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 84. 
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instrumentat e ndryshme përmes të cilave kushtëzohet kjo njohje. Më pas natyrshëm në 

nivelin epistemologjik janë trajtuar dhe artikuluar qasje të ndryshme se “çfarë” dhe “si” i 

prodhon e provon të vërtetat shkencat e shpirtit dhe ato natyrore.   

Ndërkohë natyra historiciste e hermeneutikës dhe rrjedhimisht më pas edhe procesi i të 

kuptuarit njihet atëherë kur hermeneutika i hedh sytë nga dija historike. Ky zhvillim i 

hermeneutikës përmes kësaj marrëdhënie me dijen historike do të shenjoj dhe vulos edhe 

karakterin e një sërë perspektivash që njihen nën termin e rrymës së “historicizmit 

gjerman”. Një nga mendimet përfaqësuese më të spikatura është edhe ai i Wilhelm 

Dilthey-t. Ky i fundit ndërmori një projekt të guximshëm me qëllimin për t’i njohur dhe 

caktuar hermeneutikës detyrën për të përligjur të gjithë dijet e shkencave humane dhe në 

veçanti historisë. Nisur nga dija historike, ai kërkon të gjejë tek ajo themelin për të 

shpjeguar dhe themeluar natyrën e dijes së shkencave humane përmes metodës dhe 

modelit interpretues të hermeneutikës1. Në të vërtetë, natyra e dijes historike e bazuar tek 

format e jetës si produkte njerëzore përbëri shtegun themelor për të unifikuar shkencat e 

shpirtit dhe për të universialziuar plotësisht rolin e hermeneutikës në këto shkenca por 

duke prodhuar nga ana tjetër ndarjen më të madhe gnoseologjike mes shkencave të 

shpirtit dhe atyre të natyrës. Pikërisht qëllimi dhe projekti i Dilthey-t nuk ishte që të 

shpjegonte fenomenet natyrore por të kuptonte shprehjet kulturore që kanë ardhur në dritë 

në epoka të ndryshme të historisë. Dilthey mendon se qenia njerëzore përbën në thelb një 

qenie historike dhe produktet e tij shpirtërore mund të kuptohen realisht duke ju drejtuar 

përvojave të përjetuara (Erlebnis) në realitetin psikik dhe lidhjeve konkrete të jetës që 

përcaktojnë çdo aspekt të ekzistencës së njeriut në tërësi. Për ta realizuar këtë projekt ai 

kuptoi se filli i përbashkët si dije që shoqëronte të gjithë shkencat humane ishte dija dhe 

përvoja e shkencës së historisë. Mirëpo edhe pse trajtimi i këtij përfundimi do të 

qëmtohet më thellësisht e gjerësisht në kapitujt në vijim, interesi ynë në këtë pikë lidhet 

vetëm me procesin e të kuptuarit si i kushtëzuar nga horizontet historike. Fillimisht ajo që 

kuptohet nga projekti i Dilthey-t është se përvoja historike nuk kushtëzon gjithë toposin e 

dijes njerëzore, pra nuk kushtëzon njohjen në përgjithësi por vetëm një trajtë të caktuar të 

dijes: atë të shkencave të shpirtit. Mënyra sesi shprehet dhe artikulohet përpjekja e këtyre 

shkencave është përmes procesit të të kuptuarit. Kështu, në një nivel gnoeseologjik, 

shohim se vetë përmasa e dijes dhe natyrës së dijes historike përbën një kriter të qartë 

demarkacioni për të ndarë shkencat e shpirtit nga ato të natyrës. Për këtë arsye, qëllimi 

ynë deri në këtë pikë është të shohim se në çfarë marrëdhënie qëndron procesi i të 

kuptuarit me vetë rrethanat dhe kushtëzimin nga horizontet e caktuara historike. Në këtë 

pikë, ajo që kuptohet është se vetë procesi të kuptuarit vendos disa marrëdhënie me vetë 

dijen historike apo me kushtëzimet historike. Së pari, ky proces karakterizohet përgjatë 

gjithë artikulimit të tij nga përmasa e kushtëzimit të horizontit historik. Ky i fundit duket 

se përbën vetë mënyrën sesi jetësohet dhe zhvillohet vetë ky proces. Së dyti, të kuptuarit 

përbën një kriter ndarës mes shkencave të shpirtit dhe atyre natyrore dhe i shërben të 

parave si topos i përbashkët identitar. Pikërisht ndarja mes mënyrës së njohjes mes 

shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës nuk ndodh thjesht sepse të parat kuptojnë ndërsa 

të dytat shpjegojnë. Përkundrazi: krijohet kjo lloj mënyre e veçantë njohje mes dy llojeve 

të shkencave pasi vetëm njëra njeh historikisht ndërsa tjetra jo. Pra vetë dija historike 

                                                 
1 “Për Dilthey-in, pra hermeneutika vjen në thelbin e saj të vetin vetëm kur… shndërrohet në një disiplinë 

që bart funksionin e organit të historiografisë” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: 

Bompiani, 2001), 373. 
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duke shërbyer si një emërues i përbashkët i të gjithë shkencave të shpirtit na përcakton 

dhe vulos përfundimisht një tipologji të caktuar njohjeje të fenomeneve: atë të të 

kuptuarit. Së treti, të kuptuarit ekziston si i themeluar te dija historike dhe natyra e saj. 

Pra janë shkencat e shpirtit që kuptojnë dhe jo ato të natyrës pasi ato të parat përbëjnë një 

dije historike dhe kushtëzohen nga horizontet historike. Në këtë mënyrë ekzistenca e vetë 

të kuptuarit apo mënyrës sesi njohin shkencat e shpirtit i kushtohet natyrës së tyre të 

përbashkët si të kushtëzuara historikisht. Pra vetë dija historike përbën themelin 

situacional dhe ekzistencial të vetë procesit të të kuptuarit. Jo më kot, për Dilthey-n nuk 

mund të përcaktohet natyra e të njohurit të shkencave të shpirtit përmes të kuptuarit nëse 

nuk kuptohet më parë nga kushtëzohet kjo dije dhe sesi zhvillohet ajo nën këtë horizont. 

Së katërti, natyra dhe dinamika e të kuptuarit përcaktohet nga natyra dhe kriteret 

epistemologjike të vetë dijes historike si dije e kushtëzuar, jo absolute, e vërtetë jo logjike 

etj. Kështu, sipas Dilthey-t, historia dhe arsyeja historike na mëson të rrokim 

shumëllojshmërinë e interpretimeve rreth botës duke vlerësuar dhe ngritur lart shumësinë 

e këndvështrimeve pa i sheshuar arsyet e tjetrit në horizontin tonë të veçantë kulturor. Për 

këtë, themelore në veprën e Dilthey-t është koncepti i Weltanschauung (pamja rreth 

botës). Në veprën e tij, Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den 

Metaphysischen Systemen (1919), ai mbështet se çdo pamje e botës lind nga një 

“gadishmëri e brendshme përkundrejt jetës” dhe nga një mënyrë e veçantë e të drejtuarit 

për nga gjërat që nuk i përkasin rendit të arsyes por janë të rrënjëzuar në thellësinë e 

ngjarjeve të përjetuara. Mbi bazën e këtyre “gadishmërive të jetës” përcaktohen pamjet 

rreth botës që duke nisur nga marrëdhënie jetësore mes individëve përftojnë cilësitë e tyre 

të veçanta. Pikërisht kjo arsyeja historike e analizuar nga Dilthey na fton të kuptojmë 

shumëllojshmërinë e interpretimeve rreth botës duke vlerësuar shumëllojshmërinë e 

këndvështrimeve: na edukon në të kuptuarit e tjetrit si tjetër i vendosur na hapësirën dhe 

realitetin e tij të veçantë. Megjithatë ky pluralitet i të kuptuarit ndodhte dhe shtrihej 

përherë vetëm brenda natyrës së shkencave të shpirtit. 

 

 

 

1.5.2 Historia: Horizonti ekzistencial i të kuptuarit: Heidegger-i 

 

Për Heidegger-in nëse bëhet fjalë për të konceptuar të kuptuarit si një nga strukturat 

ontologjiko-ekzistenciale të ekzistencës atëherë vetë të kuptuarit përshfaq edhe vetë 

natyrën e ekzistencës si situatë. Një nga këto situata është edhe ajo e fundësisë së 

ekzistencës dhe/apo e historicitetit të saj. Duke e konceptuar historicitetin (historia si 

situatë ku shfaqet ekzistenca) si një horizont ekzistencial i të kuptuarit, Heidegger-i e 

koncepton natyrshëm të kuptuarit si një aspekt universal përbërës të ekzistencës që ndodh 

brenda kufijëve të mundësive tona duke u shenjuar nga fundësia e aspektit tonë historik1. 

Në këtë optikë, sipas tij, shtrirja në planin ekzistencialo-ontologjik të ekzistencës e bën të 

pamundur kuptimin e historisë objektivisht, në gjurmën e pozitivizmit. Për të, historia 

                                                 
1 “Problemi i historicitetit nuk është më ai i njohjes historike të konceptuar si metodë; por tregon mënyrën 

ku ekzistuesi “është me” ekzistuesit; të kuptuarit nuk përbën më kundërpërgjigjen e shkencave të shpirtit 

ndaj shpjegimit natyralist; lidhet më tepër me një mënyre të qëni e hapur ndaj qenies, që paraprin 

takimin e ekzistuesve të veçantë....Shpalosja pra i këtij karakteri historik paraprin çdo metodologji” – 

Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 124. 

http://www.daz-hermeneutik.bz.it/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=70
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nuk përbën një objekt. Ajo është “si jeta që merr pjesë në jetë (mitlebens Laben), si të 

qenit-familjar (Vertrautsein) e jetës në veten e saj”1. Kështu përmes metaforës së jetës që 

simbolizon ekzistencën, Heidegger-i shprehet se “nga të hulumtuarit se çfarë është 

historia e vijuar nga ne deri më tash lindi fakti se historia nuk mund të jetë më një objekt, 

një ent rreth të cilit pyesim; historia është në fakt një mënyrë të qeni. E konceptojmë 

qenien historike si një lloj themelor i të qenit. Historia nuk përbën një titull për një ent, 

por një lloj të qeni”2. 

Nga ana tjetër, konceptimi i historisë në një përmasë ontologjiko-ekzistenciale shërben 

edhe si një këndvështrim për të ndriçuar të gjitha strukturat e tjera ekzistenciale që 

shprehen në të, siç është edhe rasti i gjuhës. Më konkretisht, “diskutimi i pyetjes sonë 

rreth faktit se çfarë është gjuha tani më qëndron në sferën e pyetjes rreth faktit se çfarë 

është historia”3. Për Heidegger-in të kuptuarit përbën një aspekt universal përbërës të 

ekzistencës dhe ndodh brenda kufijëve të mundësive tona duke u shenjuar nga fundësia e 

aspektit tonë historik e cila shpaloset edhe në vetë thelbin e gjuhës. Kështu, rrjedhimisht, 

edhe vetë kuptimi i historisë, i rrjedhës “së kaluar” të ekzistencës, përbën një nga situatat 

sesi  shfaqet vetë ekzistenca dhe të kuptuarit lidhur me të. Kur flasim për historinë nuk 

nënkuptojmë me këtë një objekt të së kaluarës por një situatë që i jep kuptim dhe 

kushtëzon vetë ekzistencën.  

 

 
1.5.3 Tradita dhe e historia: kushte të nevojshme të shpalosjes së të kuptuarit: 

      Gadamer-i  

 

Duke u nisur nga karakteri ekzistencial i të kuptuarit i kushtëzuar ekzistencialisht nga 

përmasat historike, Gadamer-i kërkon ta shtrijë kushtëzimin historik në një shteg më 

konkret e më të ngushtë: atë të traditës. Nga ana tjetër, natyrshëm edhe analizimi i dijes 

dhe përmasës historike të procesit të të kuptuarit shtyn në trajtimin dhe ritrajtimin e  

çështjeve më konkrete si autoriteti historik, paragjykimet që burojnë nga e shkuara etj. 

Për Gadamer-in të gjitha këto struktura e në veçanti ajo e para-gjykimeve gëzon një 

element njohës jo vetëm sepse provon përkatësinë tonë me një traditë por sepse përbën 

formën konkrete përmes të cilës ekziston dhe nis procesi i të kuptuarit si interpretim. 

Nisur nga kushtëzimi historik, shpalosja e ekzistencës njerëzore në këtë horizont dhe në 

një situatë të fundme sjell se kjo e fundit nuk mund të shtrihet apo vendoset jashtë saj. 

Madje ky kushtëzim prek edhe vetë gjuhën dhe refleksionin filozofik4. Në fakt bëhet fjalë 

jo thjesht për një shquarje formale të këtij kushtëzimi historik por për të qenit thellësisht i 

vetëdijëshëm çka është e rëndësishme në aspektin shkencor5. Për këtë arsye, sipas 

                                                 
1 Martin Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenología (Genova: Il Nuovo Melangolo, 1998), 

252. 
2 Martin Heidegger, Logica e linguaggio (Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2008), 162. 
3 Martin Heidegger, Logica e linguaggio (Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2008), 161. 
4 “Nëse mendimi formohet në gjuhë, dhe gjuha hap përvojat filestare të mendimit, kjo do të vlejë për të 

gjitha format fenomenike të gjuhës, pra për të gjithë gjuhët. Filozofia  shfaqet atëherë e lidhur jo vetëm 

me gjuhën, por me një gjuhë historike” - Hans Georg Gadamer,  Linguaggio ( Roma-Bari: Laterza, 

2006), XV. 
5 “Nevoja e këtij vetëdijësimi rreth historisë së pasojave është urgjente pikërisht sepse përbën nevojën 

thelbësore për vetëdijen shkencore” - Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 

623. 

http://www.daz-hermeneutik.bz.it/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=70
http://www.ibs.it/editore/Il+Nuovo+Melangolo/il+nuovo+melangolo.html
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Gadamer-it, vetëdija e përcaktimit historik përbën më tepër “një të qenit sesa një 

vetëdije” dhe për këtë shkak të fundit ne i nënshtrohemi historisë më tepër nga sa kemi 

vetëdijen apo jemi të vetëdijëshëm për këtë situatë që na kushtëzon. Krijohet me pak fjalë 

kjo “vetëdije e përcaktimit historik” që shkon në dy shtigje: atë të kushtëzimit në të cilën 

ne gjendemi dhe aspektit të kushtëzuar të asaj që prodhojmë. Kjo do të thotë të prodhosh, 

t’i hapësh rrugë traditës: të njohësh që je i kushtëzuar dhe njëkohësisht të shtrosh 

kushtëzime të reja në raportin me botën. Në këtë mes, hermeneutika duhet të mbajë 

parasysh faktin se të kuptuarit nënkupton “në thelbin e tij, një proces që është i ndërfutur 

brënda kësaj historie dhe duhet ta marrë parasysh”1 e që shfaqet përmes traditës si 

situatë gjuhësore2.  Tek Gadamer-i, raporti me të shkuarën nuk përcaktohet në rradhë të 

parë nga nevoja për tu shkëputur dhe çliruar nga ajo3 pasi ekzistenca është e zhytur 

qënësisht vazhdimisht në traditën dhe ruan gjurmë të së shkuarës në aspektin historik. Në 

këtë drejtim e kaluara nuk këndvështrohet si tek Romantizmi si një e dhënë objektive dhe 

e pandryshueshme sikur të ishte një entitet natyror. E kaluara duhet parë si diçka e gjallë 

që vazhdon të na flasë dhe bashkëbisedojë. Kështu “ përvoja hermeneutike ka të bëj me 

traditën. Kjo është ajo që përbën objektin e një përvoje të tillë. Tradita nuk përbën thjesht 

një ngjarje ku në përvojë mësohet të njihet dhe të zotërohet, por përbën gjuhë, pra na flet 

si një “ti”. Ti-ja nuk është një objekt, por hyn në marrëdhënie me ne”4.  Kështu t’i 

drejtohesh të shkuarës apo ta kuptosh atë do të thotë të ndërfutesh në aspektin e gjallë të 

procesit historik që vjen e transmetohet deri tek ne duke mos e konceptuar si një njohje 

lidhur me një gjë të shkuar arkiologjike por si raport me botën5. Kjo ndodh për faktin se 

në çdo moment e shkuara dhe e tashmja sintetizohen vazhdimisht, hyjnë në marrëdhënie 

e ndërthuren papushim. Pikërisht kjo marrëdhënie mes këtyre përmasave historike përbën 

një përballje mes dy përmasve jo thjesht kohore por përmes dy korpuseve të ndryshme 

dijesh, normash dhe vlerash. Në këtë drejtim, procesi i të kuptuarit dhe të interpretuarit 

formësohet dhe kushtëzohet edhe nga ndikimi i traditës dhe kushtëzimi i të shkuarës 

historike në të tashmen. Për këtë arsye, ky konceptim ekzistencialo-historicist i situatës së 

të kuptuarit e vendos atë jo në një perspektivë të racionalizmit klasik (si një veprim që 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 621. 
2 “Vimë kështu në aspektin e dytë në të cilin shfaqet raporti mes gjuhës dhe të kuptuarit. Jo vetëm që objekti 

i privilegjuar i të kuptuarit, pra tradita, gëzon një natyrë gjuhësore; vetë të kuptuarit ka një raport 

themelor me gjuhën”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 807. 
3 “Kërkimi i shkencave të shpirtit nuk mund ta mendojë raportin tonë të të qenit historik me të kaluarën në 

termat e një kundërvënie të thjeshtëzuar. Në çdo rast raporti ynë me të kaluarën, në të cilën jemi 

vazhdimisht të angazhuar, nuk është përcaktuar mbi të gjitha nga nevoja e një shkëputje dhe çlirimi nga 

ajo që është trashëguar. Ne jemi në fakt vazhdimisht brenda traditave, dhe ky nuk është një qëndrim 

objektivizues që shtrohet përballë asaj që tradita të tilla shprehin si diçka të ndryshme nga ne, e huaj; 

përbën në fakt diçka që përherë tashmë e ndjejmë si tonën, një model pozitiv apo negativ, një njohje në të 

cilën gjykimi vijues historik nuk do të shoh një njohje, por një përshtatshmëri e lirë e traditës… Të 

kuptuarit ashtu siç provohet në shkencat e shpirtit ka të përbashkët me mbijetesën e traditave të paktën 

një gjë, e pra faktin e të parit të së kaluarës si trashëgimi si diçka që i flet, që e fton”-  Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 583-585. 
4 Ibid., 583-585. 
5 “Një traditë e shkruar nuk na bën të njohim vetëm një gjë të veçantë; në të na shfaqet  e pranishme një 

humanitet i tërë historik me raportin e saj të përgjithshëm kundrej botës”-  Hans Georg Gadamer, Verita 

e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 797. 
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rrjedh si fillesë nga subjekti) por në atë të historicizmit1. Pra e vetmja mënyrë për të 

përuruar një raport të gjallë me veprat e së shkuarës nuk është ai i shkuarjes në fillesë dhe 

në gjenezat e humbura nga historia por të menduarit e kuptimit të tyre të shkuar mbi 

bazën e situatës sonë të tanishme dhe kushteve komunikative2. Ky aspekt ilustrohet në atë 

që Gadamer-i e quan “historia e pasojave” e që nënkupton se interpretuesi mund të nis 

detyrën interpretuese vetëm mbi bazën e një varg interpretimesh të dhëna tashmë apo nga 

pasojat e prodhuara nga një ngjarje apo situatë e caktuar në të shkuarën. Parimit të 

“historisë së pasojave” i përkon “vetëdija e përcaktimit historik”, pra vetëdija e 

historicitetit tonë që na themelon. Vetëdije që na ndalon të këndvështrojmë historinë nga 

një pikë asnjëanëse e tërësisht objektive, pra meta-historike. Në këtë aspekt, si pasojë, 

“takimi hermeneutik” nuk ka të bëj me një përpjekje naive për të vënë në kllapa vetveten 

dhe vetë të tashmen por lidhet me një shkrirje horizontesh ku vetë koha nuk asgjesohet 

por vihet në shërbim të të kuptuarit të kohës së të tjerëve. Si rrjedhim, veprimtaria 

hermeneutike e interpretuesit përfton formën e një dialogu mes të tashmes dhe të 

shkuarës, pra një shkrirje horizontesh3. Në këtë drejtim, interpretimi dhe të kuptuarit  

buron nga takimi apo ndeshja me këto dy lëvizje: ajo e transmetimit historik dhe atë të 

interpretuesit (edhe ky i fundit perceptohet si diçka e lëvizshme në historicitetin e të 

tashmes). Kështu largësia kohore mes të shkuarës dhe interpretuesit nuk duhet të 

konceptohet si një pengesë që duhet të kapërcehet4 pasi kjo situatë përbën vetë kushtin e 

mundësisë së përvojës të të vërtetës në takimin me të shkuarën historike. Kjo largësi nuk 

është diçka e ngurtë dhe fikse por është në lëvizje e sipër duke çuar në heshtimin e disa 

paragjykimeve jo të ligjshme dhe që na ndihmon në një kuptim më mirë të tekstit apo 

ngjarjes që shtrohet për tu interpretuar. Kështu ne jemi përherë të shfaqur ndaj pasojave 

të historisë që vendos paraprakisht rreth asaj që na shfaqet si problem dhe si objekt 

kërkimi për tu interpretuar. Pra kjo “shkrirje horizontesh”, sipas Gadamer-it, ka të bëj me 

dy horizonte historike “ku horizonti i së tashmes nuk ndërtohet pra në mënyrë të pavarur 

dhe të ndarë nga e shkuara”5. Kështu “të kuptuarit, në fakt, është përherë procesi i 

                                                 
1 “Të kuptuarit nuk duhet kuptuar shumë si një veprim i subjektit, sesa si ndërfutja në të gjallën e një 

procesi transmetimi historik, në të cilin e kaluara dhe e tashmja vazhdimisht sintetizohen” -  Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 601. 
2 “Në fakt, kënaqësia e konceptit të tekstit është më mirë e themeluar hermeneutikisht: qoftë oral apo i 

shkruar, të kuptuarit e tekstit mbetet në çdo rast i varur nga kushtet komunikative që, si të tilla, 

kapërcejnë përmbajtjen e thjeshtë të kuptimit të fiksuar të asaj që thuhet. Mundet madje të thuhet se 

rivendosja ndaj shkronjës, tekstit si të tillë, duhet përherë të motivohet nga veçantësia e situatës 

komunikative”- Hans Georg Gadamer. Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 

86. 
3 “Përbën, në fakt, pjesë të një të kuptuari autentik aftësia për të rimarrë konceptet e një të kaluare 

historike në një mënyrë të tillë që ata të përfshijnë në vetvete edhe mënyrën tonë të menduarit. E kemi 

quajtur këtë fakt shkrirje horizontesh” - Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 

2001), 771. 
4 “Vetëm, në fakt, në bazë të ngarkesës ontologjike të caktuar nga Heidegger-i lidhur me të kuptuarit e 

kuptuar si një “ekzistencial”, dhe në bazë të interpretimit kohor të dhënë nga ai lidhur me mënyrën e të 

qenit të Qenies atje, është bërë e mundur të mendohet largësia kohore në të gjithë frytshmërinë e saj në 

planin hermeneutik…. Largësia kohore, në fakt, nuk përbën diçka që duhet kapërcyer…” -  Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 615. 
5 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 633. 
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shkrirjes të këtyre horizonteve që mbahen të pavarur mes tyre”1. Pikërisht “kjo shkrirje, 

si akt i qëllimshëm dhe i vetëdijëshëm, përbën punën e vetëdijes së përcaktimit historik”2. 

Më tej kjo do të thotë se të kuptuarit nuk përbën kurrë një proces të mbyllur e të 

përfunduar pasi në rrjedhën e historisë mund të hapen (dhe hapen) mundësi të reja të të 

kuptuarit të asaj që na trashëgohet në tekstet e të shkuarës. Ky proces i interpretimit dhe 

të kuptuarit është i pafundëm pasi njeriu është përherë i hapur ndaj njohjeve të reja dhe 

kur ai mendon se gabon mundet përherë të riformulojë propozimet e tij interpretuese. Për 

këtë arsye, sipas Gadamer-it, procesi i të interpretuarit e kuptuarit jo vetëm kupton një 

tekst që i vjen nga e shkuara por edhe e pasuron me ato problematika që nuk ishin marrë 

parasysh nga vetë autori i tekstit por që vihen në dritë falë punës së vazhdueshme të 

interpretuesve të ndryshëm që përherë i japin përgjigje të ndryshme kuptimeve të 

ndryshme që lindin nga teksti në marrëdhënie me të tashmen. Në këtë drejtim, teksti nuk 

zotëron një të vërtetë objektive dhe të dhënë një herë e përgjithmonë që duhet paraqitur 

në mënyrë sa më besnike që të jetë e mundur. Teksti përbën një dhënës apo përftues 

kuptimesh që dialogon vazhdimisht me të tashmen. Kjo përbën në të vërtetë edhe 

ekzistencën e punës hermeneutike. Sipas Gadamer-it, puna hermeneutike nënkupton dhe 

përfshin një polaritet mes tëhuajtësisë dhe familjaritetit3. Interpretuesi gjëndet mes 

përkatësisë së një tradite dhe largësisë së tij përkundrejt objektit që përbën çështje të 

interpretimit të tij4. Mirëpo, siç u theksua më sipër, Gadamer-i e sheh traditën apo të 

shkuarën historike jo a priori si pengesë por si mundësi dhe kusht paraprak të ekzistencës 

së vetë interpretimit dhe të kuptuarit. Në fakt nëse intepretandum do të ishte tërësisht i 

huaj, sipërmarrja hermeneutike do të ishte e dështuar ndërkohë që po të ishte tërësisht 

familjar (i njohur apo i afërt për ne) nuk do të kishte kuptim të kryhej përpjekja 

hermeneutike. Si pasojë duhet të pranohet se l’nterpretandum, përkundrejt interpretans, 

shfaqet si i huaj dhe familjar në të njëjtën kohë. Largësia mes interpretuesit dhe asaj që 

interpretohet nuk përbëjnë një humnerë bosh por një hapësirë të mbushur nga tradita që 

shërben si një urë mes dy poleve të përpjekjes për të interpretuar5. Nëse tëhuajtësia e 

theksuar dhe përvijuar nga largësia kohore ndodh për hir të karakterit të huaj të objektit të 

interpretuar (pasi e ka shkruajtur dikush tjetër dhe vjen nga një kohë e shkuar), 

familjariteti ndodh për faktin se interpretuesi dhe ajo që interpretohet i përkasin të njëjtit 

proces historik falë të cilit shfaqen në një marrëdhënie mes tyre.  

 

 

 

 

                                                 
1  Ibid.,633 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 635. 
3 “Në të vërtetë, provohet në fakt një polaritet familjariteti dhe tëhuajtësie, e mbi këtë themelohet detyra e 

hermeneutikës” Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 611.  
4 “Metoda e të kuptuarit duhet të ketë si objektiv si atë që është e përbashkët-përmes krahasimit-ashtu edhe 

atë që është e veçantë-përmes zbulimit….Përmes të dy aspekteve, një metodë e tillë mbetet në fakt “art”, 

pasi nuk mund të kuptohet kurrë mekanikisht si një zbatim i thjeshtë i rregullave” - Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 397. 
5 “Në të vërtetë, në fakt, bëhet fjalë për të rinjohur në largësinë kohore një mundësi pozitive dhe 

frytëdhënëse të të kuptuarit. Kjo largësi nuk përbën një humnerë të gjerë përpara nesh, por mbushet nga 

vëzhdimësia e transmetimit dhe traditës ku në këtë mes na shfaqet gjithçka që përbën objekt të 

komunikimit historik”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 615. 



 

 

 
54 

1.6  Rrethi hermeneutik si thelb epistemologjik: forma e ndodhjes të të kuptuarit  

 

 

1.6.1 Dinamika e të kuptuarit përmes trajtës së rrethit hermeneutik: Schleiermacher-i 

 

Krahas gjuhës si trajta e ekzistencës ontologjike dhe kushtëzimit historik që kushtëzon 

vetë të kuptuarit shtrohet një pyetje: si ndodh vetë të kuptuarit në nivelin ontologjik? 

Përgjigjja e parë, me të vërtetë serioze që i jepet kësaj pyetje shpaloset nga mendimi i  

Schleiermacher-it. Me të, problemi hermeneutik i të kuptuarit shfaqi për herë të parë një 

cohë filozofike dhe vetë hermeneutika nisi të marrë një përmasë normative e themeluar 

në një sens antropologjik1. Siç vë re edhe Dilthey, “deri në atë kohë  hermeneutika ishte 

në më të mirën e rasteve një ndërtesë rregullash [...] të një interpretimi universialisht të 

vlefshëm”2. Duke nisur nga qëndërsia e problemit të të kuptuarit, analiza e tij pikasi një 

shtrat të përbashkët ku ndodh çdo veprimtari interpretuese: gjuha3. Në këtë drejtim, qasja 

e Schleiermacher-it zotëron një mbështetje në perspektivën e gjuhës por që shton edhe 

një problem themelor (siç nënvizon Gadamer-i) se “në çfarë kuptimi mund të thuhet se 

gjuha ku vetëm duke lëvizur nga ajo mund të nxirren parashtrimet e të kuptuarit?”4. Më 

tej, duke u nisur nga akti i gjallë i komunikimit, Schleiermacher-i përmbys botëkuptimin 

e zakonshëm që nis që nga natyrshmëria e të kuptuarit dhe fut konceptin e keqkuptimit të 

natyrshëm (spontan)5 duke ngjallur një problematizim në vetë procesin e të kuptuarit dhe 

një ushtrim të përhershëm e universal të punës hermeneutike6. Mirëpo, nga ana tjetër, siç 

nënvizon drejtë Gadamer-i “një dallim i parë interesant përbëhet, nëse nuk gaboj, nga 

fakti se Schleiermacher-i nuk flet më shumë për të moskuptuarit sesa lidhur me të 

keqkuptuarit. Ajo që ai ka si shënjestër nuk është më situata pedagogjike e interpretimit 

në përdorim të të tjerëve, që në fakt do t’i vinte në ndihmë dishepujve në të kuptuarit, 

interpretimi dhe të kuptuarit gërshetohen në fakt në të në një marrëdhënie shumë të 

ngushtë, si fjala e jashtme me atë të brendshme, dhe të gjithë problemet e interpretimit 

(Auslegung) përbëjnë në të vërtetë probleme të të kuptuarit (Verstehen)… Në fakt tani 

vështirësia e të kuptuarit dhe keqkuptuarit nuk cilësohen më si fakte rastësore, por si 

momente përbërës, që bëhet fjalë për t’i kapërcyer paraprakisht. Dhe Schleiermacher-i e 

përcakton pikërisht hermeneutikën si “arti i shmangies së keqkuptimit”: Ajo lartësohet 

kështu përtej rastësisë së praktikës së përbashkët të ilustrimit të teksteve me qëllim 

pedagogjik për të përftuar pavarësinë e një metode, ku keqkuptimi verifikohet spontanisht 

                                                 
1 “Me Schleiermacher-in, hermeneutika integron drejtimin antropologjik; antropologjia e llogarit 

hermeneutikën mes shkencave të njeriut” – George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 

1989), 355. 
2 Marco Ravera. Il pensiero ermeneutico. Testi e materiali (Genova: Marietti, 1986), 185. 
3 “Gjithçka që mund të përbëj parashtrimin në hermeneutikë është vetëm gjuha e gjithçka që mund të 

gjehet, ku bëjnë pjesë edhe parashtrimet e tjera objektive dhe subjektive,  duhet të gjehet duke u nisur 

nga gjuha”- Friedrich Schleiermacher, Ermeneutica. (Milano: Bompiani, 2000), 67. 
4  Gadamer, Hans Georg, Linguaggio. Bari: Laterza, 2006, 4. 
5 “... keqkuptimi prodhohet spontanisht dhe se të kuptuarit duhet të dëshirohet dhe të kërkohet pikë për 

pikë” - Friedrich Schleiermacher, Ermeneutica (Milano: Bompiani, 2000, 327.  
6 “Veprimi i të kuptuarit ka vend atje ku nuk jepet një të kuptuari të menjëhershëm, ose, me fjalë të tjera, ku 

ekziston në njëfarë mënyre mundësia e keqkuptimit. Ideja schleiermacheriane e një hermeneutike 

universale përcaktohet mbi këtë bazë. Ajo lind nga pranimi se përvoja e huajtësisë dhe mundësisë së 

keqkuptimit përbën një fakt universal” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 

2001), 375-377. 
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dhe të kuptuarit duhet të dëshirohet e të kërkohet shprehimisht në çdo pikë ”1. Më 

konkretisht, në mendimin e tij shfaqet një formë e re e rrethit hermeneutik që ngjan se 

shfaqet si një spirale e hapur duke shfaqur me këtë pashtershmërinë e vijimit 

interpretativ. Me Schleiermacher-in ndiqet objektivi për t’i dhënë jetë një teorie filozofike 

të interpretimit duke nisur nga qëndërsia e problemit të të kuptuarit. Si pasojë, 

hermeneutika nuk cilësohet më si një disiplinë që zbatohet në mënyrë rastësore dhe me 

raste por shtrihet në çdo diskurs të mundshëm duke i interesuar të gjithë produkteve 

gjuhësore dhe teksteve2, të gjithë përvojës njerëzore si e formuluar përmes gjuhës. 

Kështu, përmes mendimit të tij u theksua fakti se universialiteti i hermeneutikës lidhet me 

universialitetin gjuhësor të botës së njeriut. Ajo shfaqet kryesisht tek fakti që në themel të 

vetë jetës së njeriut qëndron një veprim gjuhësor-interpretues që është bashkëfillestar me 

qenien tonë në botë. Në fakt nëse bota për njeriun përbën mbi të gjitha një univers 

kuptimesh edhe ndaj saj mund të hyjmë përmes të kuptuarit dhe komunikimit gjuhësor. 

Pikërisht përvoja gjuhësore e të kuptuarit shfaqet në formën e një rrethi të cilësuar si 

rrethi hermeneutik, mënyra sesi ndodh interpretimi dhe më tej, të kuptuarit. Më 

konkretisht, “kjo situatë epistemologjike e zhvendos origjinën e kuptimit; themeli i të 

kuptuarit nuk është më, si më parë, në objektin e dijes; kuptimi nuk është më i pranishëm 

tek objekti, si një thesar i fshehur apo si një bërthamë bajame. Subjekti shfaqet si padroni 

i kuptimeve, manipuluesi ose poeti, i aftë të kryej ndryshimet e nevojshme për të integruar 

përsëri objektin e shkuar në sferën aktuale të kulturës”3. Nisur nga këto perspektiva, 

subjekti i tekstit nuk është më thjesht autori që e ka prodhuar, por diçka më tepër se ajo 

që ka shprehur ai. Schleiermacher-i e shpreh në mënyrë të përsëritur se duhet kuptuar një 

autor më mirë sesa vetë gjëja që ka dashur të shpreh4 duke bërë ndoshta për herë të parë 

një dallim mes riprodhimit dhe prodhimit që vijon nga puna e interpretimit. Në këtë 

mënyrë, teksti konceptohet objektivisht si botë (siç do ta theksojë kohë më vonë edhe 

Ricoeur-i) që shpalosen përmes tij duke theksuar përmasën e interpretimit si prodhim dhe 

krijim i vazhdueshëm i lirë. Kështu tek Schleiermacher-i “ riprodhimi mbetet në thelb i 

dallueshëm nga prodhimi. Në një mënyrë të tillë Schleiermacher-i mbërrin që të pohojë 

se bëhet fjalë për të kuptuar një autor më mirë sesa vetë ai kuptohet…. Formula e 

Schleiermacher-it, ashtu siç e kupton ai, nuk merr më parasysh vet objektin për të cilin 

diskursi flet, por e sheh tekstin në mënyrë të pavarur nga përmbajtja e tij e njohjes, si një 

prodhim absolutisht i lirë”5. Mirëpo, nga ana tjetër, edhe pse me Schleiermacher-in kemi 

një universializim të mëtejshëm të hermeneutikës, përsëri ky universializim ndodhi në një 

nivel metodik. Këtë aspekt e gëzon edhe vetë rrethi hermeneutik. Duke qenë se disiplina 

e hermeneutikës edhe në rastin e Schleiermacher-it u trajtuar si një disiplinë me thelb 

zbatues që lunte rol kryesor në interpretimin e teksteve të shkruara atëherë edhe vetë ideja 

e rrethit hermeneutik trajtohej në një këndvshtrim metodologjik e me thelb zbatues. Që 

me Ilirikun dhe Schleiermacher-in, rrethi hermeneutik është cilësuar metodologjikisht si 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 387-389. 
2 “Procesi i vërtetë i ç’rajonalizimit nisi me orvatjen për t’i dhënë jetë një problemi të përgjithshëm, duke u 

nisur nga një veprimtari interpretuese shkallë-shkallë e shprehur në tekste të ndryshme. Vlerësimi i kësaj 

problematike qëndrore dhe unitare është vepra e Fredrich Schleiermacher”- Paul Ricoeur, Dal testo 

all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 73. 
3 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 257. 
4 “Përsosmëria më e më e madhe e interpretimit ka të bëj në të kuptuarit e autorit më mirë sesa vetë ai”- 

Friedrich Schleiermacher, Ermeneutica (Milano: Bompiani, 2000), 441.  
5  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 411.  
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një skemë që mbështetej në interpretimin korrekt të tekstit të shkruar mbi parimin “nga 

pjesët tek e tëra dhe nga e tëra tek pjesët”1. Në këtë drejtim, lëvizja rrethore e 

interpretimit të tekstit lëviz nga pjesët që formojnë tekstin tek e tëra (teksti si i tërë) dhe 

nga teksti si i tërë tek pjesët që formojnë atë. Kështu, teknikisht në mënyrën e 

funksionimit të këtij rrethi njihet një shkëmbim i vazhdueshëm mes gjërave të njohura 

dhe atyre që duhen njohur. Përgjatë këtij rrethi ndodh që pjesët modifikojnë kuptimin e 

veprës si të tërë dhe vetë vepra si e tërë i ndryshon kuptimin pjesëve të veçanta që e 

përbëjnë dhe formojnë atë. Në këtë aspekt, me paraqitjen e këtij modeli “ kërkimi i të 

kuptuarit nënkupton se interpretuesi lëviz për të hyrë në një hapësirë mendore të objektit 

që do të interpretohet, por kjo lëvizje e parë duhet të shoqërohet nga një kalim në një 

kuptim të përmbysur të domethënies të përftuar në hapësirën mendore nga ku varet 

vepruesi…. Për të përfaqësuar këtë situatë romantikët kanë shpikur skemën e rrethit, ose 

më mirë atë të eklipsit hermeneutik. Të kuptuarit paraprak nën formën e eklipsit ku të dy 

aspektet janë përkatësisht objekt dhe subjekti i interpretimit; hermeneutika përbën 

shtegun, shpalosjen e domethënies mes këtyre dy poleve. Subjekti vë në diskutim objektin, 

por objekti heton subjektin; në punën e tekstit secili nga të dy është i detyruar të 

perëndojë identitetin e tij. Të kuptuarit nuk vendoset në një hapësirë absolute, por 

përfshin një relativizim të termave të raportit që, në rrjedhën e kësaj marrëvëshje, vijojnë 

në një shkëmbim të kuptimeve përkatëse”2 .   

Ndërkohë, më tej, me Schleirmacher-in shfaqet një aspekt pozitiv në procesin për 

universializimin e hermeneutikës pasi ai parimisht paraqet disa rregulla universale për 

interpretimin e çdo teksti3 por shfaq një mangësi pasi këto lidhen vetëm me tekstin dhe jo 

me botën historike në përgjithësi, siç do të ndodh me hermeneutikën e Dilthey-t. Në 

aspektin metodologjik, Schleiermacher-i pranon se rregullat interpretuese janë universale 

dhe unike si për tekstet e shenjta ashtu edhe për tekstet me një natyrë tjetër (jo fetare). Në 

të vërtetë, përpjekja e tij për universializimin e hermeneutikës që mund ta cilësojmë si 

tepër pjesor4 është disi pozitiv pasi duket se rrënjëzohet tek e njëjta ambicje si ajo e 

projektit gnoseologjik të Kantit veçse në nivelin metodik: kërkimin e kushteve dhe 

mundësive të interpretimit i kuptuar dhe konceptuar si një veprimtari e arsyes. Megjithatë 

edhe pse si projekt mundohet të jetë gjithëpërfshirës, analitikisht brenda metodës ai bëhet 

pjesor. Fillimisht kjo ndodh me ndarjen e interpretimit gramatikor (që ka si objekt gjuhën 

lidhur me rregullat e aspektet semantike të tekstit) dhe atij psikologjik (teknik)5 (që ka si 

                                                 
1 “Qëllimi final i shpjegimit psikologjik (teknik) nuk është gjë tjetër veçse fillimi i zhvillimuar, pra të 

vështruarit e të të tërë aktit në pjesët e tij dhe çdo pjese kundrejt materialit të asaj që lëviz” - Friedrich 

Schleiermacher, Hermeneutics and criticism (UK: Cambridge University Press, 1998), 91. 
2 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 222-223. 
3 “Një hermeneutikë e përgjithshme kërkon, në fakt, vendosjen mbi zbatime të veçanta dhe veçimin e 

veprimeve të zakonshme në dy degët kryesore të hermeneutikës. Por, për ta kryer, nevojitet jo vetëm 

lartësimi mbi veçantësinë e teksteve, por kapërcimi i vetë veçantësisë së rregullave, të treguesve brenda 

të cilëve përhapet arti i të kuptuarit. Hermeneutika lind nga kjo përpjekje për të lartësuar interpretimin 

dhe filologjinë në rangun e një Kunstlehre, pra të një “teknike” që nuk kufizohet në një shumë të thjeshtë 

të veprimeve pa lidhje mes tyre”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 74. 
4 Schleiermacher nuk e shtrin hermeneutikën tek tekstet e shkencave të natyrës dhe e sheh atë thjesht si 

metodë e interpretimit të teksteve – shënimi im 
5 “Interpretimi psikologjik është më i madh kur merret gjuha vetëm si mjeti përmes së cilës individi 

komunikon mendimet e tij; interpretimi gramatikor përbën në këtë rast vetëm largimin e kapërcimit të 

vështirësive. 2. Interpretimi gramatikor është më i madh kur shihet gjuha në masën që përcakton 

mendimin e të gjithë individëve, por e vështron individin, përtej qëndrimit të gjuhës dhe shprehjes së 
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objekt mendimin e autorit të tekstit). Edhe pse ky i fundit në dukje cilësohet si më pozitiv 

në evolucionin e zhvillimit të disiplinës së hermeneutikës në historinë e saj dhe si detyra 

e vetë hermeneutikës, në të vërtetë ky paraqet një kufizim të madh që e lidh kanonikisht 

me mendimin e autorit të veprës. Si pasojë, hermeneutika e tij lidhet me qasje të 

karakterit psikologjik e jo ontologjik duke e larguar kështu së tepërmi hermeneutikën nga 

përpjekja për ta universializuar e shtrirë në të gjitha tekstet e tjera. Qasja e tij që orvatej 

në të kuptuarit e “mens auctoris”1, pra të njohjes së mendimit nisur nga autori i tekstit, jo 

vetëm e mbyll hermeneutikën në një substancializëm kartezian pa e universializuar atë 

por edhe krijon e ngërthen një paradoks logjik. Kush mund ta di saktë e objektivish se 

çfarë mendon autori i tekstit apo se çfarë kërkon të thotë ai realisht kur është subjekti që 

niset përherë nga parashtrime subjektive? Nga ana tjetër, me këtë qasje, hermeneutika 

kthehet në një objekt me karakter psikologjik e ndoshta në një metodë për një 

hermeneutikë psikologjike të autorit të tekstit. Kjo sipërmarrje e mbyll hermeneutikën 

duke e nxjerrë rrjedhimisht nga fokusi i saj i studimit.  

 

 

 

1.6.2 Natyra ekzistenciale e ontologjike e rrethit hermeneutik: Heidegger-i e 

Gadamer-i 

 
Tek Heidegger-i (më pas dhe tek Gadamer-i) rrethi ekzistencial nuk mund të kuptohej 

ndryshe nga sa mund të konceptohej vetë situata e të kuptuarit si një nga strukturat 

ontologjike-ekzistenciale të Dasein-it e të qenit në botë2. Në këtë drejtim, përderisa të 

kuptuarit përbënte një situatë apo strukturë ekzistenciale atëherë edhe trajta sesi  

përshfaqet apo ndodh realisht do të gëzonte një natyrë ekzistenciale. Këtë gjë rithekson 

edhe Gadamer-i kur i paraprin natyrës ekzistenciale të të kuptuarit përmes trajtës sesi e 

konceptojmë instrumentin apo mjetin. “Kështu ai që merr vesh për përdorimin e një 

instrumenti nuk e cilëson si objekt por e përdor, ashtu edhe të kuptuarit, ku Dasein 

kuptohet në qenien e tij dhe në botën e tij, nuk përbën një marrëdhënie me objekte të 

caktuara të njohjes, por vetë qenien në botë”3. Në këtë drejtim, më parë se Gadamer-i, 

Heidegger-i i kushtonte rëndësi konceptimit të natyrës së rrethit si trajtë ekzistenciale  

duke mos përdorur parimet apo instrumentat e logjikës formale apo logjikës në tërësi. 

Kështu “rrethi nuk duhet të degradohet në një rreth vitiosus”4 ku përmes parimeve 

formale të logjikës të vihej në pah një kontradiksion i mundshëm logjik. Ajo që kuptohet 

në këtë mes është fakti se ky rreth nuk përbën një paraqitje skematike të logjikës formale 

apo një formë e të njohurit rreth mënyrës sesi subjekti mendon por një horizont 

ekzistencial që bën të mundur çdo formë njohjeje5. Për këtë arsye, Heidegger-i shprehet 

                                                                                                                                                 
saj, vetëm si atë përmes të cilës gjuha shfaqet” - Friedrich Schleiermacher, Hermeneutics and criticism 

(UK: Cambridge University Press, 1998), 10. 
1 Mendja (qëllimi) i autorit - lat. 
2 “Por këto përcaktime të qenies së Dasein duhet të shihen dhe të kuptohen a priori mbi themelin e asaj 

krijimi të të qenit që ne e quajmë me emrin qenia-në-botë” – Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: 

Longanesi, 2003), 76. 
3 Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 75. 
4 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 194. 
5 “Rrethi i të kuptuarit nuk është një rreth i thjeshtë ku lëviz çdo formë e të njohurit, por shprehja e vetë 

para-strukturës së Dasein vetë”- Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 194. 
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se “e rëndësishme nuk është të qëndrosh jashtë rrethit, por në të qëndruarit brenda në 

mënyrën e duhur”1. Por çfarë nënkupton më në thellësi ky theksim i kujdesshëm i tij? Ka 

të ngjarë që këtë ta kuptojmë në dy përmasa: në atë të vetë natyrës ekzistenciale të të 

kuptuarit dhe atë epistemologjike të përcaktimit të një kufiri lidhur me objektivitetin apo 

përmasën e duhur të interpretimit të tekstit. Në përmasën e parë, kuptohet jo vetëm që ky 

rreth përbën situatën e vetme që përshfaq natyrën tonë të kuptuarit të ngjizur në një 

themel ontologjik por edhe përplotësohet nga përmasa e dytë: ajo epistemologjike. Lidhur 

me këtë të fundit, kuptojmë se ajo përcakton apo shenjon edhe kufijtë se deri ku mund të 

lëvizet dhe si mund të lëvizet në mënyrën e duhur (brenda rrethit) përgjatë procesit të 

interpretimit. Ja sesi shprehet në mënyrë shteruese Gadamer-i lidhur me Heidegger-in. 

“ Për Heidegger-in, në fakt, rrethi karakterizohet nga fakti se të kuptuarit e tekstit është 

vazhdimisht i përcaktuar nga lëvizja paraprirëse e para të kuptuarit. Rrethi i pjesëve dhe 

i të tërës nuk zgjidhet duke u shpërbërë në të kuptuarit e kryer, por në fakt pikërisht në 

një të kuptuari të tillë realizohet në mënyrën më të plotë. Rrethi nuk gëzon pra një 

karakter formal, nuk është as subjektiv as objektiv, por karakterizon të kuptuarit si një 

ndërveprim i lëvizjes së transmetimit historik dhe të lëvizjes së interpretuesit. Paraprirja 

e kuptimit që udhëheq të kuptuarit tonë të tekstit nuk përbën një akt të ndërsubjektivitetit, 

por përcaktohet në bazë të aspektit të përbashkët që na lidh me traditën. Ky aspekt i 

përbashkët, në fakt, në raportin tonë me traditën është një akt të vazhdueshëm të të bërit. 

Nuk përbën thjesht një  parashtrim përherë tashmë i dhënë; jemi ne që e ndërtojmë përsa 

e kuptojmë, përsa marrim pjesë aktivisht në ekzistencën dhe në zhvillimin e traditës dhe 

kështu e çojmë përpara vetë ne. Rrethi i të kuptuarit nuk është aspak një rreth metodik, 

por shquan një strukturë ontologjike të të kuptuarit”2. 

 

 

1.6.3 Rrethi hermeneutik dhe paragjykimet 

 

Natyra ontologjike e rrethit të të kuptuarit është tepër themelore dhe shërben si kusht 

paraprak themelor të procesit të të kuptuarit që ripërcakton rrjedhimisht edhe vetë disa 

parakushte të gnoseologjisë: dijet e shkuara (tradita) dhe dijet që kanë lindur nga to 

(paragjykimet). Në këtë drejtim, njohja në nivel ontologjik të ekzistencës së traditës dhe 

përmasës historike rivlerëson edhe termin e “paragjykimit”. Në këtë mes, me qasjen e 

Gadamer-it paragjykimet tona nuk përbëjnë diçka abstrakte por janë prodhime që vijnë 

nga historia, pra nga tradita. Në këtë marrëdhënie dialektike, paragjykimet nuk janë diçka 

domosdoshmërisht të rremë pasi përkrah tyre ekzistojnë edhe paragjykime të vërteta e të 

ligjshme. Kështu, “më vete, paragjykimi nënkupton vetëm një gjykim që shqiptohet  

përpara një analize të plotë e përfundimtare të të gjithë elementëve objektivisht të 

rëndësishëm… “Paragjykimi” nuk nënkupton në fakt aspak gjykim të rremë; koncepti 

përfshin [faktin] se ai mund të vlerësohet si pozitivisht ashtu edhe negativisht. Nëse 

thërrasim në ndihmë latinishten praejudicium shfaqet më e lehtë për të parë sesi, përkrah 

kuptimit negativ,  fjala mund të ketë edhe një pozitiv. Ekzistojnë préjuges légitimes”3. Në  

këtë drejtim, Gadamer-i shprehet se paragjykimet janë pjesë përbërëse e përvojës tonë si 

qenie historike ku një pezullim apo shmangie e tyre do të nënkuptonte edhe një shuarje të 

                                                 
1 Ibid., 194. 
2  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 607- 609. 
3  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 561. 



 

 

 
59 

vetë unit tonë konkret. Pra mesa duket paragjykimet përbëjnë shfaqjen e domosdoshme të 

natyrës ekzistenciale dhe ontologjike të ekzistencës së Dasein-it si qenie historike duke 

përbërë  një kusht të domosdoshëm të saj edhe një element që mund të prodhoj natyrshëm 

keqkuptime lidhur me natyrën konkrete të interpretimit të tekstit. Megjithatë ky nuk është 

një kusht që mund të mënjanohet metodologjikisht pasi themelohet në një situatë 

ontologjike. Ashtu si shqisat na gabojnë përsëri nuk mund t’i mënjanojmë nga struktura e 

të njohurit. E njëjta analogji ndodh edhe me strukturën e veçantë të paragjykimit aq sa 

është e pamundur të ndahen në mënyrë të qartë e objektive, paragjykimet frytdhënëse nga 

ato të dëmshme1. Ndërkohë themeli ontologjik i paragjykimit në procesin e të 

interpretuarit dhe të kuptuarit është kaq i thellë sa Gadamer-i shprehet se ai shpaloset 

kudo madje edhe në situata që mund të duken thjesht verbale si në rastin e leximit. Ai  

thekson se edhe në të lexuarit ekzistojnë procese paraprirëse të përvojës. Sipas tij, “të 

lexuarit nuk nënkupton gërmëzimin. Kur gërmëzon nuk di të lexosh. Të lexuarit 

nënkupton përherë procese të caktuara paraprirëse të përvojës ndijore, edhe gëzon si i 

tillë një idealitet të caktuar….Të lexosh do të thotë të interpretosh, dhe të interpretuarit 

nuk është gjë tjetër veçse procesi i artikuluar i të lexuarit. Këtu teksti nuk përbën atë 

ngurtësi të të dhënës ku në fund të fundit duhet të përdoret nga ana e lexuesit dhe 

interpretuesit. Teksti parësor përbën një formë të paraqitur të konsoliduar në vetvete, që 

duhet të lexohet përsëri, vazhdimisht, edhe pse është kuptuar tashmë gjithmonë”2. 

 

 
1.6.4 Rrethi hermeneutik: të kuptuarit si transmetim historik dhe lëvizje e 

interpretuesit: Gadamer-i 

 

Pas theksimit të natyrës ekzistenciale të rrethit hermeneutik mund të kuptohet edhe sesi  

shfaqet të kuptuarit në aspektin ontologjik. Lëvizja e parë në këtë drejtim është se ai nuk 

analizohet vetëm në aspektin tekstor (të tekstit) siç e shihte Schleiermacher-i por në çdo 

proces të të kuptuarit njerëzor, pra edhe në nivelin ontologjik. Në këtë mënyrë, edhe 

marrëdhënia e pjesëve me të tërën në kuptimin e ngushtë tekstor merr një rikonceptim të 

ri. Kjo në thelb do të thotë se rrethi i pjesëve dhe i së tërës nuk zgjidhet duke u shpërbërë 

në aspektin e të kuptuarit që arrihet por pikërisht në këtë rreth të kuptuarit realizohet në 

mënyrë më të plotë. Me këtë kuptohet qartë se rrethi i të kuptuarit nuk ka një karakter 

formal por e karakterizon të kuptuarit si një ndërveprim të lëvizjes të transmetimit 

historik dhe të lëvizjes së interpretuesit. Vetë kjo përpjekje që ndërmerr Gadamer-i për të 

shpjeguar ontologjikisht rrethin hermeneutik e shfaq të kuptuarit si transmetim historik 

dhe si një lëvizje e subjektit interpretues. Këto dy aspekte, e në veçanti aspekti i të 

kuptuarit si transmetim historik, lë pasoja të thella edhe në nivelin e gnoseologjisë. 

Pikërisht shquarja e thellë e përmasës historike në procesin e të kuptuarit nënkupton se 

njohja e subjektit si interpretim nuk nis kurrë si “tabula rasa”. Më tej edhe dinamika që 

shpaloset përmes rrethit të të kuptuarit i cili paraqet lëvizjen e subjektit në procesin e të 

kuptuarit na bën të kuptojmë se ky i fundit nuk fillon “tabula rasa” siç mendojnë 

                                                 
1 “Paragjykimet dhe prirjet që zënë vetëdijen e interpretuesit nuk përbëjnë diçka që ai mund t’i zotëroj 

lirisht. Ai nuk është i aftë, më vete, të ndajë paraprakisht paragjykimet e frytshme që e bëjnë të mundur 

pozitivisht të kuptuarit nga ato që në fakt pengojnë dhe çojnë në keqkuptim” - Hans Georg Gadamer, 

Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 613. 
2  Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 17, 67. 
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empiristët. Ndryshe nga të qenit “tabula rasa”, mendja e interpretuesit zotëron një sërë 

pritshmërish, skema të kuptimit, një tërësi horizontesh drejtuese të përkohëshme që 

përbëjnë hipoteza paraprake çkodifikimi të interpretuesit1. Në këtë drejtim rrethi 

hermeneutik i Heidegger-it, sipas Gadamer-it, kishte meritën që u cilësua jo vetëm si i 

domosdoshëm dhe i pashmangshëm në të kuptuarit e subjektit por ndërkohë përbënte 

edhe një kusht pozitiv të njohjes (si mënyra e vetme e ndodhjes së aktit të interpretimit). 

Në këtë aspekt, hermeneutika na fton të përftojmë vetëdije për këtë rreth duke i vendosur 

në provë dijet paraprake që fitojmë nga tradita dhe kushtëzimi historik që e përbëjnë e 

duke përftuar dije e njohuri të reja. Në realitet, përballë kuptimeve që vijnë nga 

interpretimi, interpretuesi është i shtërnguar të vërë në provë ligjshmërinë e pritshmërive 

të tij. Por duke mbështetur idenë se këndvështrimi rreth botës përbën një ngjarje historike 

të kufizuar dhe kushtëzuar atëherë edhe teoria e rrethit hermeneutik dëshmon nisur nga 

paargjykimet që e popullojnë se nuk është një entitet vetkrijues por përbën një projekt që 

gjendet i përcaktuar në një horizont të caktuar historik nga i cili trashëgon një sërë 

njohurish të caktuara (kujtesa  kulturore). Sipas Gadamer-it mundësia për të kuptuar një 

fenomen themelohet dhe bazohet vetëm tek para-të kuptuarit tonë. Para-të kuptuarit 

përbën kushtin thelbësor të të kuptuarit tonë. Mjeti i para-të kuptuarit është vetë gjuha, 

shprehet Gadamer-i.  Pra sipas tij gjithçka që mund të kuptohet ndodh pasi ajo na vjen 

përmes gjuhës dhe është kjo e fundit që na bën të mundur të kuptuarit. Në këtë drejtim 

para-të kuptuarit vet-themelohet në një rreth të natyrshëm të interpretimit. Pikërisht 

përderisa të kuptuarit themelohet në këtë rreth atëherë mund të bëhet i mundur të 

kuptohet marrëdhënia jonë me botën dhe të tjerët si e kufizuar nga horizonte të caktuara 

kulturore, historike etj. Kështu të kuptuarit nuk përbën një proces që mund të jashtëzohet 

e kuptohet duke artikuluar gjykime apo pohime rreth botës. Nisur nga këto horizonte, 

sipas Gadamer-it, është e pamundur ta analizosh të kaluarën në mënyrë objektive ashtu si 

shkencat e natyrës analizojnë objektet e tyre empirike. Kjo pasi ekzistenca përbën vendin 

në të cilën formohet domosdoshmërisht para-të kuptuarit të realitetit që prek edhe 

analizimin e të kaluarës. Ja përse është e pamundur të kthehemi objektivisht në të 

kaluarën kur e tashmja shfaq domosdoshmërisht një para-të kuptuari që e bën pamjen e të 

kaluarës të ndryshme nga e kaluara në vetvete. Përvijohet kështu një rreth hermeneutik që 

shpreh se të kuptuarit e një teksti është i kushtëzuar nga një para-të kuptuari (një varg  

njohjesh të shtresëzuara që karakterizojnë të kuptuarit e një situate të tashme), i cili është 

përcaktuar nga tërësia e marrëdhënieve të të kuptuarit dhe para-të kuptuarit që vijnë nga e 

kaluara. Të kuptuarit e të kaluarës apo të një teksti është frut i një shtresëzimi të 

papushimtë rrethor nocionesh që formohen vazhdimisht duke u nisur nga nocione të 

mëparshme. Në këtë mënyrë, të kuptuarit e të kaluarës (të mendimit dhe teksteve) përbën 

një fakt historik të përcaktuar nga para-të kuptuarit e së tashmes e cila është frut nga ana 

e saj e një procesi që e përcakton historikisht. 

                                                 
1 “Ekzistojnë tekste të pajisur me kuptim që, nga ana e tyre, flasin për gjëra; interpretuesi i qaset teksteve 

jo me një mëndje të ngjashme me një tabula rasa, por me të para-kuptuarit (Vorverständnis) e tij, pra me 

paragjykimet e tij, para-shtrimet e tij, pritshmëritë e tij; me një tekst të tilë dhe me atë të para-kuptuarit 

të tillë të interpretimit, interpretuesi skicon një “kuptim” paraprak të tekstit, e një skicë e tillë ndodh pasi 

teksti lexohet nga interpretuesi me disa pritshmëri të caktuara, që rrjedhin nga të kuptuarit e tij. Dhe 

puna e mëtejshme e hermeneutikës ka të bëj tërësisht në përpunimin e këtij projekti fillestar “që 

rishikohet vazhdimisht në bazë të asaj që shfaqet nga një depërtim i mëtejshëm i tekstit”-  Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 700.  
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Më tej, duhet kuptuar se rrethi hermeneutik për këtë arsye ekzistenciale (kushtëzimi 

historik) nuk mund të gëzoj një natyrë formale apo thjeshtë logjike. Rrethi hermeneutik 

nuk përbën një vektor apo situatë logjike pasi siç arsyeton edhe Gadamer-i “koncepti i 

rrethit hermeneutik shpreh faktin që, në sferën e të kuptuarit, nuk pretendohet asnjë 

deduktim i një gjëje nga një tjetër, kështu që gabimi logjik i rrethit të provës nuk përbën 

në këtë rast një gabim të vijimit, por përfaqëson përshkrimin e duhur të strukturës së të 

kuptuarit. Çështja e rrethit hermeneutik është futur nga Dilthey, që ndiqte 

Schleiermacher-i, si kufizim kundrejt idealit të përfundimit logjik”1. Nëse do të 

konceptohej si logjik atëherë rrethi do të ishte kontradiktor në vetvete. Ai nuk perceptohet 

si subjektiv apo objektiv në mënyrë të veçantë pasi karakterizon të kuptuarit si tërësia e 

lëvizjes së transmetimit historik dhe të lëvizjes së interpretuesit. Kështu ekzistenca e 

mëparshme e kuptimit që udhëheq të kuptuarit e një teksti nuk përbën një akt 

subjektiviteti pasi përcaktohet në bazë të afërisë dhe bashkëpërkatësisë që na lidh me 

traditën tonë. Kjo bashkëpërkatësi në marrëdhënie me të kaluarën gjëndet në një akt të 

vazhdueshëm formimi dhe bërje. Nuk përbën thjesht një parashtrim përherë të dhënë 

tashmë pasi jemi ne që e formësojmë sa herë që kuptojmë botën. Për këtë arsye, rrethi 

hermeneutik nuk mund të jetë thjesht një rreth metodik por tërësisht një strukturë 

ekzistenciale e ontologjike e të kuptuarit. Pikërisht thelbi praktik i hermeneutikës vjen 

edhe nga natyra ontologjike e të kuptuarit që shpaloset në rrethin  hermeneutik. Sipas 

Gadamer-it, përderisa të kuptuarit i adresohet dhe drejtohet përherë diçkaje dhe 

nënkupton rrjedhimisht një të kuptuarit në diçka atëherë në këtë proces përfshihet përherë 

një zbatim i horizonteve dhe para-gjykimeve tona përballë tekstit për tu interpretuar. Tani 

më, rrethi nuk perceptohet në mënyrë abstrakte dhe tekniciste si rezultati i një lëvizje 

subjektive të interpretuesit nga pjesa tek e tëra dhe anasjelltas. Të kuptuarit themelohet në 

përkatësinë me një traditë falë të cilës ajo bën të mundur kuptimin e një teksti. Një afërsi 

e përkatësi e tillë është tradita që përfshin interpretuesin dhe tekstin dhe që na bën ne 

interpretues dhe vazhdues të vetë traditës. Si pasojë, te Gadamer-i, rrethi hermeneutik 

bëhet ajo lëvizje që shtyn interpretuesin të rrok të gjithë traditën e të kuptuarit të një 

teksti. Ky rreth themelohet në marrëdhënien mes gjuhës dhe historisë saqë çdo të 

kuptuarit të një realiteti përmes gjuhës është përherë i kushtëzuar nga element kulturor e 

të traditës. Si pasojë, përpara se të ekzistoj një të kuptuari ai bëhet i mundur nga diçka që 

e paraprin, nga ajo që Gadamer-i e cilëson si para-të kuptuarit. Ky element i fundit, 

shpalos arsyen ekzistenciale dhe krijimin e mundësisë paraprake për të jetësuar një proces 

të të kuptuarit që lind në të tashmen, në kontaktin e drejtëpërdejt të tekstit me 

interpretuesin. Kështu përderisa nuk mund të ketë të kuptuarit pa një para-të kuptuarit 

atëherë nuk mund të ketë të kuptuarit pa një traditë apo përmasë historike që e bën të 

mundur rrjedhimisht. Për këtë arsye, jo vetëm të kuptuarit por edhe para-të kuptuarit e 

subjektit përbën një përmasë ekzistenciale themelore. Me anë të këtij përfundimi 

Gadamer-i pohon, në dallim nga Heidegger-i, se para-të kuptuarit tonë nuk gëzon vetëm 

një natyrë ekzistenciale apo ontologjike por është edhe i zhytur tërësisht në një traditë 

kulturore që përbën horizontin e vërtetë historik.  

Ndërkohë në nivelin tekstor, të kuptuarit e një teksti nuk përbën një akt të veçuar e të 

izoluar dhe nuk fillon nga një pikë fillestare ontologjike por është i kushtëzuar nga ajo që 

Gadamer-i e quan para-të-kuptuarit. Ky i fundit përbën një këndvështrim jo vetëm 

objektiv por edhe subjektiv të interpretimit të një teksti të shkruar ku nga ana e tij 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 74. 
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modifikohet dhe mund të modifikohet mbi bazën e formimit të interpretuesit. Kështu akti 

i të interpretuarit dhe të kuptuarit paraqet një aspekt të dyfishtë: subjektiv dhe objektiv. 

Nga këndvështrimi objektiv, të gjithë mund të hyjnë në kontakt me tekstin. Nga 

këndvështrimi subjektiv, secili e interpreton dhe e kupton tekstin nisur nga formimi dhe 

pritshmëritë e tij që rrjedhin nga faktorë të ndryshëm kulturorë, ideologjikë etj, si edhe 

nga ndikimi i tekstit që lexohet. Kështu hermeneutika e Gadamer-it ka një natyrë apo 

karakter dialektik dhe dinamik e jo analitik e përshkrues. Në këtë drejtim, interpretimet e 

teksteve përgjatë historisë janë të përcaktuara në mënyrë të veçantë nga shqetësime 

ekzistenciale, kulturore, gjuhësore etj të lexuesit apo komunitetit që lexon tekstin. Më tej, 

edhe ideja e zbatimit konkret të interpretimit nënkupton se aktualizimi apo jetësimi i 

tekstit bëhet përherë në një kontekst të dhënë ekzistencial, kulturor dhe historik. Është ky 

aspekt i veçantë që Gadamer-i e cilëson si “shkrirja e horizonteve” sipas të cilit 

interpretuesi duke kapërcyer përmasën kohore që e ndan nga një tekst dhe nga autori i saj, 

mbërrin praktikisht duke zgjeruar horizontin e tij interpretues duke bërë të mundur 

pranimin e të kaluarës historike si një element i domosdoshëm që pasuron të kuptuarit e 

tij. Për këtë arsye, Gadamer-i rehabiliton të kaluarën apo traditën duke mos e parë si 

pengesë në procesin e një interpretimi objektiv por si vetë kushti për të prodhuar të 

vërtetën. Në thelb, marrëdhënia që ekziston mes të kaluarës dhe të kuptuarit e të tashmes 

përbën një raport dialektik të vazhdueshëm mes traditës së teksteve dhe interpretimit të 

interpretuesit në të tashmen bashkë me tekstin që ka përpara. Mirëpo rivlerësimi i traditës 

nënkupton domosdoshmërisht edhe atë të autoritetit që përbën një përmasë që na 

trashëgohet nga e kaluara. Në këtë drejtim, Gadamer-i kërkon të rehabilitoj edhe 

konceptet apo çështjet e autoritetit duke pohuar se ky i fundit nuk nënkupton 

domosdoshmërist një bindje të verbër dhe një heqje dorë nga arsyeja dhe liria. Ai duhet 

kuptuar edhe si një lidhje mes personave të arsyeshëm ku autoriteti qëndron apo ka të bëj 

me njohje dhe njohës. E konceptuar në mënyrë të drejtë, autoriteti bazohet në një 

zgjedhje të arsyes së individit që i vetëdijëshëm për kufijtë e tij i njeh besim apo beson në 

gjykimin e tjetrit. Në këtë kuptim autoriteti duhet kuptuar pozitivisht, jo si një organ 

ndrydhës, por si një zgjedhje e lirë e arsyes së individit që i vetëdijëshëm për kufijtë e tij, 

i jep më shumë besim gjykimeve të të tjerëve. 

 
 

 

 

1.7  Hermeneutika ontologjike: shfaqja e të kuptuarit si interpretim 

 

 
1.7.1     Të kuptuarit si interpretim e mundësi e të qenit 

 

Në analizën tonë rëndësia që i kushtojmë situatës së të kuptuarit dhe interpretimit tek 

mendimi i Heidegger-it nuk lidhet thjesht me një përshkrim teorik por me shtysën e  

shtegun që na ndihmon drejt një universializimi të rolit të hermeneutikës. Në këtë 

drejtim, konceptimi ontologjik e ekzistencial i të dy këto situatave përbën një themel të 

mirë për të ecur në këtë perspektivë. Pikërisht në këtë pikë qëllimi ynë është theksimi i 

natyrës ontologjike dhe ekzistenciale të dy këtyre situatave tek mendimi i Heidegger-it. 

Më konkretisht ajo që mund të përmendim paraprakisht është se tek Heidegger-i “gjërat 
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shkojnë ndryshe: hermeneutika nuk ushtrohet kryesisht përkundrejt shprehjeve të jashtme 

të jetës e shpirtit objektiv të tematizuar nga Dilthey- por pikënisja e saj është kushti i 

interpretimit, vet-interpretimi i subjektit si Qenia atje. Jemi përballë një hermeneutike të 

hermeneutikës ku ekzistenca si interpretim përfton një vlerë themeluese, që nuk është 

thjeshtë psikologjike, por ontologjike, pasi të vet-kuptuarit e Qenies atje përbën të vet- 

kuptuarit e atij enti unik që shtron problemin e Qenies”1. Në këtë perspektivë, vetë 

analizimi i situatës së të kuptuarit dhe interpretimit bazohet tek natyra apo situata e 

shfaqjes së vetë entit që i artikulon këto situata, pra Dasein-it dhe ekzistencën e tij në 

botë2. Duke njohur ontologjikisht dhe ekzistencialisht situatën e Dasein-it në botë që 

themelon të kuptuarit si interpretim ne mund të kuptojmë edhe këto dy situata të fundit3. 

Pikërisht krijimi i kësaj fenomenologjie lidhur me hetimin e ontologjisë që na bën të 

kuptojmë se tek Heidegger-i njohja dhe të kuptuarit (sikundër edhe mendimi dhe 

intuicioni)4 nuk shihen si akte ku subjekti thjesht i drejtohet në mënyrë karteziane gjërave 

pasi ato përbëjnë vetë mënyrën e të qenit: përbëjnë ekzistencialisht një ngjarje, një të 

qenit në botë5. Nëse shprehemi me gjuhën e Heidegger-it mund të theksojmë se njeriut të 

kuptuarit i ndodh dhe përbën një mënyrë të të qenit6. Pra “në çdo të kuptuari të botës 

                                                 
1  Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 246. 
2 “Çështja e interpretimit, tek Dilthey, ishte e lidhur me problemin e tjetrit: mundësia për të hyrë në një 

psikizëm të huaj për mua mbante të gjithë shkencat e shpirtit, nga psikologjia deri te historia. Tashmë, 

është e ditur që, tek Qenia dhe Koha, çështja e të kuptuarit është tërësisht e shkëputur nga problemi i 

komunikimit me të tjerët… Themelet e problemit ontologjik duhen kërkuar drejt raportit të qenies me 

botën dhe jo drejt raportit me të tjerët. Është në raportin me situatën time, në të kuptuarit themelor të 

pozicionit tim tek qenia, ku është e përfshirë, parimisht, të kuptuarit”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione 

(Milano: Jaca Book, 2004), 85; “Çështja botë zë vendin e çështjes “të tjerët”. Vetëm duke botësuar, 

Heidegger-i e shkëput të kuptuarit nga skllavëria e psikologjikes”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione 

(Milano: Jaca Book, 2004), 86. 
3 “ Kjo nënkupton që të niset nga i njëjti plan në të cilin ushtrohet të kuptuarit, nga plani pra ai gjuhës. Kjo 

arsye e parë të shtyn tek e dyta: për të bërë të mundur përmbysjen e të kuptuarit epistemologjik në atë të 

qenies që kupton, do të jetë e nevojshme për të mundur të përshkruhet drejtëpërdrejt- pa një ndihmë 

paraprake epistemologjike-qenien e privilegjuar të Dasein-it, ashtu siç është në vetvete e përbërë- duke 

rigjetur pra të kuptuarit si një nga këto mënyra e të qenit. Vështirësia që haset në të kaluarit nga të 

kuptuarit si mënyrë të qeni, ka të bëj me këtë: të kuptuarit që përbën përfundim të Analitikës së Dasein-it 

përbën në të njëjtën kohë atë në të cilën e për të cilën kjo qenie kuptohet si qenie”- Paul Ricoeur, La sfida 

semiologica (Roma: Armando, 2006), 125. 
4 ““Intuicioni” dhe “mendimi” janë dy vijime të largëta të të kuptuarit” - Martin Heidegger, Essere e 

tempo (Milano: Longanesi, 2003), 187. 
5 “ Rruga e shkurtër është ajo e një ontologjie të të kuptuarit, sipas stilit të Heidegger-it. Quajmë “rrugë të 

shkurtër” këtë ontologji të të kuptuarit, sepse ajo, duke mënjanuar problemet e metodës, vjen menjëherë 

në një ontologji të qenies së fundme, për të rigjetur të kuptuarit, jo më i konceptuar si një mënyrë e 

njohjes, por si një mënyrë e të qenit. Nuk hyhet shkallë-shkallë në këtë ontologji të të kuptuarit përmes 

thellimit të vazhdueshëm të nevojave metodologjike të interpretimit, të historisë apo të psikoanalizës: 

mbërrihet përmes një përmbysje të beftë të problematikës. Problemi i kushteve të domosdoshme ndaj një 

subjekti njohës për të kuptuar një tekst apo historinë, zëvendësohet nga një tjetër: Çfarë është një qenie 

ku të qenit ka të bëj në të kuptuarit ? Problemi hermeneutik bëhet kështu një moment i Analitikës të kësaj 

qenie, të Dasein-it, ekzistenca e të cilit qëndron në të vetkuptuarit”- Paul Ricoeur, La sfida semiologica 

(Roma: Armando, 2006), 120. 
6 “Por, për të pyetur mbi qenien në përgjithësi, është e nevojshme mbi të gjitha të pyesim rreth asaj qenie 

që përbën “këtu-në” e çdo qenie, rreth Dasein-it, pra rreth asaj qenie që ekziston në modalitetin e hapjes 

ndaj qenies. Të kuptosh atëherë nuk do të jetë më një mënyrë për të njohur, por një mënyrë të qeni, 

mënyrën e kësaj të qenit që ekziston përsa kupton” - Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: 

Armando, 2006), 121-122. 
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është e bashkë-përfshirë ekzistenca, e anasjelltas” 1.  Për këtë arsye të fundit ““rrethi” i  

të njohurit i përket strukturës së kuptimit, që përbën një fenomen të rrënjëzuar në 

përbërjen ekzistenciale të Dasein-it, në të kuptuarit interpretues”2. Kjo marrëdhënie 

ekzistenciale e të kuptuarit të rrënjëzuar në ekzistencë na bën të kuptojmë se “çdo 

interpretim lëviz në strukturën e “para” që kemi përshkruar. Interpretimi, që është shtysa 

e një të kuptuari të ri, duhet të ketë kuptuar tashmë duke interpretuar”3.  Pikërisht ky lloj 

rrethi ekzistencial na shfaq idenë se “të kuptuarit gëzon në vetvete strukturën 

ekzistenciale që ne e quajmë projekt”4. Kjo situatë e fundit që Heidegger-i e cilëson si 

“projekt” rrënjëzon dhe shpreh pikërisht situatën e mundësisë së ekzistencës jo si një 

prani fizike por si një situatë apo ngjarje5.  Kështu “nëse është rasti të modelojmë të 

kuptuarit dhe interpretimin mbi një ideal njohës të veçantë, që, si përfundim, përbën 

përherë një formë të vijuar të të njohurit…. Qartësimi i kushteve themelore të mundësive 

të interpretimit kërkon, në rradhë të parë, që të mos shmanget që në nisje vetë 

interpretimi në lidhje me kushtet themelore të mundësisë së tij”6. Në këtë drejtim, është 

vetë natyra e projektit, e shpalosjes së mundësisë, që lidh edhe thelbin e të kuptuarit si 

interpretim. “Projektimi i vetë të kuptuarit ka një mundësi zhvillimi të tijën.  Këtij 

zhvillimi të të kuptuarit i japim emrin e interpretimit (Auslegung). Në të, të kuptuarit, 

duke e kuptuar, përputhet me atë që ka kuptuar. Në interpretim të kuptuarit nuk bëhet 

tjetër nga vetja por [është] vetvetja. Interpretimi themelohet ekzistencialisht në të 

kuptuarit: nuk është pra ky që rrjedh nga ai. Interpretimi nuk ka të bëj në të pranuarit e 

të kuptuarit, por në përpunimin e mundësive të projektuara në të kuptuarit”7. Heidegger-i 

quan si përpunim të të kuptuarit atë situatë ku të qenit si projekt mundet e duhet të 

zhvillojë, pra interpretimin (Auslegung). Por ai e koncepton ndryshe këtë term të fundit. 

Hermeneutika tradicionale apo teoria e hermeneutikës si art i interpretimit e sheh 

interpretimin si momentin parësor që vetëm në fund çon në të kuptuarit e tekstit, në 

momentin përmbyllës dhe përfundimtar. Pra është në sajë të interpretimit që ekziston 

edhe situata e të kuptuarit. Ndërkohë Heidegger-i e përmbys këtë marrëdhënie mes këtyre 

dy termave. Sipas tij, interpretimi përbën shpalosjen dhe përpunimin e situatës fillestare 

të të kuptuarit. Ai sheh tek interpretimi duke nënkuptuar mënyrën sesi  shfaqet të 

kuptuarit dhe duke e rrënjëzuar ontologjikisht të kuptuarit si interpretim. Kështu “çdo 

interpretim themelohet në të kuptuarit. Kuptimi është ai që artikulohet në interpretim dhe 

që qysh në të kuptuarit përvijohet si i artikulueshëm. Përderisa pohimi (“gjykimi”) 

themelohet në të kuptuarit dhe përbën një formë të vijuar të përsosjes së interpretimit, 

dhe ai “gëzon” një kuptim. Por kjo nuk na jep të drejtë të paracaktojmë kuptimin si ajo  

që lind “në” një gjykim në vijim të shqyrtimit të tij”8.  Në këtë drejtim, “një varësi e tillë 

e interpretimit përkundrejt të kuptuarit shpjegon faktin se interpretimi paraprin përherë 

                                                 
1 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 193. 
2 Ibid., 193. 
3 Ibid., 193. 
4 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 184-185. 
5 “Të kuptuarit përbën të qenit të një mund-të jetë, e tillë që ajo që i mungon asaj, nuk është një ende-jo 

thjeshtë-e pranishme; në asnjë rast ai nuk mund të ketë karakteret e një pranie-të thjeshtë, pasi “shfaqet” 

sipas mënyrës së të qenit të Dasein-it si ekzistencë”- Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: 

Longanesi, 2003), 183-184. 
6 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 194. 
7 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 189. 
8 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 195. 
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refleksionin dhe kapërcen çdo lloj formësimi të objektit nga ana e subjektit Sovran”1, pasi 

në interpretim të kuptuarit nuk tëhuajtësohet por shpalos mënyrën sesi vetë të kuptuarit 

shfaqet apo ekziston e paraprirë nga struktura si ajo e para-vizionit, para-njohjes etj2.  

Kështu Heidegger-i shpalosi thelbin hermeneutik të ekzistencës njerëzore duke pajtuar të 

kuptuarit (Verstehen) dhe interpretimin (Auslegung) jo si një metodë por si një moment e 

situatë ekzistenciale, pra si një strukturë ontologjike edhe pse parcializoi vetëm në atë të 

shkencave të shpirtit. Pra Heidegger-i universializon tërësisht hermeneutikën brenda 

parcialitetit duke qëndruar në një universializim brenda lokales, pra vetëm atë në 

shkencat e shpirtit kur shprehet se “koncepti i të kuptuarit nuk është më një koncept 

metodologjik [….] (por) përbën karakterin fillestar të vetë jetës njerëzore”3. Duket se në 

sajë të kësaj kritike paraprake ngjan se mbështetet edhe drejtimi i hermeneutikës së tij. 

Sipas kësaj të fundit bota e jetës nuk problematizohet (siç duhet) në aspektin ontologjik. 

Nëse kjo ndodh atëherë të kuptuarit nuk përbën një nga mënyrat e veçanta të të njohurit të 

shkencave të shpirtit që i kundërvihet të shpjeguarit por një “ekzistencial”, pra një mënyrë 

e të qenit përbërëse e Dasein-it si marrëdhënie me qenien. Për këtë shkak, Heidegger-i do 

përpiqet të shfaq sesi Dasein-i hyn në marrëdhënie me realen përherë në mënyrë 

interpretuese e kurrë intuitivisht. Ndërkohë në këtë perspektivë, nga ana tjetër, 

interpretimi gëzon rolin e një përpunimi kritik. Pra interpretimi paraqet e ndërton 

ekzistencën fillestare edhe të një para- të kuptuari pasi: 1) interpretimi niset përherë nga 

një kontekst i shpjegimit, 2) niset përherë nga një perspektivë e caktuar, në sferën e para-

vizionit dhe 3) përfton përherë një drejtim të caktuar konceptual. Thënë  përmbledhtazi 

mund të pohojmë me vetë fjalët e Heidegger-it se  “interpretimi nuk është kurrë rrokja 

asnjëanëse e diçkaje të dhënë në të vërtetë “e dhëna e drejtëpërdrejt” nuk është gjë tjetër 

veçse supozimi i qartë dhe i diskutueshëm i interpretuesit, supozim domosdoshmërisht i 

përfshirë në çdo vijim interpretues si ajo që  është “shtruar” tashmë në bazë të çdo 

interpretimi në kuptimin e para-gadishmërisë e para-depërtimit dhe të para-konjicionit”4. 

Kjo na bën të rivlerësojmë sipas qasjes ekzistenciale edhe vetë kuptimin e termit 

“subjekt”. Kështu  “nëse “subjekti” konceptohet ontologjikisht si një Dasein që ekziston 

dhe ku qenia themelohet në kohësi, bëhet e domosdoshme të pohohet: bota është 

“subjektive”. Por, në një rast të tillë, kjo botë “subjektive” është “më objektive” se çdo 

lloj “objekti” i mundshëm”5. Pikërisht njohja e këtyre horizonteve ekzistenciale që 

parakushtëzojnë e që bëjnë të mundur situatën e Dasein-it përbën një përfundim a priori. 

Megjithatë nga këndvështrimi i procesit të njohjes Heidegger-i pranon se sendet në 

vetvete nuk kanë asnjë kuptim por ja jep subjekti përmes situtës së projektit e projektimit 

të tij. Pra “nëse kihet parasysh ky interpretim ontologjiko-ekzistencial themelor i 

konceptit të “kuptimit” çdo lloj enti ku qenia është e pangjashme nga Dasein duhet të 

konceptohet si pa kuptim [unsinnig], si thelbësisht dhe tërësisht i huaj ndaj kuptimit. 

Shprehja “pa kuptim” nuk bart asnjë vlerësim; përbën një përcaktim të thjeshtë 

ontologjik. Vetëm ajo që është pa kuptim mund të jetë kundër-kuptim [widersinning]”6. 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 44. 
2 “Kuptimi përbën “kundrejt-cilës” të projektit në bazë të së cilës diçka bëhet e kuptueshme si diçka; një i 

tillë “kundrejt-cilës” është e strukturuar sipas para-gadishmërisë, para-vizionit e para-njohjes”- Martin 

Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 192. 
3 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 306-307. 
4 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 191. 
5 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 439. 
6 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 193. 
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Këtu fraza “kundër-kuptim” do të thotë se sendi mund të marrë kuptime të ndryshme 

sipas këndvështrimeve të ndryshme të projektimit të Dasein-i.  

Nga ana tjetër, ideja e Heidegger-it në rrafshin ontologjik se çdo “të kuptuari ekziston si 

interpretim” lidh dhe përforcon fuqimisht konsideratat e universializimit të 

hermeneutikës.  Këtë mendim e thekson bindshëm edhe Gadamer-i kur shprehet se  “me 

interpretimin transhendental të dhënë [nga Heidegger-i] ndaj të kuptuarit [Verstehen], 

problemi i hermeneutikës përfton një ngarkesë universale”1. Për Gadamer-in duket se tre 

janë konceptimet përmes të cilave mendohet që hermeneutika të vendoset në një plan 

ontologjik dhe universal (fal edhe kontributit të hershëm të Heidegger-it): 1) të kuptuarit 

jo si një nga mënyrat e shumta të subjektit por si mënyra e të qenit të ekzistencës. Kështu 

çështja e të kuptuarit përbën një çështje ontologjike që paraprin problematikën 

epistemologjike mes të kuptuarit dhe të shpjeguarit; 2) çdo të kuptuari përbën interpretim 

që do të thotë se vetë të kuptuarit përshfaqet si interpretim; 3) hermeneutika duhet të 

rishikojë thelbësisht problematikën thelbësore të filozofisë lidhur me konceptimin e  

gjuhës. 

 

 
1.7.2    Të kuptuarit dhe interpretuarit si lidhje e pazgjidhshme: Gadamer-i 

 

Sipas Gadamer-it, duke ndjekur shtegun e Heidegger-it, përvoja jonë e ekzistencës ndodh 

në të kuptuarit dhe të interpretuarit. Mes këtyre dy të fundit ekziston një lidhje e 

pazgjidhshme ku interpretimi nuk konceptohet thjesht si një mjet i të kuptuarit. 

“ Interpretimi nuk përbën pra një mjet përmes të cilit prodhohet të kuptuarit, por 

identifikohet me përmbajtjen e asaj që kuptohet… Interpretimi në formën gjuhësore 

përbën formën e çdo interpretimi në përgjithësi. Ai jepet edhe aty ku objekti për tu 

interpretuar nuk gëzon një natyrë gjuhësore, pra nuk është një tekst, por për shembull një 

vepër figurative apo muzikore. Nuk duhet ta lemë veten të hutohemi nga forma 

interpretimi që sigurisht nuk janë gjuhësore, por megjithatë nënkuptojnë gjuhën”2. Kjo 

do të thotë se të kuptuarit si interpretim nuk është një nga mënyrat e shumta të subjektit 

që funksionon vetëm në sfera të caktuara e të kufizuara të përvojës së tij. Në këtë pikë, 

universialiteti i hermeneutikës shprehet qartë nga Gadamer-i kur thekson se “ kemi parë 

që interpretimi konceptual është mënyra e aktualizimit të vetë përvojës hermeneutike. 

Pikërisht për këtë (arsye) problemi që shtrohet këtu është kaq i vështirë. Interpretimi nuk 

është i vetëdijëshëm për faktin që, në interpretim, ai vendos veten e tij dhe konceptet e 

tija”3. Në këtë kuptim, interpretimi konceptohet përmes një rrethi konceptual me një 

natyrë intuitive universale dhe të kuptuarit rrënjëzohet në vetë mënyrën sesi ekzistenca 

shfaqet në botë. Në këtë drejtim, hermeneutika nuk është thjesht një teknikë interpretimi 

por lëvizja thelbësore e ekzistencës, e fundësisë dhe historicitetit të saj. Për këtë aspekt 

mund të flasim për universialitet të hermeneutikës. Gadamer-i e shpreh qartë këtë 

përfundim kur thekson se “kjo lidhje e pazgjidhshme e interpretimit dhe të kuptuarit 

përfshin natyrshëm një pasojë, e pra që koncepti i interpretimit (Interpretation) nuk 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur e Claude Lévi-Strauss. Problema dell’ interpretazione (Catania: 

Giannotta, 1975), 104. 
2  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 811. 
3 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 823. 
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zbatohet vetëm ndaj interpretimit dhe shpjegimit shkencor, por edhe ndaj riprodhimit 

artistik, për shembull ndaj ekzekutimit artistik apo skenik… Nga kjo rrjedh në fakt se kjo 

duhet të vlejë edhe për të kuptuarit që realizohet në leximin e paartikuluar e të heshtuar. 

Edhe ky lexim, në thelb, përfshin përherë një interpretim”1. Në këtë drejtim, duke qenë se 

interpretimi përbën aspektin përbërës dhe themelues të ekzistencës atëherë detyra e tij 

nuk mund të jetë thjesht teorike që do të thotë se nuk ndodh përmes një dallimi mes 

subjektit që kupton dhe objektit që kuptohet. Pra vetë teksti i shkruar paraqet një mundësi 

heuristike të zgjidhjes së problemeve. Për Gadamer-in qëllimi hermeneutikës nuk përbën 

një të kuptuarit objektiv përderisa para ekzitojnë para-gjykimet por qëllimi i të kuptuarit 

nuk përbën as edhe një akt riprodhues por prodhues përderisa “të kuptuarit përbën një të 

kuptuarit ndryshe”2. Kështu ideja e tij se “të kuptuarit nënkupton përherë një të kuptuarit 

ndryshe e jo thjesht një të kuptuarit “më mirë””3 përbën qasjen perspektiviste e 

interpretative të të kuptuarit e jo atë me natyrë akumulative që lidhet me idenë e 

përafrimit drejt të vërtetës objektive. Vetë detyra e hermeneutikës shfaqet si vet-kritike 

kur pranon se perspektiva e saj duhet të shpalos në një nivel të vetëdijëshëm tensionin që 

ekziston mes përkatësisë dhe tëhuajtësisë. Në këtë perspektivë, interpretim për Gadamer-

in shpaloset si “shkrirje e horizonteve” (Horizontverschmelung) mes tekstit dhe 

interpretuesit. Ngjan se vetëm njësimi dialektik i të dyjave bën të mundur të kuptuarit si 

situatë dhe finalitet i cili pohohet nga linguisticiteti i interpretimit në një tekst4.   

Nga ana tjetër, duket se kjo shkrirje bëhet e mundur për shkakun se ato themelohen në një 

shtrat apo strukturë të përbashkët: i përkasin vetë historisë. Për këtë arsye, subjekti i dijes 

është përherë historik dhe marrëdhënia me të kaluarën merr përherë formën e integrimit, 

shkrirjes së horizonteve. Ndërkohë karakteri i hapur i interpretimit të tekstit lidhet me 

faktin se integrimi që ai synon nuk vihet në gadishmëri të objektit por përbën një shkrirje 

horizontesh i kuptuar si një rreth hermeneutik mes interpretuesit dhe objektit të tij 

(tekstit) që zhvillohet përmes dialektikës së mirënjohur të Gadamer-it: pyetjes dhe 

përgjigjes. Thënë më në përgjithësi, rrethi i të kuptuarit që përfshin të gjithë atë që 

kuptohet nuk mund të jetë kurrë i plotë pa një tëhuajtësi apo tjetërsim. 

 
 

 

1.7.3 Të kuptuarit dhe interpretuarit përmes natyrës semantike të tekstit: Ricoeur-i 

 

Në të vërtetë, mendimi i Ricoeur-it nuk ndikohet shumë nga mendimi fenomenologjik 

sesa nga ai ekzistencialist i Gabriel Marcel-it e Karl Jaspers-it. Kjo do të thotë se ai 

mbërrin në mendimin hermeneutik jo duke u nisur nga kriza e historicizmit dhe të 

fenomenologjisë por duke u nisur nga pranimi se ekzistenca është e kufizuar në varësi të 

horizonteve kulturore dhe historike. Më konkretisht, ekzistencën njerëzore ai e lidh me 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 815. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 615 
3 “Të kuptuarit nuk përbën kurrë, në të vërtetë “të kuptosh më mirë” (Besserverstehen, (...) në kuptimin e të 

njohurit më mirë të gjërave në bazë të koncepteve më të qarta (..). është e mjaftueshme të themi që, kur 

në përgjithësi kuptojmë, kuptojmë ndryshe” – Ibid., 615. 
4 “ Në analizën e procesit hermeneutik pamë se arritja e horizontit interpretues përbën një shkrirje 

horizontesh. Kjo konfirmohet tashmë edhe nga këndvështrimi i linguisticitetit të interpretimit. Teksti 

duhet të flasë përmes interpretimit”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 

811. 
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situatën e tekstit. Për Ricoeur-in, bota përbën për ne tërësinë e adresimeve të hapura nga 

teksti. Por në tekst marrëdhënia mes lexuesit dhe tekstit është e veçantë. Në këtë situatë 

ekziston një marrëdhënie asimetrike ku vetëm njëri flet. Kështu të bartësh botën në fjalë 

është diçka ndryshe nga të dëgjuarit. Duket se ky proces thekson asimetrinë e 

marrëdhënies kuptim-ngjarje në lexim. Por në çfarë plani ushtrohet të kuptuarit në tekst? 

Fillimisht për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje duhet të kuptojmë se është vetë gjuha që jo 

vetëm kuptohet por edhe që shpaloset dhe flet përmes interpretimit ku në rastin e shkrimit 

ajo shfaqet si e fiksuar (ngurtësuar)1. Si pasojë, sipas Ricoeur-it, në këtë situatë duhet të 

mbahen parasysh disa aspekte: 1) kontekstet dhe marrëdhëniet me disiplinat e tjetra që 

praktikojnë interpretimin në mënyrë metodike dhe më tej, 2) mbajtja në konsideratë se 

nuk mund të ndahet e vërteta nga metoda. Në këtë aspekt, procesi i interpretimit gëlon në 

një tension mes profilit thelbësor të tekstit dhe atij pragmatik. Por interpretimi shprehet 

brenda një fushe të lirisë së interpretimit pasi së pari është “interpretim përmes gjuhës 

përpara se të jetë interpretimi mbi gjuhën”2. Në këtë aspekt kritika e tekstit bëhet kritikë 

e arsyes praktike. Por përse duhet të kuptojmë interpretimin përmes gjuhës? Sepse 

përmes interpretimit domosdoshmërisht ne ndërtojmë një kuptim të caktuar të tekstit. Por 

përse ndodh kjo situatë dhe në këtë trajtë? Së pari, teksti përbën një gjë të shkruar, një 

marrëdhënie asimetrike mes lexuesit dhe autorit. Së dyti, teksti përbën edhe një tërësi të 

veçantë. Tekstet flasin për botë, për botë të mundshme dhe për tu orientuar nëpër to. 

Kështu të kuptosh një tekst nuk do të thotë të lidhesh edhe me qëllimin e  autorit. Dallimi 

mes kuptimit dhe qëllimit krijon një situatë origjinale. Kapërcimi apo kalimi i qëllimit 

nga ana e kuptimit do të thotë se vetë të kuptuarit lëviz në një hapësirë jo psikologjike. 

Pra të kuptosh një tekst do të thotë të ndjekësh lëvizjen e tij të kuptimit drejt adresimit të 

asaj që teksti thotë. Kështu nëse dialogu ka një “ti”, teksti i drejtohet potencialisht kujdo 

që di të lexoj. Gjithëkohëshmëria e kuptimit nënkupton që ai është i hapur ndaj çdo 

leximi. Por rrethi hermeneutik nuk mund të kuptohet drejt deri sa paraqitet së pari si rreth 

mes dy subjektiviteteve (lexuesi dhe autori) dhe së dyti si projeksion i subjektivitetit të 

lexuesit në vetë leximin. Ajo që ne përftojmë nuk është një përvojë e huaj apo një qëllim i 

veçuar por horizonti i një bote drejt të cilës vepra i drejtohet. Shfaqja e kuptimit dhe të 

drejtuarit e një teksti ndaj gjuhës përbën shfaqjen e gjuhës si një botë dhe jo njohjen e një 

personi tjetër. Më tej, “nëse përqasja është e kundërta e découverte-ouverture3 atëherë 

roli i subjektivitetit nuk duhet të përshkruhet në termat e projektuesit…. më mirë të themi 

se lexuesi kuptohet përballë tekstit, përballë botës së veprës”4. Që këtu hermeneutika nuk 

ja nënshtron interpretimin aftësive të fundme të të kuptuarit të një lexuesi të caktuar, ajo 

nuk shtron kuptimin e tekstit nën pushtetin e subjektit që interpreton. Të kuptuarit lëviz 

në një hapësirë jopsikologjike, jo sociologjike por që përcaktohet si dinamikë e një 

territori semantik. Në këtë hapësirë, të kuptosh do të thotë të ndërtosh një hipotezë 

kuptimi për tu verifikuar përmes një dinamike objektive të kuptimit. Kjo përbën edhe 

anën epistemologjike sesi interpretuesi apo subjekti e ndërton kuptimin e tekstit. Por 

ndërkohë në çdo aspekt duhet të mbajmë në konsideratë faktin se ky ndërtim i tekstit 

                                                 
1 “Shkrimi, dhe për këtë arsye edhe kuptueshmëria e shkrimit dhe të kuptuarit ndryshon ku përmes shkrimit 

mundet, mbështetur mbi bazën e diskursit që bën të mundur të fiksohet. Çka parazotëron padyshim një 

farë ngjashmërie. Por pikërisht këtu duket e qartë ku ndalon shkrimi”- Hans Georg Gadamer,  

Linguaggio ( Roma-Bari: Laterza, 2006), 188 
2 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 229. 
3 Zbulim-hapja - freng. 
4  Paul Ricoeur. La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 272. 
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ndodh si produkt i faktit se gjuha kuptohet dhe shpaloset si interpretim dhe përmes 

interpretimit. Kështu të interpretosh do të thotë të përqasesh për veten këtu dhe tani, me 

qëllimin e tekstit. Marrëdhënia nga shenja tek interpretimi gëzon një marrëdhënie të 

hapur në aspektin që ekziston përherë një interpretues tjetër që mund të ndërveprojë me 

marrëdhënien e parë. Pra, si shfaqje, teksti përbën një hapje të pafundme. Në këtë 

drejtim, interpretimi i tekstit nuk duhet të kërkojë atë që është e fshehur në tekst por ajo 

që shfaqet. Në masën ku objekti i shpëton autorit mund të flitet për ndërmjetësim të 

tekstit. Teksti duhet të bëhet themelin e ndërmjetësimit. Në këtë mes, kuptimi i 

semantikës së tekstit nënkupton jo qëllimin psikologjik të autorit por atë që teksti 

dëshiron të thotë.  Kjo ide e fundit mbrohet nga Ricoeur-i kur shprehet se “liria.. është më 

parë interpretim përmes gjuhës, përpara se të jetë interpretim i gjuhës”1. Kështu raporti 

mes shenjës dhe interpretuesit është një mundësi e hapur pasi ekziston përherë një 

interpretues i aftë të ndërmjetësoj marrëdhënien e parë.  Sipas Ricoeur-it, interpretimi nuk 

ka të bëj me të kuptuarit drejt një subjektiviteti të jashtëm por në shpalosjen e vizionit të 

botës të përfshirë në tekst2. Interpretimi nuk nënkupton gjetjen e një arsyeje apo një 

qëllimi të fshehur mbrapa tekstit por shpalosjen e të qenit në botë përmes tekstit. Pra 

interpretimi i drejtohet jo asaj që është e fshehur por asaj që është e shfaqur3. Ndërkohë, 

në aspektin e unit, të kuptuarit e vetes nuk mund të përbëj thjesht kategorinë e parë por të 

fundit. Pra nuk mund të kuptohet vetvetja nëse nuk është përpara tekstit4. Në këtë 

mënyrë, Ricoeur-i pranon se përmes tekstit objektivizohet pasuria e kuptimit të përvojës 

njerëzore. Kështu, në kuptimin etik, interpretimi përbën “shpikjen e një arti” i aftë të 

çlirojë horizontin për një fjalë më të lirë dhe më të vërtetë. Në këtë drejtim për të 

hermeneutika është një restaurim i kuptimit, një rinterpretim kryesisht nga ajo që vjen 

nga e kaluara që na shfaqet si një pasuri përmbajtjesh dhe simbolesh që duhen 

interpretuar. 
 

 

 

 
1.7.4 Ridimensionimi hermeneutik i problemit të të vërtetës në të kuptuarit 

 
Ndërkohë shfaqja e të vërtetës dhe natyrës së saj ridimensionohen tërësisht kur njihet 

ideja se të kuptuarit shfaqet dhe kuptohet si interpretim. Në këtë drejtim, për të kuptuar 

natyrën e saj duhet të kuptojmë në tërësi si ndodh vetë procesi i interpretimit dhe nga 

kushëzohet vetë ai. Duke mbajtur në konsideratë analizën e mësipërme mund të kuptojmë 

                                                 
1 Paul Ricoeur. La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 48. 
2 “Të kuptuarit duhet të jetë kryesisht jo i përshkruar në terma të diskursit, por të mundësisë-së të qenit... 

Funksioni i parë nuk adresohet pra në pohimin e një fakti, por në rrokjen e një mundësie të të qenit… të 

kuptuarit e një teksti, themi nuk është gjetja e një kuptimi të ngurtë të përmbajtur në të, por shpalosja e 

mundësisë së të qenit të sygjeruar nga teksti. Kështu ne i mbetemi besnik të kuptuarit heideggerian që 

përbën në thelb një projektim”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 86-87. 
3 Kështu “momenti i të kuptuarit i përgjigjet dialektikisht të qenit në situatën si projekt i mundësive më të 

mirëfillta brenda vetë situatave në të cilat gjendemi” – Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca 

Book, 2004), 110. 
4 “Nuk jepet një kuptim të vetes që nuk është i ndërmjetësuar përmes shenjave, simboleve, teksteve; të 

kuptuarit të vetes përkon, në fund të fundit, me interpretimin e zbatuar në këto terma ndërmjetësues” - 

Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 28. 
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se Gadamer-i e koncepton të vërtetën vetëm si një të vërtetë hermeneutike që rrjedh nga 

vetë procesi i të kuptuarit si interpretim. Sipas tij, ajo që rrjedh nga interpretimi nuk 

përbën një rezultat të një përftimi metodik objektivisht i siguruar por është frut i një 

vetëparaqitje ekstrametodike të objektit që do të interpretohet ndaj subjektit interpretues. 

Gadamer-i kërkon të nënvizojë se ekzistojnë mjedise dhe hapësira ku ndodhin përvoja të 

të vërtetës që vendosen jashtë metodave të shkencave të ndryshme si ato të natyrës. 

Kështu me përvojë duhet të kuptojmë jo një pasqyrim objektiv dhe të shkëputur nga 

objekti që do të interpretohet por një të qenit i prekur dhe i ndryshueshëm nga kjo situatë 

kur hyn në kontakt me objektet që duhen interpretuar. Nisur nga ky përfundim, 

konceptimi lidhur me të vërtetën shfaqet si ekstrametodike1 dhe mund të simbolizohet 

përmes konceptit të lojës. Përmes idesë së lojës, i nënkuptuar si një proces që zotëron 

përparësinë përkundrejt subjekteve që e vënë në jetë2, Gadamer-i e pranon të vërtetën si 

një ngjarje ndaj të cilës njeriu nuk është subjekti por mjeti3. Në fakt në lojën e të vërtetës 

dhe të gjuhës ai që luan me të vërtetë nuk janë subjektet interpretues4 por e vërteta dhe 

gjuha e artikuluar e shfaqur prej tyre që formëson dhe kushtëzon përvojën e subjekteve. 

Për këtë shkak ai kërkon ta perceptoj tekstin si tekst të hapur duke kërkuar teorikisht 

përmes një imperativi hermeneutik një qëndrim të interpretuesit kundrejt tekstit i cili 

duke krijuar mundësinë edhe krijimin e diçkaje të re ai pasuron përvojën e vetë subjektit  

kur hyn në kontakt me një tekst. Kështu e vërteta e tekstit përmes interpretimit nuk 

përbën thjesht kuptime që shfaqen, qartësohen apo dalin në dritë përmes interpretimit 

sikur kuptimi të ishte i depozituar por edhe kuptime që lindin e që na çojnë në kuptime të 

pashprehura. Kjo është mëse e qartë pasi e vërteta nuk përbën një korespondencë apo 

përkim mes shenjës dhe shënjuesit çka do ta bënte hermeneutikën thjesht një teknikë 

deskriptuese apo një teknikë gjuhësore interpretuese. Nisur nga ky shqetësim, që mund t’i 

ketë fillesat tek ethet e Dilthey-t për të vendosur një kriter demarkacioni mes shkencave 

të shpirtit dhe atyre natyrore, ngjallen disa pasoja interesante në konsideratat e Gadamer-

it lidhur me hermeneutikën duke soditur debatet mes termave të objektivitetit dhe 

subjektivitetit. Realisht fakti i ndërtimit të ndërsubjektivitetit apo përcaktimi i një 

interpretimi të saktë tek Schleiermacher-it (që e trashëgon edhe Gadamer-i) mbështetet 

tek skema ku e veçanta kuptohet në bazë të të tërës dhe anasjelltas. Kjo skemë në të 

vërtetë duket se përbën një problem që lidhet ngushtë me rrethin hermeneutik që haset tek 

Heidegger-i. Kështu, për të zgjidhur problematikën disi tekniciste dhe tepër të 

thjeshtëzuar që paraqet kjo skemë duhet të pranojmë se rrethi i të kuptuarit karakterizohet 

nga fakti se të kuptuarit e tekstit është vazhdimisht i përcaktuar nga lëvizja paraprirëse e 

                                                 
1 “Ky është revolucioni i futur nga një ontologji e të kuptuarit; të kuptuarit bëhet një aspekt i “projektit” të 

Dasein-it, dhe i “hapjes së tij ndaj qenies”. Problemi i të vërtetës nuk është më problem i metodës, por ai 

i shfaqjes së qenies për një qenie ekzistenca e të cilës qëndron në të kuptuarit e qenies” - Paul Ricoeur, 

La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 124. 
2 “Këtu njihet thelbësisht përparësia e lojës kundrejt ndërgjegjes së lojtarit”-  Hans Georg Gadamer, Verita 

e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 233. 
3 “Subjekti i lojës nuk janë lojtarët, por është loja që prodhohet përmes lojtarëve” -  Hans Georg Gadamer, 

Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 229. 
4 “Eshtë loja që luhet apo që zhvillohet: nuk ekziston asnjë subjekt i qëndrueshëm që ta luaj. Loja është 

përplotësimi i lëvizjes si të tillë” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 

231. 
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të parakuptuarit dhe të vërtetës si ekstrametodike e kuptuar si interpretim nisur nga 

përvoja e horizonteve ekzistenciale1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Përgjithësimi i  nocionit të interpretimit derisa të përputhet me vetë përvojën e botës përbën në fakt 

përpjekjen e një shndërrimi në mënyrën e konceptimti të të vërtetës që karakterizon hermeneutikën si 

koiné...[por edhe se] nuk mund të jepet përvojë e të vërtetës veçse përmes aktit interpretues”- Gianni 

Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 7. 
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2. PËRPJEKJET E DEMARKACIONIT MES SHKENCAVE TË SHPIRTIT 

DHE SHKENCAVE TË NATYRËS 
 

 



 

 

 
73 

2.1     Shkencat e shpirtit vs. shkencat e natyrës  

 

2.1.1 Ndarja në bazë të natyrës së objektit 

 

Një nga qasjet më sistematike të mendimit hermeneutik lidhur me një refleksion për 

themelim të shkencave që nuk trajtonte objektet fizike të natyrës (shkencat e natyrës) u 

shpalos nga mendimi i Dilthey-t. Në të vërtetë, nisur edhe nga serioziteti i veprës së tij 

Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883) ai ndërmerr një projekt për një themelim 

(normativ) të natyrës së këtyre shkencave në dallim nga ato të natyrës. Sipërmarrja e tij 

gëzon një vektor kantian ku ndërsa Kanti kërkonte të vendoste parimet e përgjithshme të 

njohjes njerëzore, Dilthey kërkonte të përcaktonte natyrën e përgjithshme të shkencave që 

trajtonin aktet dhe objektet shpirtërore të njeriut duke e përcaktuar hermeneutikën 

(bashkë me Schleiermacher-in) në një perspektivë filozofike1. Në përngjashmëri me 

sipërmarrjen e Kantit ku në veprën Kritik der reinen Vernunft (1781) ai kërkon të përligj 

një themel të sigurt për shkencën, Dilthey hartoi projektin e një “kritike të arsyes 

historike”2 për të zhvilluar një “analizë e aftësisë së njeriut për të njohur vetveten dhe 

shoqërinë e historinë që ai krijon”3. Për këtë sipërmarrje Dilthey-t i nevojitej në nivelin 

epistemologjik një disiplinë me parimet e saj çka do të shërbente si themel për objektin e 

këtyre shkencave që ai i pagëzoi nën emrin e “shkencave të shpirtit”. Nevojitej një dije 

disiplinare që të unifikonte dhe të ishte e përbashkët për të gjithë shkencat e shpirtit. Në 

këtë drejtim, Dilthey i njeh hermeneutikës detyrën për të themeluar ato që ai i cilësoi si 

“shkenca të shpirtit”, pra të përligj objektivitetin dhe universialitetin e dijeve të 

shkencave humane dhe në veçanti të njohjes historike. Me këtë sipërmarrje, në nivelin 

epistemologjik apo të një enciklopedie të dijes, Dilthey kërkon të përcaktojë qartë 

objektin e hulumtimit të këtyre shkencave duke krijuar një demarkacion të qartë në nivel 

objekti mes shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës. Në të vërtetë, në nivel objekti, 

ndarja antagoniste që krijohet midis natyrave të këtyre dy lloje shkencash (të shpirtit dhe 

të natyrës) i ngjan ndarjes dihotomike të gnoseologjisë së filozofisë greke mes botës 

empirike dhe arsyes. Ashtu si këto dy botë ishin tërësisht të kundërta dhe ku vështirë 

                                                 
1 “Do të jetë Schleiermacher-i dhe Dilthey që do të shndërrojnë problemin hermeneutik në problem 

filozofik. Nëntitulli i esesë tonë- Die Entstehung der Hermeneutik -aludon hapur për esenë e famshme të 

Dithey-t në 1900: problemi i tij kishte të bënte me dhënien e Geisteswissenshaften një themel vlefshmërie 

të krahasueshëm me ato të shkencave të natyrës, në një mjedis të nginjur të pozitivizmit. Në këto terma 

problemi ishte epistemologjik; bëhej fjalë, në fakt, për të përpunuar një kritikë të njohjes historike, aq e 

fortë sa kritika kantiane rreth natyrës, dhe të nënrendisë ndaj kësaj kritike proceset ende të 

paorganizuara në traditën e hermeneutikës klasike: ligj i vijimit zinxhir brenda tekstit, ligji mjedisit 

gjeografik, etnik, social, etj. Por zgjidhja e problemit shkon përtej burimeve të një epistemologjie të 

thjeshtë : interpretimi që sipas Dilthey-t është, e lidhur me dokumenta të fiksuar përmes shkrimit, përbën 

vetëm një pjesë të sundimit shumë më të gjerë sesa të kuptuarit, që rrjedh nga një jetë psikike në një jetë 

psikike të huaj; në këtë rast problemi hermeneutik aktualizohet në mjedisin e psikologjisë: të kuptuarit, 

për një qenie të fundme. Do të thotë të transferohesh në një jetë tjetër; të kuptuarit historik, kështu, vë në 

lojë të gjithë paradokset e historicitetit”- Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 

119. 
2 “Sipas Dithey-t, kritika e arsyes historike propozon një lexim të dytë të historisë kulturore të Perëndimit 

modern“ - George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 326. 
3 William Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito (Firenze: La Nuova Italia, 1883), 150. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_der_reinen_Vernunft
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mund të krijoje një urë lidhje mes tyre, po ashtu edhe Dilthey krijon një ndarje me një 

natyrë të ngjashme mes shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës. Kështu parimisht hapi i 

parë dhe qëllimi i Dilthey-t nuk ishte të ndante thjesht natyrën e shkencave të shpirtit nga 

ato të natyrës. Në të vërtetë kjo është një pasojë që shtyn pikërisht përkufizimi i objektit 

dhe natyra e tij dhe parimet përmes të cilave ai ekziston dhe analizohet. Si pasojë qëllimi 

i tij nuk ishte të ndante në vetvete natyrën dhe sferat e shkencave të shpirtit nga ato të 

natyrës por të përcaktonte natyrën, objektin dhe metodën e shkencave të shpirtit. Vetë 

pasoja e ndarjes së prerë dhe natyrës antitetike që gëzojnë shkencat e shpirtit nga ato të 

natyrës lidhet me mënyrën sesi përcaktohet dhe përkufizohet vetë objekti (në rastin tonë 

të shkencave të shpirtit). Duke qenë se çdo përcaktim apo përkufizim është edhe kufizim, 

siç thekson Spinoza, atëherë përcaktimi dhe përkufizimi në nivel objekti të shkencave të 

shpirtit nënkupton edhe një ndarje nga objekti i shkencave të natyrës. 

Nga ana tjetër, vetë shënjimi dhe krijimi i termit “shkencat e shpirtit” përmban vetë 

natyrën dhe objektin e hulumtimit të këtyre shkencave. Emërtimi i këtyre lloje shkencash 

si “shkencat e shpirtit” kërkon të përcaktojë se objekti i tyre është çdo produkt dhe akt 

shpirtëror i krijuar dhe prodhuar nga njeriu. Pra bëhet fjalë për një objekt i prodhuar nga 

aktet njerëzore dhe që kushtëzohet dhe përmban natyrën e brendësisë së psikikës 

njerëzore. Shkencat e shpirtit kanë si objekt vëzhgimin dhe kuptimin e përvojës së 

përjetuar në tërësinë e saj të themeluar tek vetë koncepti i jetës. “ Analizat e Dilthey-t 

janë vazhdimisht të ndriçuara nga problemi i jetës. Ai kërkon të kuptoj “përvojat e 

jetuara ” të kësaj “jete” në lidhjen e tyre të strukturës dhe të zhvillimit duke nisur nga ky 

(plotëso fjalën) të vetë kësaj jete ”1.  

Në shkencat e shpirtit objektet janë vetë prodhimet shpirtërore të njeriut ku nuk na jepen 

përmes një të dhëne që trajtohet objektivisht dhe në mënyrë abstrakte. Kështu dallimi i 

shkencave të natyrës nga ato të shpirtit në nivel objekti nënkupton se aftësitë njohëse të 

tyre janë të ndryshme, madje të kundërta: nga njëra anë qëndron shpjegimi i një objekti 

natyror që ndodhet jashtë subjektit njohës dhe që mund të përcaktohet duke ju drejtuar të 

dhënave ndijore të përvojës fenomenike që studiohen përmes eksperimentit empirik dhe 

nga ana tjetër qëndron një raport intim dhe afërsie me subjektit dhe objektit, nga momenti 

që ky i fundit është produkt brendshëm i aktiviteti shpirtëror të njeriut2. Për këtë arsye, 

sipas Dilthey-t, disiplina më e rëndësishme për të kuptuar këto fenomene është 

psikologjia duke i dhënë me këtë një gjurmë me natyrë psikologjike vetë hermeneutikës3. 

Për Dilthey-in, “e gjitha përqëndrohet tek “psikologjia”, e cila duhet ta kuptojë “jetën” 

në lidhjen e saj historike të zhvillimit dhe të pasojave, si mënyra në të cilën njeriu përbën 

objektin e mundshëm të shkencave të shpirtit dhe, njëkohësisht, rrënjën e këtyre 

shkencave”4. Megjithatë të gjithë këto forma edhe pse mund të kuptohen së brendshmi 

përmes vektorit psikologjik të gjithë këto fenomene kushtëzohen objektivisht nga 

                                                 
1 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 70. 
2  “Shkencat e shpirtit dallohen në rradhë të parë nga shkencat e natyrës për hir të kësaj: që këto kanë si 

objekt të tyrin objektin e fakteve, që shfaqen në vetëdije si fenomene të dhëna nga jashtë, ndërsa tek ato 

faktet paraqiten veçanërisht nga brenda, si diçka reale dhe si një lidhje e gjallë”- William Dilthey, 

Ermeneutica e religione (Bologna: Patron, 1970), 15. 
3 “Interpretimi që sipas Dithey-t është i lidhur me dokumentet e ngurtësuara përmes shkrimit, përbën vetëm 

njërën pjesë të sundimit shumë më të gjerë të të kuptuarit, që vijon nga një jetë psikike në një një jetë 

psikike të huaj; në këtë rast problemi hermeneutik aktualizohet në mjedisin e psikiologjisë” - Paul 

Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 119. 
4 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 476. 
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horizonti dhe kushtëzimi historik. Nisur nga ky parim kushtëzues a priori të vetë objektit 

të shkencave të shpirtit, Dilthey e merr dijen historike si modelin më të përkryer për të 

kuptuar natyrën e objektit të këtyre shkencave. Kjo është lëvizja epistemologjike që 

kryen Dilthey që nga momenti që e tërë analiza e tij ka në focus objektin e njohur si e 

dhëna historike. Kjo zgjidhje e perspektivës i jep hermeneutikës së tij një natyrë me thelb 

epistemologjik e jo ontologjik. Siç pohon drejtë Ricoeur, “në momentin që Dilthey fuste 

në përsiatjen filozofike problemin e madh të integjibilitetit të të dhënës historike si të tillë, 

ai nënkuptonte, në bazë të një fakti tjetër të rëndësishëm kulturor, kërkimin e çelsit të 

zgjidhjes së problemit jo në anë të ontologjisë, por në planin e një reforme të vetë 

epistemologjisë”1. 

Nga ana tjetër, duke qenë se objekti i shkencave të shpirtit është tepër kompleks dhe 

përfshin të gjithë produktet shpirtërore dhe kulturore të veprimtarisë njerëzore, atëherë të 

kuptuarit historik duhet të ushtrohet në një lidhje të ngushtë me të gjitha format e 

përvojës njerëzore të studiuara nga këto disiplina si letërsia, arti, historia e feve etj që e 

nisin analizën nga shenjat, shprehjet e jetës shpirtërore të njeriut. Kështu në interesin e 

hulumtimit tonë, universializimi, njohja universale dhe natyra e përbashkët e objektit të 

këtyre shkencave përbën një hap të parë për të universializuar hermeneutikën në 

përmasën lokale mbi baza të objektit. Produktet shpirtërore të njeriut përbëjnë objektin e 

vetëm e të përbashkët të shkencave të shpirtit duke bërë që hermeneutika të shtrihet 

plotësisht në domenin e shkencave të shpirtit apo të njohura rëndomtë si shkenca humane. 

Pra në perspektivën epitemologjike, lidhur me objektin, shquarja dhe përcaktimi i një 

objekti të përbashkët ka unifikuar dhe shtrirë rolin e hermeneutikës në të tërë sferën e 

shkencave të shpirtit. Megjithatë ne flasim përsëri për një universializim në nivel lokal 

pasi roli i hermeneutikës shtrihet vetëm në natyrën e shkencave të shpirtit dhe jo edhe në 

atë të natyrës. Madje unifikimi i plotë i hermeneutikës në rrafshin e shkencave të shpirtit 

dhe ndarja antitetike në nivel objekti lidhur me shkencat e natyrës bëri që hermeneutika të 

mos depërtonte ende edhe në sferën e shkencave të natyrës. Megjithatë duhet njohur se 

kjo është përpjekja e parë dhe në drejtimin e duhur për të përmbushur më vonë edhe 

shtrirjen e saj në këto shkenca ose thënë më në përgjithësi, në të tërë fushën e procesit të 

njohjes. 
 

 

 

2.1.2 Ndarja në bazë të natyrës së metodës 

 

Përpjekja e Dilthey-t për të artikuluar edhe një qasje në nivelin e metodës lidhur me 

shkencat e shpirtit përbën një përpjekje për ta përcaktuar dhe për të legjitimuar plotësisht 

pavarësinë e shkencave të shpirtit dhe konsolidimin e dijes së tyre jo si dije spekulative  e 

të rëndomtë por si dije me një vektor të qartë shkencor. Kështu edhe “për tju përgjigjur 

pozitivizmit ndodh që Dilthey të angazhohet në detyrën për të paisur shkencat e shpirtit 

me një metodologji dhe një epistemologji të respektueshme po aq sa ato të shkencave të 

natyrës”2. Por në të vërtetë mund të ketë një pyetje epistemologjike që përfshin të gjithë 

shkencat në qëllimin dhe objektin e tyre: është metoda që përcakton objektin apo është 

vetë ky i fundit që përvijon një metodë të caktuar? Në të vërtetë, sipas mendimit tonë, 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 78. 
2 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 78. 
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këto janë dy aspekte që kushtëzojnë njëra-tjetrën dhe janë pjesë e një rrethi metodologjik 

apo epistemologjik që nuk mund të përvijohet në kuptimin logjik. Ashtu si përcaktimi i 

objektit përcakton më pas edhe rregullat e metodës dhe mënyrën e ushtrimit të saj, po 

ashtu edhe metoda ripërcakton dhe na ndihmon të kuptojmë dhe ndriçojmë natyrën e 

objektit të kësaj shkence. Ndërkohë ashtu si natyra e objektit kushtëzon natyrën e një 

metode të caktuar, po ashtu edhe natyra e metodës përcakton dhe përfshin natyrën e 

caktuar të një objekti. Kështu për ta pasuruar më tepër dhe për ta kuptuar më thellë 

natyrën dhe shtegun e hulumtimit të shkencave të shpirtit (rrjedhimisht edhe objektin e 

tyre) do të trajtohet edhe perspektiva në nivelin e metodës dhe qëllimit të saj. Prandaj po 

të analizojmë në përgjithësi natyrën e përcaktimit të shkencave të shpirtit, perspektiva 

metodike përbën elementin e dytë të demarkacionit të tyre krahasuar me shkencat e 

natyrës. Pra ajo që kuptojmë është se këto shkenca dallojnë nga ato të natyrës jo vetëm në 

nivelin e objektit por edhe të metodës dhe qëllimit të saj. Por duke qenë se flasim lidhur 

me metodën atëherë dhe marrëdhënia mes subjektit dhe objektit në shkencat e shpirtit 

ndryshon radikalisht nga ato të natyrës: madje është e kundërt. Kështu Dilthey qëndron 

ndaj mendimit hermeneutik ashtu si Platoni lidhur me gnoseologjinë. Sikundër Platoni 

kërkon të vendos një kriter demarkacioni mes të vërtetës shqisore dhe asaj racionale duke 

i ndarë përfundimisht në mënyrë antitetike, ashtu edhe Dilthey i ndan metodologjikisht në 

mënyrë të papajtueshme shkencat e shpirtit dhe ato të natyrës. Gjithashtu nëse mbajmë 

ende në konsideratë përpjekjen për universializimin lokal të hermeneutikës atëherë 

trajtimi dhe hulumtimi lidhur me metodën e bën më të plotë dhe më të thellë ndriçimin e 

këtij procesi. Në këtë drejtim, edhe pse do ta analizojmë më në thellësi pak më poshtë, 

vihet re se kuptimi i shkencave të shpirtit përmes metodës (përmes një qasje 

epistemologjike) e largon tepër hermeneutikën nga rrafshi ontologjik ku do ta vendosnin 

më vonë Heidegger-i dhe Gadamer-i1. Ndërkohë në këtë perspektivë të metodës,  

shkencat e shpirtit dhe ato natyrore dallohen edhe për hir të metodës dhe qëllimit që 

ndjekin në analizimin e objektit të tyre. Nëse kemi parasysh këtë aspekt atëherë në 

procesin e metodës nuk mund trajtohet vetëm analiza lidhur me objektin por edhe 

marrëdhënia lidhur me subjektin. Metoda i nënkupton të dy këto elementë ku përfshihet 

hulumtimi i objektit, qëndrimi dhe mënyra sesi subjekti e njeh përgjatë këtij procesi. 

Metodologjikisht, në mendimin tradicional, në shkencat e natyrës subjekti dhe objekti 

janë të ndarë qartë dhe qëndrojnë përballë njëri-tjetrit ndërsa në shkencat e shpirtit objekti 

dhe subjekti janë të pandashëm dhe të padallueshëm me njeri-tjetrin. Sipas Dithey-t, 

shkencat e natyrës karakterizohen nga një progres i vazhdueshëm ndërsa ato të shpirtit 

mund të humbin disa nga kuptimet e të kaluarës për t’i ritrajtuar përsëri në të ardhmen. 

Kështu objekti i shkencave të shpirtit është vetë jeta që përmban atë lidhje dinamike ku 

njeriu nuk përbën vetëm diçka subjektive por edhe diçka ndërsubjektive pasi përbën 

marrëdhënien mes vetes dhe botës. Edhe vetë kategoria apo situata e të kuptuarit 

themelohet tek vetë përmasa e jetës dhe procesit të saj2. Subjekti gjendet në një botë duke 

                                                 
1 “… këto shkenca mund të konkurojnë me shkencat e natyrës me mjetet e një metodologji të tyren. Ky 

parashtrim, që udhëheq të tërë veprën e Dilthey-t, përfshin [faktin] se hermeneutika cilësohet si një 

variant i teorisë së njohjes, dhe se dabati mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit mund të ruhet në kufijtë e 

Methodenstreit aq të dashur për neo-kantianët. Është pikërisht ky parashtrim i një hermeneutike e 

kuptuar si epistemologji, që është thelbësisht i vënë në dyshim nga Martin Heidegger-i dhe, në hullinë e 

tij, nga Hans George Gadamer-i” - Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 83. 
2 “ Kategoria e kuptimit përvijon raportin e pjesëve të jetës kundrejt tërësisë, e themeluar vetë kjo në 

thelbin e jetës…. Teoria e shkencave humane duhet të shfryjë në një logjikë të jetës kulturore. Bëhet fjalë 
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u ndërfutur përmes përjetimeve të tija ekzistenciale. Kështu, epistemologjikisht, nëse në 

shkencat e natyrës marrëdhënia mes subjektit dhe objektit është qartësisht e dallueshme 

pasi të dy entitetet janë vendosur ballë për ballë, në shkencat e shpirtit situata është 

krejtësisht e ndryshme. Në shkencat e natyrës objekti ndodhet jashtë subjektit dhe i 

qëndron përballë atij duke i krijuar mundësinë ta analizoj dhe hulumtoj empirikisht. Në 

shkencat e shpirtit, marrëdhënia e objektit dhe subjektit objekti nuk ndodhet 

ekzistencialisht jashtë subjektit dhe nuk i kundërvihet si diçka që qëndron ballë e që 

mund të hulumtohet thjesht përmes metodave empiriko-eksperimentale, siç ndodh në 

shkencat e natyrës. Në të vërtetë, termat objekt dhe subjekt nuk janë ontologjikisht të 

ndryshëm. Tek shkencat e shpirtit, objekti është vetë subjekti, pra objekti është jo thjesht 

i subjektivizuar por është ontologjikisht vetë shfaqja e subjektit apo akti i subjektit. Në 

këtë drejtim, ekzistencialisht termat subjekt dhe objekt janë e njëjta gjë por paraqiten 

epistemologjikisht apo metodikisht si dy terma të dallueshëm. Objekti përfaqësohet nga 

të gjitha shfaqjet apo aktet e veprimit të subjektit (njeriut) në botë ku edhe pse mund të 

shquhen përmes shqisave (empirikisht) nuk mund të analizohen me të njëjtat metoda 

empiriko-eksperimentale si ato të shkencave të natyrës. Në shkencat e natyrës elementët e 

metodës (objekti dhe subjekti) janë qartësisht  të dallueshëm dhe të ndryshëm për nga 

natyra duke bërë që marrëdhënia e tyre të jetë lineare. Në procesin e njohjes të objekteve 

empirike, subjekti drejtohet për nga objekti empirik që i shfaqet përballë për ta njohur 

dhe analizuar. Ndërkohë që në shkencat e shpirtit “takimi” i objektit dhe subjektit nuk 

është linear por është disi rrethqarkullues. Objekti dhe subjekti nuk janë të ndryshëm për 

nga natyra e tyre por janë e njëjta gjë, ose më saktë janë e njëjta gjë që shfaqen ndryshe. 

Pra është thjesht natyra epistemologjike dhe metodike e studimit që i merr si të ndarë. 

Vetë subjekti është njeriu me strukturat e tij njohëse ndërkohë që objekti janë vetë aktet 

njerëzore të shpalosura në botë. Pra subjekti dhe objekti qëndrojnë në një rreth të mbyllur 

ekszistencial duke bërë që reciprokisht të dy elementët të kushtëzojnë njeri-tjetrin. Kjo 

gjë nuk ndodh në shkencat e natyrës pasi tipologjia e subjektit dhe objektit shfaqet si 

radikalisht e kundërt. Si rrjedhim, në shkencat e shpirtit nuk është vetëm subjekti që njeh 

dhe kupton aktet e tij (objekti) por është edhe vetë objekti që kushtëzon dhe ndikon në 

vetë strukturat e të menduarit të subjektit. Vetë përvoja njerëzore kushtëzohet dhe 

formësohet nga atë që marrim si objekt, pra aktet dhe produktet e tij shpirtërore që vetë 

njeriu prodhon. Thënë më përmbledhtazi, subjekti përbën objektin dhe objekti përbën 

subjektin. Në këtë marrëdhënie, subjekti një herë qëndron edhe si subjekt dhe në rastin 

tjetër vetë objekti përbën dhe ndërton subjektin. Pra në shkencat e shpirtit subjekti njeh 

vetveten dhe shpalosjen e ndërgjegjes në botë. Për këtë arsye, takimi me jetën e tij 

(objektin) nuk përbën takimin mes dy rendesh të ndryshme që nënkuptojnë bota e 

brendshme dhe atë të jashtme të tij. Tek njeriu janë të bashkëpranishme si përshtypjet 

subjektive ashtu edhe shfaqjet dhe paraqitjet objektive të klasifikuara si akte të tij në 

histori, kulturë, shoqëri etj. Si pasojë, ndërsa shkencat natyrore ecin duke lëvizur nga 

dhënia empirike e objekteve e duke u përpjekur të gjej dhe zbuloj ligje universale, 

shkencat e shpirtit kanë për fokus përvojën e përjetuar duke nënkuptuar një ndryshim 

radikal të bazës metodologjike të studimit të saj. Kështu tek shkencat e shpirtit nuk vlejnë 

metodologjikisht parimet e logjikës aristoteliane si parimi i moskontradiksionit apo 

identitetit. Ato studiojnë përvojën njerëzore konkrete që shpaloset në histori duke 

                                                                                                                                                 
për të theksuar koncepte që shprehin lirinë e jetës dhe historisë ” - George Gusdorf, Storia 

dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989),  433-434. 
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presupozuar rrjedhimisht se të kuptuarit e tyre është përherë relativ pasi lidhet me 

perspektivat dhe horizonte të caktuara kulturore dhe historike. Por duke qenë se jeta dhe 

ekzistenca nuk mund të objektivizohet sikur të ishte një objekt empirik atëherë ato nuk 

mund të përkufizohet në kuptimin e plotë të fjalës. Në këtë drejtim, objekti dhe kuptimi i 

këtyre paraqitjeve apo shfaqjeve të jetës shpirtërore të njeriut nuk përbëjnë një koncept 

logjik dhe teorik por një shprehje e jetës psikike dhe shpirtërore të njeriut. Për këtë arsye, 

në shkencat e shpirtit formohet metodologjikisht një rreth i mbyllur ekzistencial mes 

subjektit dhe objektit dhe të dy termat në thelb janë e njëjta gjë edhe pse shfaqen ndryshe 

metodologjikisht. Shkencat e shpirtit janë të lidhura në mënyrë rrethore lidhur me 

objektin e tyre ku subjekti njohës është i njëjtë me objektin e vëzhguar (njeriu si subjekt 

dhe objekt). Vetë subjekti në procesin e njohjes studion vetë aktet e tij, pra studion 

vetveten dhe jo një objekt empirik të huaj nga vetvetja e tij. Subjekti zhytet dhe është i 

përfshirë në vetë objektin që studion, madje përbën vetë objektin. 
 
 
 

 

2.1.3 Ndarja në bazë të finalitetit. Të kuptosh vs. të shpjegosh 

 
Ndërkohë analizimi fillestar e paraprak i objektit dhe trajtës së metodës që ekziston në 

shkencat e natyrës dhe shpirtit na jep të kuptojmë më shumë lidhur me një element tjetër 

thelbësor që kushtëzon dhe përvijon natyrën e ndryshme në mënyrën sesi njohin këto dy 

shkenca të ndryshme. Ky element thelbësor lidhet me finalitetin që shtyn këto dy 

tipologji shkencash për të njohur. Finaliteti është një element i rëndësishëm për të kuptuar 

jo vetëm qëllimin e këtyre dy shkencave por edhe funksionin dhe arsyen e ekzistencës së 

tyre. Kështu duke u përvijuar si dy tipologji shkencash me natyra krejtësisht të ndryshme 

si përsa i përket objekti ashtu edhe në lidhje me metodën atëherë edhe finaliteti dhe 

perspektiva e tij ndryshon shumë. Natyra dhe funksioni i tyre është krejtësisht i ndryshëm 

edhe pse të dy përbëjnë veprimtari dhe prodhime të vetë njeriut dhe aftësisë së tij për të 

njohur realitetin. Sipas Dilthey-t, metoda që ndjekin shkencat e natyrës është ajo e 

shpjegimit. Kështu mënyra sesi njeriu njeh objektet fizike është t’i jap një trajtë shpjegimi 

përmes metodës së tyre që bazohet thellësisht tek ajo e shkakësisë. Kjo e fundit 

funksionon dhe ekziston në bazë të skemës nomotetike ku një rast i veçantë kërkohet të 

shpjegohet përmes një parimi universal i shprehur në vetvete në mënyrë shkakësore të 

vëzhguar objektivisht e empirikisht së jashtmi. Pra të shpjegosh në shkencat e natyrës do 

të thotë të njohësh sipas parimit të shkakësisë empirike të vëzhgueshme së jashtmi 

eksperimentalisht1.   

Ndërkohë që situata është krejtësisht e ndryshme në natyrën e shkencave të shpirtit pasi 

theksojnë përmasën e brendësisë së jetës psikike të njeriut. Për Dithey-in “rendi 

shkakësor shtrirës që kryeson në organizimin e vargjeve të fenomeneve në botën e 

jashtme nuk funksionon në hapësirën e brendshme. Të kuptuarit nuk tkurret në skema 

fizikaliste… Strukturat e thjeshtëzuara të vlefshme në fushën e materialitetit nuk jund të 

marrin parasysh Erblebnis, unitetin konkret të përvojës së jetuar”2.  Nisur nga analiza e 

objektit dhe metodës që ajo zbaton mund të kuptojmë shumë lidhur me finalitetin e saj. 

                                                 
1 “Dallimi i statusit mes realitetit natyror dhe shpirtit udhëheq pra dallimin e statusit mes të shpjeguarit 

dhe të kuptuarit”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 78. 
2 George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989),  438-439. 
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Ndryshe nga shkencat e natyrës, ajo mbështet në një mënyrë të caktuar të të njohurit të 

fenomeneve: atë të të kuptuarit. Pra për Dilthey-in shkencat e shpirtit dhe ato të natyrës 

nuk dallohen thjesht vetëm si dy metoda të ndryshme por përbëjnë dy drejtime të 

ndryshme të ndërgjegjes që arrijnë të formojnë dy finalitete të ndryshme: atë të 

shpjegimit të objekteve empirike fizike që përkon me shkencat empirike (të natyrës) dhe 

të kuptuarit e objektet (aktet e njeriut në botë) që përkon me shkencat e shpirtit 

(historiko-sociale). Më konkretisht, procesi i të kuptuarit rrënjëzohet dhe kushtëzohet 

bazuar në një përbashkësi e përvojave të jetuara në botë që artikulojnë kuptimin i cili nuk 

sundohet nga subjekti por që ky i fundit paraprihet nga ajo situatë1. Në këtë drejtim 

procesi i të kuptuarit dhe interpretimit ndryshe nga tradita humaniste nuk gjendet tek 

teksti i shkruar por tek vetë jeta apo ekzistenca e shfaqur në botë. Ky parim i fundit është 

tepër i rëndësishëm për të theksuar njohjen e rolit universializues të hermeneutikës në 

shkencat e shpirtit madje përbën edhe një premisë për ta njohur më tej këtë edhe në 

shkencat e natyrës edhe pse në një formë disi ndryshe. Në këtë optikë, hermeneutika na 

bën të mundur të lartësohemi në njohjen e realitetit të jetuar përmes të kuptuarit dhe 

interpretimit të shenjave që e paraqesin duke e bërë një fenomen të mundshëm për të 

gjithë sferat shprehëse të botës njerëzore. Për këtë arsye, Dilthey vendos dhe i njeh një 

epërsi të dukshme shkencave të shpirtit edhe në prizmin e finalitetit. Ai i quan këto të 

fundit, shkenca të mirëfillta dhe të vërteta në kuptimin e plotë të fjalës kundrejt atyre të 

natyrës që janë tepër abstrakte dhe pjesore në njohjen e realitetit. Megjithatë duke qenë se 

ai mendon se kërkimi i shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës përbëjnë dy rrugë të 

ndryshme të ndërgjegjes së subjektit atëherë pyetja që shtrohet është: A mund të gjejmë 

një themel të përbashkët dhe të kuptojmë se ku ato pajtohen? Ndërkohë përgjigjen duket 

se e ka dhënë vetë Dilthey: ndërgjgjegja. Pra pikërisht ndërgjegjja lidhur me subjektin. 

Këtu duhet qartësuar dhe ndriçuar themeli ku mund të pajtohen hermeneutika me 

shkencat e natyrës. 

  

 

 
2.2   Thellimi i ndarjes në nivel epistemologjik mes shkencave të shpirtit dhe atyre të 

natyrës  

 

 
2.2.1    E vërteta vs. metoda 

 

Ajo që kërkon të theksojë analiza jonë, të mbërritur në këtë pikë, lidhet me faktin se është 

vetë konceptimi metodologjik i shkencave të shpirtit ai që sjell si pasojë këtë ndarje të 

thellë me shkencat e natyrës. Në të vërtetë duket paradoksale të mendosh sesi Heidegger-i 

e më tepër mendimi i Gadamer-it shfaq këtë qasje kur përpjekjet e tyre janë qartazi 

shtigje që e themelojnë hermeneutikën në nivelin ontologjik. Përgjigjja e vetme është se 

ende nuk kapërcehet qasja tradicionale e ndarjes thelbësore në bazë të metodës mes 

                                                 
1 “Sipas Dilthey-t…. fakti se kuptimi qëndron në objektin e njohjes nuk është përfundimi i një projektimi të 

subjektit, sikur ky të transmetonte një pjesë të vetes për ta rimarrë në aktin e dijes. Në vizionin që 

romantikët kishin për botën, qenia njerëzore nuk sundon kuptimin, nuk e zotëron për ta gëzuar sipas 

kënaqësisë. Kuptimi paraprin individin” - George Gusdorf, Storia dell’ermeneutica (Bari: Laterza, 1989), 

281. 
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shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës duke themeluar përmasën e metodës në një aks 

të plotë ontologjik1 dhe se ende nuk kapërcehet qasja tradicionale e teorisë së njohjes2. 

Kështu “filozofia e Gadamer-it shpreh pra sintezën e dy lëvizjeve që përshkruam më 

sipër, nga hermeneutika rajonale drejt hermenetikës së përgjithshme, nga epistemologjia 

e shkencave të shpirtit te ontologjia. Shprehja “përvojë hermeneutike” shpreh mirë këtë 

karakter sintetik. Por në raport me Heidegger-in, Gadamer-i shënon më tej fillimin e 

lëvizjes së kthimit nga ontologjia drejt problemit epistemologjik…I njëjti titull i veprës 

kundërvë konceptin heideggerian të së vërtetës me konceptin diltheyan të metodës”3. 

Ndërkohë, tradicionalisht një nga trajtat apo tiparet që i ka ndarë shkencat e natyrës nga 

filozofia dhe më vonë nga të ashtuquajturat shkencat e shpirtit ka qenë natyra e “të 

vërtetës” që ato prodhojnë. Historikisht me Platonin por që me mendimin e Aristotelit 

mori një legjitimitet edhe epistemologjik u vendos një kriter demarkacioni që ndante 

qartë shkencat e natyrës (empirike) nga filozofia. Në këtë mënyrë përmes parimit të 

induksionit që ka lënë gjurmë të thella edhe në vetë epistemologjinë (rasti i pozitivizmit 

dhe nepozitivizmit) u përvijua për herë të parë, qartë dhe prerë, një mënyrë tërësisht e 

ndryshme e të njohurit të realitetit nga ana e filozofisë kundrejt shkencës. Aristoteli 

përcaktoi metodën, më në veçanti induksionin, si një instrument përmes të cilit shkenca 

zbulon ligjet e natyrës dhe prodhon teori, ligje e të vërtetat e apodiktike shkencore. 

Ndërkohë që filozofia dhe refleksioni filozofik nuk ndiqte këtë rrugë. Refleksioni dhe 

hulumtimi filozofik nuk ndiqte asnjë metodë por zotëronte natyrën e intuitës apo 

inegjibilitetin. Intuita në natyrën e saj nuk ndjek asnjë metodë, hapa dhe rrugë të 

mirëpërcaktuara për të arritur në fund të vijimit të saj në një të vërtetë të caktuar. Ajo 

është e pa kohë, e çastit dhe e kupton realitetin si të tërë përmes arsyes. Në këtë mënyrë, 

Aristoteli duke i njohur vetëm shkencës të drejtën e metodës dhe jo filozofisë, shpalosi 

një ndarje antitetike duke shënjuar një kriter të qartë e të padiskutueshëm demarkacioni. 

Shkenca përdor metodën (e induksionit) dhe të vërtetat që ajo i prodhon i kushtohen 

pikërisht zbatimit të metodës empirike. Ndërkohë e vërteta që rrok filozofia nuk është një  

e vërtetë metodike por një e vërtetë ekstrametodike. Në të vërtetë kjo ka qenë natyra e 

marrëdhënies mes filozofisë dhe shkencave të natyrës në refleksionin e filozofisë të 

Greqisë së lashtë të udhëhequr nga Aristoteli. Megjithatë kjo marrëdhënie ka ndryshuar 

në historinë e filozofisë duke pësuar herë një mbështetje të qasjes aristoteliane e herë një 

largim radikal nga ajo. Kështu ideja se shkenca prodhon një të vërtetë metodike (në bazë 

të metodës empirike) dhe filozofia një të vërtetë ekstrametodike ka pësuar lëkundje të 

ndryshme përgjatë historisë së filozofisë. Këtu nuk është qëllimi të kryejmë një analizë 

historike të kësaj dinamike por mund të themi se në kohë të ndryshme si në rastin e 

filozofisë moderne (Dekarti, Spinoza), marksizmit, pozitivizmit apo neopozitivizmit etj 

ka patur përpjekje për të theksuar idenë se e vërteta filozofike është një e vërtetë e 

metodës. Në këto zhvillime filozofike të këtyre periudhave apo shkollave filozofike 

                                                 
1 “Hermeneutika nuk përbën një refleksion rreth shkencave të shpirtit por një shpalosje të bazës ontologjike 

mbi të cilin këto shkenca mund të themelohen. Këtu rrjedh fraza e dashur për ne: në hermeneutikën e 

nënkuptuar në  mënyrë përshkruese ka rrënjët e saj e ashtuquajtura hermeneutikë në kuptimin e vijuar, 

pra metodologjia e shkencave historike të shpirtit” - Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca 

Book, 2004), 85 
2 “Dilthey-t i njihet aspekti se arriti të mbetej i burgosuri i një konflikti mes dy metodologjive dhe se nuk 

arriti të çlirohej nga teoria tradicionale e njohjes”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca 

Book, 2004), 92. 
3 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 91-92. 
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përherë ka ekzistuar ideja se metoda ka të bëj me një thelb tipikisht empirik e 

eksperimental ku të vërtetat e saj mund të provohen empirikisht përmes eksperimentit. Në 

këtë qasje përherë ka ekzistuar ideja se filozofia dhe të vërtetat që ajo prodhon nuk po 

përbënin asnjë progres dhe shpaloseshin si të vërteta spekulative ashtu si të vërtetat 

fetare. Në të vërtetë në këtë qasje nuk bëhet fjalë për të theksuar sesi shkenca edhe 

filozofia ka metodën e saj të veçantë por që të nënvizohej ideja se nëse filozofia duhet të 

përbëj progres atëherë duhet të marrë modelin dhe metodën e shkencave të natyrës. Kjo 

ka ngjarë me Dekartin e deri me përpjekjen e fundit me neopozitivizmin. Thuajse në të 

gjitha rastet ky përfundim i ka shtyrë filozofët e ndryshëm të përdornin metodën dhe 

parimet e shkencës si themel për të rithemeluar filozofinë. Shkurt, metoda e shkencës do 

të përbënte një themel për filozofinë dhe natyra eksperimentale e të vërtetës shkencore do 

të përbënte një themel për të vërtetën filozofike. 

Ndërkohë që qasja tjetër, që lind në periudha e rryma të ndryshme filozofike si ajo e 

intuicionizmit (Bergson) dhe ekzistencializmit mbrojtën idenë disi aristoteliane se e 

vërteta e filozofisë është tërësisht e ndryshme nga ajo e shkencave të natyrës. Pra e 

vërteta e filozofisë është ekstrametodike (intuitive, disi artistike) ndërsa e vërteta 

shkencore ishte ajo që prodhohej përmes metodës empirike. Sigurisht që më vonë u 

prodhua edhe një mendim tjetër që nuk e shikonte të vërtetën (filozofike) dhe metodën  e 

shkencave të natyrës në mënyrë kaq antitetike (rasti i Ricoeur-it etj) por këtë mendim do 

ta analizojmë pak më tej. Megjithatë në qëllimin analizës tonë duhet theksuar se në 

hermeneutikën filozofike qasja që ka sunduar bindshëm ka qenë kjo e perspektivës së 

dytë. Hermeneutika filozofike që me Schleiermacher-in, Dilthey-in, Heidegger-in dhe në 

mënyrë më të spikatur përmes Gadamer-it, ka theksuar idenë se e vërteta e filozofisë  

është ekstrametodike. Në këtë drejtim, thuajse historia më sunduese hermeneutikës ka 

krijuar, mbështetur në këtë përfundim të fundit, se ka një dallim mes të vërtetës (e 

përfaqësuar nga filozofia) dhe metodës (e përfaqësuar nga shkencat e natyrës). Megjithatë 

për të kuptuar këtë marrëdhënie nuk është me vend të analizojmë gjatë sesi  konceptohet  

e vërteta hermeneutike nga filozofë të ndryshëm pasi një dritë është hedhur nga analiza 

që është përvijuar më sipër lidhur me marrëdhënien e të vërtetës me të kuptuarit tek 

Heidegger-i, Gadamer-i etj. Në këtë çështje na intereson veçanërisht mendimi i Gadamer-

it pasi me mendimin e tij hermeneutika merr trajtën më të plotë ontologjike lidhur me 

shkencat e shpirtit. Kështu nëse shohim veprën më madhore të Gadamer Wahrheit und 

Methode, kuptojmë se ky problem mbetet tepër qëndror në refleksionin hermeneutik. 

Madje nga titulli i veprës duket hapur se për Gadamer-in ky mbetet propblemi themelor i 

hermeneutikës filozofike. Nëse shfletojmë në brendësi veprën dhe shohim arkitekturën e 

ndërtimit të saj vëmë re se çështja lidhur me të vërtetën përbën fillin përcjellës të të  

gjithë veprës. Edhe në kapitujt dhe çështjet që në emërtim nuk duket se shpalosin këtë 

koncept, përsëri e tërë analiza e tyre vërtitet dhe udhëhiqet nga shqetësimi lidhur me 

pyetjen “çfarë është e vërteta e shkencave të shpirtit?”, “çfarë natyre gëzon e vërteta 

hermeneutike?”, “Si kushtëzohet dhe lind ajo?” etj. 

Ndërkohë nëse titullin e veprës kryesore të Gadamer-it (Wahrheit und Methode) ja 

nënshtrojmë në analize logjike mund të pranojmë parimisht se nuk bëhet fjalë për dy 

koncepte antitetik. Lidhëza “dhe” përbën një lidhëz me natyrë bashkuese, njësuese, dhe  

jo antitetike si lidhëza “ose”. Por po të shihet në brendësi të veprës, që me shpalosjen e 

kapitujve, shohim se në përmbajtje ajo shfaq një natyrë të thellë antitetike dhe 

përjashtuese. Nëse kemi parasysh leximin e kësaj vepre kuptojmë që titulli që bashkon dy 
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terma (të vërtetën dhe metodën) gëzon thjesht një paraqitje stilistike formale. Në të 

vërtetë, termi edhe pse përmban një lidhëz me natyrë bashkuese (lidhëza “dhe”) leximi i 

veprës të bën të kuptosh se këto terma analizohen si të ndarë dhe vendosen në mënyrë 

antitetike. Termi “metodë” nuk nënkuptohet në nivelin ontologjik por në atë të një 

emërtimi tradicional për të përshkruar një proces me natyrë zbatuese, kur bëhet fjala për 

interpretimin e një teksti. Për këtë arsye, Gadamer-i asnjëherë nuk mbërriti apo pranoi 

përfundimin se e vërteta (qoftë) edhe në filozofi përbën një çështje metode. Asnjëherë 

nuk u pranua se filozofia prodhon një të vërtetë me një natyre të ndryshme për hir të 

metodës. Përkundrazi u pranua ideja se e vërteta e filozofisë meriton të quhet me titull të 

plotë “e vërtetë” ndërsa e vërteta e shkencave të natyrës si metodë që synon të zotëroj 

objektin1. Për këtë arsye, nisur edhe nga qëllimi tij (i ngjashëm në natyrë me atë të 

Dilthey-t) termi “metodë” përbën përfundimin e asaj që lihet pa mbuluar nga e vërteta e 

filozofisë: të vërtetën eksperimentalo-empirike të shkencave të natyrës. Kështu në tërë 

veprën, termi “metodë” është dytësor dhe tepër periferik për nga rëndësia. Megjithatë 

duhet kuptuar se marrëdhënia mes këtyre dy termave është e ndërlikuar dhe ka shumë 

arsye përse i kushtohet rëndësi tepër të madhe problemit të  të vërtetës dhe jo metodës si 

thelb i kërkimit në shkencat e natyrës. Së pari, Gadamer-i vinte pas një trashëgimie të 

madhe të mendimit të Dilthey-t dhe Heidegger-it për të shenjuar dhe përcaktuar thelbin e 

shkencave të shpirtit dhe të vetë hermeneutikës. Kështu projekti i Gadamer-it është i 

ngjashëm me atë të Dilthey-t pasi edhe ai kërkon të rithemelojë hermeneutikën në disa 

parime për të bërë universale dhe autonome. Së dyti, janë zhvillimet e vrullshme të 

shkencave të natyrës me arritjet e saj dhe krizat që pësoi filozofia pas lidhjes me to në 

përpjekje për tu themeluar në to përmes pozitivizmit, marksiszmit, nepozitivizmit etj. Së 

treti, ishte mënyra dhe natyra sesi filozofia në atë kohë e konceptonte kërkimin e 

shkencave të natyrës, si një kërkim në themele të sigurta pozitiviste. Të shtyrë nga 

kritikat e vazhdueshme të filozofisë kundër modernes (Nietzsche, intuitivizmi, 

ekzistencializmi etj) u theksua se shkenca prodhon një “të vërtetë” instrumentale e 

pjesore të realitetit. Kështu shkenca jo vetëm që studion një sektor të ngushtë të reales 

apo realitetit por e analizon edhe njeh në një mënyrë të tillë: vetëm përmes shqisave dhe 

eksperimentit. Në këtë drejtim, përpjekja dhe interesi i madh për të trajtuar të vërtetën e 

shkencave të shpirtit përbënte jo vetëm një rithemelim të ri të filozofisë (ndoshta një 

themel edhe për shkencat e shpirtit) por edhe idenë se ajo është më gjithëpërfshirëse dhe 

më universale se metoda. Dhe në këto arsye të renditura është kuptueshme të vësh re se 

tek mendimi i Gadamer-it termat “e vërtetë” dhe “metodë” janë antitetikë dhe jo 

bashkëplotësues. Përcaktimi i demarkacionit të shkencave të shpirtit nga ato të natyrës në 

bazë të objektit, finalitetit dhe përfundimeve që ato prodhojnë2 me natyra krejtësisht të 

kundërta na bindin parimisht se edhe Gadamer-i vijon dhe thellon më tej traditën e 

mendimit hermeneutik të historicizmit gjerman dhe atë të Heidegger-it. Për këtë arsye në 

mënyrë të spikatur Ricoeur-i shtron pyetjen se  “problemi atëherë është ai i të diturit se 

deri në çfarë pike vepra meriton të titullohet E vërteta dhe metoda, apo nëse duhet 

                                                 
1 “Metoda që shfaqet në thelbin e veprës së Gadamer-it është në fakt e futur nga autori në një kuptim 

thelbësisht polemik: në mentalitetin filozofik modern, metoda përbën instrumentin përmes të cilës 

subjekti, i konceptuar si fillesë si i kundërvënën me “objektin” e tij, siguron mundësinë e zotërimit të 

kësaj të fundit” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XXXII. 
2 Shih më lart kapitullin “Përpjekjet e demarkacionit mes shkencave të shpirtit dhe shkencave të natyrës” 
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titulluar në fakt E vërteta ose metoda”1. Kjo pyetje është me mjaft interes dhe duke nisur 

që tani e më tej do përpiqemi t’i japim disa përgjigje sipas perspektivave të caktuara të 

analizës sonë. Kuptohet, përgjigja nuk është e qartë, e prerë dhe kaq e thjeshtë. Vetë 

Ricoeur e shtron pyetjen në mënyrë dilematike por në një perspektive relative: deri në 

çfarë pike? Ky është realisht problemi dhe këtu strehohet natyra e ndërlikuar e kësaj 

përgjigje. Në këtë drejtim, edhe përgjigjet tona më tej, do të ecin në një shteg jo 

absolutist. Natyra e ndërlikuar e kësaj përgjigje lidhet me disa aspekte: së pari, në veprën 

e Gadamer-it ka qëndrime të rrëshqitshme dhe dinamike lidhur me këtë marrëdhënie. Së 

dyti, veprat e mëvonëshme të tij, falë disa faktorëve të tjerë, kërkojnë ta revizionojnë 

botëkuptimin me shkencat e natyrës duke i njohur atyre një natyrë absolutiste dhe duke i 

parë, për nga natyra, si të mundshme për të dialoguar dhe komunikuar me shkencat e 

shpirtit dhe hermeneutikën. Megjithatë në këtë pikë ne duhet ta trajtojmë në përgjithësi 

këtë çështje duke e parë “të vërtetën” dhe “metodën” si dy terma antitetik që vulosen nga 

sipërmarrja e projektit të Gadamer-it për të rithemeluar natyrën e shkencave të shpirtit 

dhe vetë hermeneutikën. Pra për të mbërritur në thelb të problemit, nisur edhe nga arsyet 

që shpalosëm më sipër, Gadamer-i duke ndjekur traditën e historicizmit gjerman ndan të 

vërtetën nga metoda. Kjo ndarje përmbledhtazi ka shfaqur disa përfundime dhe pasoja 

domethënëse që do të përbëjnë shtegun e punës të filozofëve të mëvonshëm. Kështu me 

ndarjen antitetike të të vërtetës nga metoda krijohen realisht disa pasoja:1) ritheksimi dhe 

përforcimi i ndarjes antitetike të mënyrës sesi njohin shkencat e shpirtit nga ato të 

natyrës2; 2) pamundësia për ta parë të vërtetën si prodhim dhe shpalosje përmes një 

metode të caktuar dhe zgjedhja fillestare me bazë subjektive dhe etike; 3) shkencat e 

shpirtit nuk mund të zbatojnë metodën (diçka e ndjekur racionalisht sipas një procedure) 

pasi intuicioni dhe jeta shpirtërore nuk mund të kuptohet absolutisht përmes saj; 4) e 

vërteta apo momenti metodik në tekst përgjatë interpretimit nuk mund të shpalosen 

konkretisht; 5) mosnjohja e faktit se pashtershmëria apo shumësia e interpretimeve 

prodhohet nga metodat e ndryshme interpretative. 

Ndërkohë edhe pse këtyre pasojave i kemi kushtuar dhe do t’i kushtojmë në vijim një 

vëmendje  të veçantë, përmbledhtazi mund të pranojmë se ndarja absolute e metodës nga 

e vërteta nënkupton pranimin e faktit se e vërteta nuk është një prodhim metode dhe se të 

vërtetat e ndryshme nuk prodhohen nga metoda të ndryshme. Pikërisht kjo do të thotë ta 

konceptosh termin “metodë” thjesht si një koncept racionalo-aplikativ që e gëzojnë vetëm 

shkencat e natyrës duke mohuar me këtë natyrën plurale të metodës dhe duke bërë që ky 

qëndrim i fundit të mbështet dukshëm mbi një koncept positivist të konceptimit të 

shkencave të natyrës. Ndërkohë, në një këndvështrim më gjithëpërfshirës, duke qenë se 

hermeneutika e Gadamer-it nuk i pajtoi por madje e thelloi ndarjen mes marrëdhënies së 

të kuptuarit ekzistencial dhe shpjegimit shkencor atëherë kjo mund të na shtyjë të 

mendojmë se ka një mospërputhje antitetike mes të vërtetës dhe metodës që precipiton në 

zgjedhjen “ose e vërteta” ose “metoda”. Në këtë drejtim qasja ontologjike e 

hermeneutikës së Gadamer-it  me frymëzim heideggerian duket se vendos një ndarje të 

tillë: nese metoda i përket shkencave të natyrës, e vërteta i përket shkencave të shpirtit. 

 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 91-92. 
2 “ Përvoja e botës historiko-sociale nuk duhet të lihet që të lartësohet në nivelin e shkencës përmes vijimit 

induktiv të shkencave të natyrës ” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 

33. 
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2.2.2 Konceptimi pozitivist i shkencës nga hermeneutika 

 
Në të vërtetë, problemi i mosuniversializimit të plotë të hermeneutikës nuk lidhet thjesht 

me faktin sesi konceptohet kjo e fundit por edhe lidhur me faktin sesi konceptohet 

epistemologjia nisur nga perspektiva e saj. Pra universializimi e hermeneutikës është një 

punë që kërkon jo vetëm një rikonceptim dhe reformim të vetë asaj por edhe të 

konceptimit dhe botëkuptimit rreth shkencave të natyrës. Në këtë perspektivë, përpjekja 

për të përvijuar plotësisht hermeneutikën dhe për të pajtuar shkencat e natyrës me ato të 

shpirtit vështirësohet nga këndvështrimi që ka hermeneutika lidhur me shkencat e shpirtit. 

Në këtë përmasë, ndarja e madhe që ndodh mes këtyre shkencave nuk vjen thjesht nga 

përcaktimi më vete i shkencave të shpirtit por edhe nga mënyra sesi  ato e qasin veten e 

tyre kundrejt shkencave të natyrës. Në të vërtetë, kur Dilthey e merr konceptin “botë e 

jetës” ai e sheh si një domen të shkencave të shpirtit e jo të natyrës. Dhe ky fakt rrjedh 

nga koncepti i shkencave të natyrës si diskurs objektiv dhe me vlefshmëri universale. 

Kështu konceptimi krejtësisht absolutist e positivist i shkencave të natyrës kushtëzoi edhe 

trajtën dhe perspektivën krejtësisht të kundërt të hermenetuikës lidhur me objektin, 

metodën apo finalitetin e tyre. Por krejt natyrshëm edhe nga ky konceptim pozitivist i 

shkencave të natyrës duke mos parë asnjë element apo përmasë hermeneutike në to bën 

që të krijohen e vijojnë ndarjet në nivel objekti, metode apo edhe finalitetit. Jo më kot 

Ricoeur pranon se “aporia qëndore hermeneutikës e paraqitur në përfundim të këtij 

teksti, e pra, mundësia, në sytë e mi shkatërruese, mes të shpjeguarit dhe të kupuarit”1 

përbën ndarjen e thellë në përmasën e finalitetit. Në këtë hulli, Dilthey mendon se të 

shpjeguarit (Erklärung) ka formën e një dije objektivizuese që ka një vlerë të 

domosdoshme dhe universale dhe ndërmjetësohet përmes një gjuhe objektivizuese. Pra si 

paraardhësit e tij, Dilthey mendon se shkenca si diskurs përbën një qasje objektive pa 

ndikime extrashkencore (kultura, rrethanat sociale politike, etj). Në këtë konceptim 

pozitivist të shkencave të natyrës qëndronte edhe përpjekja për vendosjen e epërsisë së 

shkencave të shpirtit nisur nga konceptimi dogmatik dhe objektivizues i shkencave të 

natyrës. Jo më kot, të gjithë ata filozofë që i njohin shkencat e shpirtit si më të epërme 

(Dilthey e i gjithë historicizmi gjerman etj) i konceptojnë edhe shkencat e natyrës në një 

rrafsh tërësisht objektiv e fizikalist. Në këtë drejtim, më konkretisht, Heidegger-i dhe 

Gadamer-i (në linja të përgjithshme) shfaqin një dyshim ndaj vokacionit të shkencave të 

natyrës. Heidegger-i shprehet se “shkenca nuk mendon” ndërsa Gadamer-i i kundërvë 

ontologjinë hermeneutike metodës shkencore, ose më thjesht, të vërtetën kundrejt 

metodës. Kjo pasi e gjithë përpjekja nuk fokusohet tek pretendimi se shkencat e natyrës 

njohin përmes një subjekti asnjëanës dhe se ekziston një kundërvënie mes një gjendje të 

brendshme (vetëdijes) dhe objektit të jashtëm (fizik). Në këtë trajtë, mënyra sesi qëndron 

raporti mes objektit dhe subjektit në shkencat natyrore apo të ato të shpirtit kushtëzon 

edhe botëkuptimin lidhur me të vërtetën hermeneutike dhe metodën e shkencave 

natyrore. Kështu Gadamer-i mendon se e vërteta nuk mund të njihet përmes metodave të 

shkencave por mundet vetëm të kuptohet dhe të kuptuarit nuk i përket sferës së njohjes 

me natyrë shkencore. I gjithë ky përfundim përforcohet edhe nga fakti se përmasa e 

përvojës së jetuar apo krijimeve njerëzore është tepër e ndërlikuar dhe shkenca me 

aspektin fizikalist nuk mund ta kuptoj në thelb. “Shkenca me metodat e saj mund të 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 71. 
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tematizoj shumë aspekte të veprës së artit, por jo unitetin dhe ndërlikueshmërinë e 

“pohimit” të saj”1. Kjo pamundësi e kuptimit të ndërlikueshmërisë së përmasës së 

përvojës së jetuar lidhet në thelb edhe me faktin se shkencat e natyrës nuk shqetësohen 

për themelet dhe fillesat ontologjike të të njohurit dhe të kuptuarit në botë2. Megjithatë ky 

konceptim i Gadamer-it lidhur me shkencën nuk formësohet vetëm nga qëllimi dhe 

natyra që kanë shkencat e shpirtit por edhe vetë në mënyrën sesi koncpetohet natyra e 

shkencës. Duhet përmendur se kuptimi i tij lidhur me shkencën vijon në qasjen e Bacon 

ku dija e të gjithë shkencave natyrore përbën një prirje për sundim. Sipas Gadamer-it, 

thelbi i shkencës natyrore është metodologjia e saj. Kjo është arsyeja pse vepra e tij 

përmban këtë titull në natyrë antitetike (e vërteta versus metoda). Ndërkohë sipas tij 

ekziston një lidhje intime mes sigurisë dhe idesë për të sunduar. Metoda shkencore gëzon 

një qëllim të veçantë: ajo formëson qëndrimin teorik. Këtu lind qëndrimi induktiv i 

kërkimit shkencor. Për Gadamer-in, përdorimi i metodës shkencore bën që dija të humb 

kuptimin njerëzor. Pra i gjithë shqetësimi është i themeluar në përspektivën etike lidhur 

me tëhujatësimin që prodhon teknika. Mirëpo Gadamer-i sikundër edhe filozofët e 

mëparshëm nuk dallojnë qartë kuptimin mes kërkimit shkencor teorik nga atij praktik, 

lidhur me teknikën. Kur ai flet për metodën e koncepton këtë të fundit në kuptimin e 

shkencave natyrore prandaj ai i kundërvë konceptin e të vërtetës. 

 

 

 
2.3  Të kuptuarit dhe shpjeguarit: momente të procesit të interpretimit 

 

 
2.3.1    Të kuptuarit përbën përherë të shpjeguarit: Gadamer-i 

 
Marrëdhënia mes të kuptuarit dhe të shpjeguarit përgjatë procesit të interpretimit (më 

specifikisht atij të tekstit) është thelbësor për të universializuar hermeneutikën së pari 

lokalisht, në sferën e shkencave të shpirtit. Ky shteg duket se do shërbej si një 

perspektivë për ta shtrirë dhe universializuar tërësisht hermeneutikën edhe në domenin e 

sferës të shkencave të natyrës duke e shtrirë tashmë jo vetëm në procesin e interpretimit 

por atë të njohjes në përgjithësi. Më konkretisht, nëse merremi me këndvështrimin e parë 

(atë të universializimit lokal të hermeneutikës) perspektiva e Gadamer-it është mjaft e 

doboshme edhe kur e shohim praktikisht punën e hermeneutikës në interpretimin e 

tekstit. Sipas tij, është pikërisht interpretimi që i jep kuptim tekstit pasi është roli i 

subjektit që i jep kuptim atij, ku pa të, thënë me terma heideggeriane, teksti thjeshtë është 

(pa kuptim). Pra është pikërisht interpretimi që shpalos dhe bën të mundur të kuptuarit si 

interpretim3. Megjithatë në një perspektivë të universializmit të plotë të hermeneutikës 

është më interesant mendimi i Gadamer-it për të lidhur situatën e të shpjeguarit dhe të 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer,  Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), 33. 
2 “Koncepti modern i shkencës përbën një koncept tepër të ngushtë që shpreh madhështinë e progresit të 

mendimit grek dhe rolin e provës në matematikë, por që nuk ka më asnjë aftësi në çështjen e fillesave, të 

parimeve” - Hans Georg Gadamer,  Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), 190. 
3 “Karakterizon konceptin e tekstit fakti që, vetëm në lidhje me interpretimin e duke u nisur nga ky, ai 

shfaqet si  i dhënë në kuptimin e duhur, si ajo që kuptohet” -  Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e 

partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 83. 
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kuptuarit. Në disa perspektiva, duket se mendimi i tij i ikën qasjes klasike të Dilthey-it 

duke bërë të mundur në parim një urë lidhje mes këtyre dy situatave. Sipas tij, “shpjegimi 

nuk përbën një akt vijues dhe i shtuar në mënyrë rastësore ndaj të kuptuarit, por të 

kuptuarit përbën përherë të shpjeguarit, dhe të shpjeguarit përbën pra formën e shprehur 

të të kuptuarit. Me këtë ide është i lidhur fakti se gjuha dhe aparati konceptual i të 

shpjeguarit njihen si momente të afërta strukturore të të kuptuarit, në mënyrë që problemi 

i gjuhës, nga pozicioni anësor që gëzonte më parë, vjen e vendoset në vetë qëndrën e 

filozofisë”1. Në këtë kontekst, ajo që është e rëndësishme për procesin e përvijimit të 

plotë të hermeneutikës lidhet me faktin e theksuar nga Gadamer-i se lidhja mes 

shpjegimit dhe të kuptuarit nuk mbetet të jetë rastësore por është thelbësore dhe 

ekzistenciale. Lidhja mes të dy situatave ndodh përherë në mënyrë të domosdoshme kur 

vjen puna për të interpretuar një tekst përmes gjuhës në kuptimin  ontologjik.  

Më tej, duket se kjo lidhje e domosdoshme (jo sporadike) mes të shpjeguarit dhe të 

kuptuarit bëhet ekzistenciale edhe për hir të theksit praktik që ka hermeneutika, atë të 

interpretimit konkret të një teksti të shkruar. Ngjan se është pikërisht çështja e zbatimit 

konkret të interpretimit të tekstit ajo që bën të mundur përmasën e lidhjes së 

pazgjidhshme të këtyre dy momenteve që kanë qenë më parë antitetikë.  Kështu “shkrirja 

e afërt e të kuptuarit dhe të shpjeguarit kishte në fakt pasojën e përjashtimit tërësisht nga 

sfera e hermeneutikës atë që përbënte momentin e tretë të problemit të interpretimit, 

zbatimin…. Përsiatjet tona na kanë shtyrë të shihim në fakt se tek të kuptuarit shfaqet një 

lloj zbatimi të tekstit për të interpretuar ndaj situatës aktuale të interpretuesit… Ndryshe 

nga ky dallim, ne pranojmë në fakt se zbatimi përbën, si të kuptuarit dhe të shpjeguarit, 

një aspekt përbërës të aktit interpretues i kuptuar si unitet”2.   

 

 

 
2.3.2 Kritika ndaj ndarjes dihotomike të shpjeguarit/të kuptuarit përmes tekstit: 

       Ricoeur-i 

 
Tek Ricoeur arsyeja e kundërvënies dhe antitetizmit mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit 

nuk ndodh për një arsye të madhe në një nivel ontologjik dhe finalitetit të ndryshëm që 

kanë shkencat e shpirtit dhe ato të natyrës lidhur me njohjen e realitetit përkatës. Ai 

ndodh në një kontekst praktik e të zbatuar siç është rasti i tre situatave apo modaliteteve: 

teksti, veprimi njerëzor dhe historia. Megjithatë edhe pse parimisht duhet të kuptojmë të 

tre këto situata, analiza jonë e kuzhtëzuar nga qëllimi ynë, do trajtojë dhe hulumtoj vetëm 

situatën e parë: atë të tekstit (të shkruar). Në lidhje me këtë të fundit, Ricoeur-i mendon 

se fillimisht ekzistenca e kundërvënies mes të shpjeguarit dhe të interpretuarit ndodh si 

pasojë e tekstit të shkruar përkundrejt të folurit. Duket se ekzistencialisht dhe praktikisht 

krijohen dy situata ku në rastin e tekstit të shkruar kemi nevojën e domosdoshme për 

përmasën e shpjegimit, çka përbën edhe situatën ku ndodh pajtimi mes të shpjeguarit dhe 

të kuptuarit3. Kështu tekstin e shkruar e kemi shumë të lehtë ta trajtojmë si një tekst pa 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 635-637. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 637. 
3 “Kundrejt këtyre dy qëndrimeve të njëanshme, i kundërvë dialektikën e të kuptuarit dhe të shpjeguarit. Me 

të kuptuar nënkuptoj aftësinë për të ripërftuar në vetvete punën e ristrukturimit të tekstit dhe me shpjegim 

nënkuptoj veprimin e shkallës së dytë e ndërfutur në një të kuptuari të thellë dhe që ka të bëj me nxjerrjen 
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botë dhe pa një autor. Në këtë drejtim këtu ndodh një mbyllje dhe nuk ekziston asnjë 

tendencë si në rastin e diskursit të folur kur i drejtohemi dikujt. Përmes të lexuarit ne 

mund të zgjatojmë dhe përfaqësojmë largësinë e tekstit përkundrejt botës dhe dëgjimit të 

subjekteve folës por duke patur si nevojë dhe duke e mundësuar përmes shpjegimit. Pra 

duket se sipas Ricoeur-it, problematika e parë dhe tensioni mes të kuptuarit dhe të 

shpjeguarit ndodh në situatën e tekstit të shkruar e rrjedhimisht ky është edhe momenti i 

parë ku ndodh dhe artikulohet ky pajtim dhe bashkëplotësi mes tyre. Kështu pajtimi mes 

të shpjeguarit dhe të kuptuarit të përcaktuar tradicionalisht si finalitet përkatëse të 

shkencave të natyrës dhe atyre të shpirtit kryhet tek një vektor me thelb zbatues e 

metodik: teksti i shkruar. Por në të vërtetë edhe pse Ricoeur-i kërkon të zgjidh 

kontradiktën mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit, në një përmasë tjetër ai e ngushton 

perspektivën e shtrirjes së hermeneutikës duke e parë zgjidhjen e kësaj kontradikte vetëm 

tek teksti dhe jo në planin ontologjik. Ricoeur-i në përpjekje për të mos dhënë një kuptim 

më të gjerë të interpretimit të shfaqur (sipas tij nga Aristoteli)1 kërkon të paraqes një 

kuptim më të ngushtë të tij duke e ngushtuar disi edhe sferën e hermeneutikës përmes 

situatës së tekstit, ku të interpretosh lidhet me situatën “e të thënit diçka rreth diçkaje”2. 

Sipas tij, interpretimi përfshin një teori të shenjës dhe domethënies duke bërë me këtë që 

hermeneutika të kufizohet disi në kufijtë e zbatimit të interpretimit të tekstit letrar. Më 

konkretisht, Ricoeur-i mendon se në fushën e analizës së tekstit, të kuptuarit kalon 

përmes të shpjeguarit të analizës strukturore të tekstit për të kaluar më pas tek të kuptuarit 

të tij. Kështu për të kaluar te “e vërteta” lipset metoda. Në këtë drejtim, një të kuptuari të 

ndryshëm të tekstit do të thotë të shpjeguarit më mirë të tij. Për këtë arsye, përherë 

shpjegimi gjuhësor lipset për të kuptuarit hermeneutik të tekstit.  

Ndërkohë, në aspektin metodik, të shpjeguarit përbën një bazë për të përcaktuar lidhur 

me një interpretim të duhur ose jo të tekstit (shpjegimit letrar apo historik të tekstit). 

Pyetja që shtrohet është: A përbën të shpjeguarit, kritikën e themelit të të kuptuarit? 

Sigurisht që jo, e për këtë arsye na formohet rrethi hermeneutik ose të kuptuarit të faktit 

se përherë shpjegimi përbën edhe të kuptuarit përderisa përbën interpretim. Në këtë 

aspekt, mundet që marrëdhënia mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit të mos jetë një lidhje 

logjike apo lidhje shkakësore ku thjesht mund të pohojmë si Ricoeur se “të shpjegosh më 

shumë do të thotë të kuptosh më shumë”3. Sipas tij nëse teksti do të merret në analizë 

duke patur parasysh edhe autorin atëherë patjetër që kërkon shpjegim. Në këtë drejtim, 

me këtë përpjekje Ricoeur-i e përcakton hermeneutikën operativisht si punë e 

interpretimit tekstor (të tekstit) që gjen tek ky i fundit pikën themelore legjitimuese dhe 

ku si tekst cilësohet çdo lloj diskursi i shkrimit që njëkohësisht është i patkurrshëm dhe i 

paasimilueshëm drejtëpërdrejt në modalitetet diskursive të dialogut dhe si i varur 

sematikisht nga qëllimi subjektiv i autorit. Diskursi i shkrimit realizohet në përmasën 

marrëdhënie-ndërmjetësim me aktin e leximit që nga ana e tij shfaqet si një akt konkret 

në të cilin plotësohet pavarësia e veprës. Kështu falë botës së tekstit, “bota” e tekstit 

shkatërron “botën e autorit” dhe ku pafundësisht të shpjeguarit dhe të kuptuarit 

                                                                                                                                                 
në dritë të kodeve themel në këtë punë të strukturimit që shoqëron lexuesin” - Paul Ricoeur, Dal testo 

all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 32. 
1 Sipas Aristotelit, përbën interpretim çdo tingull i transmetuar përmes zërit e që është pajisur me kuptim – 

shënimi im 
2 Paul Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud (Milano: Il Saggiatore, 2002), 32. 
3 Ricoeur, Paul. Riflessione fatta. Autobiografia intellettuale. Milano: Jaca Book 1998, p. 65. 
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kundërvihen dhe pajtohen duke u integruar. Pra fundi i leximit nuk përbën atë të rikthimit 

të qëllimit të hamendësuar të autorit të veprës sesa ai i “të dëgjuarit” të tekstit duke u 

përfshirë me të në një lloj dialogu në largësi që na fton të kuptojmë më mirë kuptimin e 

kanalizuar nga teksti vetë. Autori i tekstit flet përmes tekstit por ky akt, për shumë arsye, 

çlirohet nga ai pasi ai që mbetet të flasë është teksti1 dhe që na orienton në drejtimin e tij 

në bazë të dinamikës të të shpjeguarit dhe të kuptuarit, pra të interpretuarit. “Të shpjegosh 

do të thotë të çlirosh strukturën, pra marrëdhëniet e brendshme të varësisë që e përbëjnë 

staticitetin e tekstit; të interpretosh nënkupton të ndërmarrësh marshimin e mendimit të 

shënjuar nga teksti, të vihesh në marrshim drejt lindjes së tekstit”2. Çlirimi i gjësë së 

shkruar nga kushti dialogjik i diskursit bart faktin se raporti mes të shkruarit dhe të 

lexuarit nuk përbën më një rast të veçantë të raportit mes të folurit dhe të dëgjuarit. 

Pavarësia e tekstit prodhon një “pasojë hermeneutike” të rëndësishme: distancimin 

(largësinë). Ky i fundit është themelor pasi përbën jo vetëm një element thelbësor të 

tekstit si shkrim por edhe kushtin e ekzistencës së interpretimit në kuptimin 

epistemologjik3 dhe mundësinë e subjektit për tu shpalosur në një botë si botë të tijën4.  

Duke qenë se shkrimi për Ricoeur-in përbën largësi dhe mungesë atëherë kjo situatë i jep 

mundësi subjektivitetit që përmes interpretimit të shpaloset e të formësohet5. Kështu vetë 

të kuptuarit bëhet një strukturë e “të qenit-në-botë” pasi “momenti i “të kuptuarit” i 

përgjigjet dialektikisht qenies në situatë si projekt e mundësive më vetjake brenda vetë 

situatave në të cilën gjëndemi”6. Teksti bëhet kështu mjeti përmes të cilit ne kuptojmë 

veten tonë e jo qëllimin e autorit përsa ai jeton përmes hyrjes në skenë të subjektivitetit të 

lexuesit në kuptimin epistemologjik7. Largësia e krijuar nga shkrimi bën të mundur 

                                                 
1 “Kam nisur këtë problem paraprakisht duke thënë se të interpretuarit nuk përbën të kërkuarit e një qëllimi 

të fshehur pas tekstit por të shpalosurit të qenies në botë përmes tekstit; interpretimi pra nuk i drejtohet 

asaj që është e fshehur por asaj që shfaqet ” Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 

2006), 238. 
2 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 151. 
3 Ricoeur-i e vendos marrëdhënien mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit si dy pole në planin epistemologjik të 

interpretimit të tekstit ku “mbi të gjithë përputhshmëria mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit përfton vlerën 

e një përbërësi të një verbërie të dyfishtë mes tëhuajtësisë dhe përkatësisë në një traditë, kritika objektive 

dhe njohja e karakterit praktik historik të tekstit të trashëguar” - Maurizio Ferraris, Storia 

dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 332. 
4 “Detyra e hermeneutikës, kemi thënë, është e dyfishtë: ndërtimi i dinamikës së brendshme të tekstit, kthimi 

i aftësisë së veprës për tu projektuar jashtë në paraqitjen e një bote që mund të banoj”- Paul Ricoeur, 

Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 31 
5 Për Ricoeur-in, me kuptimin e gjërë të termit “interpretim” nënkuptohet çdo domethenie, pra çdo shenjë e 

paraqitur nga shkrimi apo zëri që fiton kuptim për subjektin. Pikërisht “shkëputja mes domethënies dhe 

gjësë është tashmë e konsumuar me emrin dhe kjo largësi shënjon vendin e interpretimit”- Paul Ricoeur, 

Dell’interpretazione. Saggio su Freud (Milano: Il Saggiatore, 2002), 32. 
6 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 110. 
7 “ Të interpretosh, kemi thënë, përbën një të përshtaturi për veten tonë, këtu dhe tani, ndaj qëllimit të 

tekstit. Në të thënit këtë, ne kemi mbetur në brendësi të qarkut të kryer nga Dilthey në lidhje me konceptin 

e “të kuptuarit”. Tashmë, ajo që sapo kemi thënë në lidhje me thellësinë semantike të tekstit ndaj së cilës 

analiza strukturore i drejtohet, përbën një ftesë për të kuptuar se kuptimi ndërmarrë nuk qëndron në 

qëllimin e autorit, në përvojën e gjallë të shkrimtarit, përvojë në të cilën duhet të zhytet, por është 

kryesisht ajo që  teksti dëshiron të thotë. Ajo që teksti kërkon përbën orientimin e mendimit tonë drejt 

vetes. Kuptimi i tekstit përbën drejtimin që ai i hap mendimit tonë ”- Paul Ricoeur, La sfida semiologica 

(Roma: Armando, 2006), 227. 
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përshtashmërinë e tekstit me situatën e tashme të lexuesit1: “ajo është të kuptuarit në 

varësi të largësisë, të kuptuarit në largësi”2. Në këtë mënyrë, të kuptuarit përbën të 

kuptuarit përpara tekstit: të kuptosh për lexuesin nënkupton të kuptuarit përpara tekstit 

dhe përftimin nga një vete të dallueshme nga uni dhe që bën të mundur leximin.  Kështu 

“duhet thënë gjithashtu për të kuptuarit e një teksti, sa edhe lidhur me adresimet e tij; 

[se] nuk duhet të kuptohet situata e diskursit, por ajo që, në adresimin jo ostensiv të 

tekstit, adresuar ndaj një bote, në të cilën shpërthen si situata e lexuesit, po aq edhe ajo e 

autorit. Sigurisht që të kuptuarit nuk çon drejt një autori që duhet ta ngjallim; ai nuk 

adresohet as edhe në situatën e tij; ai drejtohet drejt gjykimeve të botës të hapura nga 

adresimet e tekstit; të kuptosh tekstin do të thotë të ndjekësh lëvizjen e tij nga kuptimi 

drejt adresimit: ajo që shpreh drejt asaj rreth të cilës shpreh. Përtej situatës time si 

lexues, përtej situatës së autorit, unë drejtohem drejt mënyrave të mundshme të të qenit-

në-botë, që teksti më hap dhe më shfaq; është kjo që Gadamer-i e quan “shkrirje të 

horizonteve” në të kuptuarit historik””3. Në këtë drejtim, të kuptuarit historik nënkupton 

të kuptuarit të botëve përmes tekstit4 si botë të mundshme5 ku “që tani hermeneutika nuk 

nënrendit interpretimin në aftësinë e fundme të të kuptuarit të një lexuesi të dhënë; ajo 

nuk vendos kuptimin e tekstit nën pushtetin e subjektit që interpreton. Në vend që të 

thuhet se subjekti sundon tashmë mënyrën e tij të të qenit në botë dhe e projekton si a 

prioria e leximit të saj, unë do të thoja se interpretimi përbën procesin përmes të cilit 

zbulimi i mënyrave të reja të të qenit-ose nëse preferohet Wittgenstein-i kundrejt 

Heidegger-it- “të formave të reja në jetë” - i jep subjekti një aftësi të re për ta njohur”6.  
 
 

 
 

2.3.3 Kapërcimi i kundërvënies të shpjeguarit/të kuptuarit përmes interpretimit: 

Ricoeur-i 

 

Pas kritikës së ndarjes dihotomike shpjegim/të kuptuarit përmes horizontit të tekstit, 

Ricoeur-i përpiqet të interpretoj përmasën e të kuptuarit dhe të interpretimit të 

hermeneutikës me atë shpjeguese të shkencave të natyrës duke pranuar një “dialektikë të 

                                                 
1 “ Në fund të fundit, vetë puna hermeneutike shfaq një qëllim të tillë, ai pra i kapërcimit të njëfarë largësie, 

një largësi kulturore, qëllimi për të vendosur lexuesin  përballë një teksti që për të është bërë i huaj, duke 

trupëzuar kështu kuptimin e tekstit në të kuptuarit e tanishëm që lexuesi mund të ketë për veten e tij”- 

Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 118. 
2 “Karakteristike e shkrimit është që të “çlirojë” diskursin nga autori i saj, nga situata e tij, e edhe nga i 

adresuari i tij fillestar; në fakt largësia pezullon karakterin situacional të diskursit, e hap ndaj të gjithë 

riinterpretimet ashtu si edhe ndaj situatave të reja; e pikërisht për këtë përvetësimi përbën kompensimin 

e largësimit”- Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 239-240. 
3 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 209-210. 
4 “ Për ne bota përbën tërësinë e drejtimeve të hapura nga tekstet. Në këtë mënyrë, flasim  për “botën” e 

Greqisë, jo për të përvijuar atë që nënkuptonin situatat për ata që i kanë jetuar, por për të  treguar 

adresimet jo situacionale që mbijetuan ndaj shpalosjes së të parave e që tashmë janë dhënë si botë të 

mundshme të të qenit, si përmasa simbolike të mundshme të qenies sonë në botë” - Paul Ricoeur, La sfida 

semiologica (Roma: Armando, 2006), 270. 
5 “Tekstet flasin për botë të mundshme dhe për mënyra të mundshme për tu drejtuar në këtë botë. Në këtë 

mënyrë “découvrir-ouvrir” vlen për tekstet e shkruara në referencën ostensiva për gjuhën e folur. 

Interpretimi bëhet atëherë zotërim i pohimeve të botës të hapura falë adresimeve jo ostensive të tekstit”- 

Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 270. 
6 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 272. 
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përgjithshme mes të kuptuarit dhe të shpjeguarit”1. Në këtë drejtim, sipas tij, procesi 

interpretues përbën një shfaqje apo një artikulim të të kuptuarit ekzistencial që do të  

thotë se edhe shpjegimi përbën mënyrën sesi  shfaqet të kuptuarit pasi shpjegimi ndodh 

përherë si një interpretim. Më konkretisht, Ricoeur-i mendon se të shpjeguarit përbën 

shtegun apo udhën e të kuptuarit duke qenë pjesë përbërëse e të njëjtit proces dialektik. 

Megjithatë fillimisht për të kuptuar këtë lidhje, ai shënjon faktin se ekziston një lidhje 

dhe një dallim mes të kuptuarit dhe të interpretuarit. “Në çiftin të kuptuarit-të 

interpretuarit, të kuptuarit paraqet themelin, pra vetëdijen përmes shenjave të psikizmit 

të huaj nga i imi, ndërsa interpretimi përcakton shkallën e objektivitetit, falë ngurtësimit 

dhe ruajtjes së garantuar të shenjave nga shkrimi”2. Kështu për të analizuar këtë lidhje 

duhet kuptuar në thellësi procesi apo situata e interpretimit. Për të, “interpretimi, në 

kuptimin teknik të interpretimit të teksteve, nuk është gjë tjetër veçse zhvillimi, i 

shpjegimit, i një të kuptuari ontologjik të tillë, përherë i lidhur në një të qenit i flakur 

paraprakisht”3. Dhe vetë të kuptuarit e merr përmasën në këtë horizont i të qenit të flakur 

i theksuar bindshëm nga Heidegger-i4. Në këtë përmasë duke qenë se të kuptuarit përbën 

një interpretim atëherë ky i fundit duhet të qartësohet dhe kjo ndodh përmes përmasës së 

shpjegimit5. Pra duket se është ky i fundit që shërben si një term i mesëm për të 

ndërmjetësuar dhe lidhur vetë të kuptuarit dhe situatën e të shpjeguarit të diçkaje. 

Pikërisht, për këtë arsye, kur futen çështjet teknike të interpretimit6 çështja mjergullohet e 

ndërlikohet shumë edhe lidhur me marrëdhënien mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit. Pra 

problemi që i ndërlikon çështjet lidhet me termat e shkencitetit që shfaqen në situatën e 

shpjegimit. Pra “është pikërisht në lexim në fakt që tani do të shohim përballjen e këtyre 

dy qëndrimeve që në fillim i përvijuam si të shpjeguarit dhe të interpretuarit. E hasim 

këtë dualitet tek Dilthey, që e përpunon i pari. Në rastin e tij të dy termat përbënin një 

mundësi në të cilën një term duhet të përgënjeshtronte tjetrin: ose “shpjegohet”, në 

kuptimin e shkencëtarit, ose interpretohet, në kuptimin e historianit…”7. Kështu në këtë 

perspektivë të parë “termat “të shpjeguarit” dhe “të kuptuarit”, në këtë nivel të parë të 

problemit, përbëjnë emblemat e dy fushave të ndryshme. Në këtë duel, termi “të 

shpjeguarit” përshkruan tezën e mos-diferencimit, të vazhdimësisë epistemologjike mes 

shkencave të natyrës dhe shkencave të njeriut ndërsa termi “të kuptuarit” shpall 

revanshin e një patkurrshmërie dhe të një veçantësie të shkencave të njeriut”8. Nisur nga 

pranimi i këtij problemi (klasik lidhur me hermeneutikën) Ricoeur-i kërkon të shpërbëj 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 163. 
2 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 139. 
3 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 27. 
4 “Verstehen, për Heidegger, ka një domethënie ontologjike. Është përgjigjja e një qenie të flakur që 

orientohet duke projektuar mundësitë e tij më të mirëfillta. Interpretimi, në kuptimin teknik të 

interpretimit të teksteve, nuk është gjë tjetër veçse zhvillimi, shpjegimi, i një të kuptuari të tillë ontologjik, 

përherë i lidhur me një qenie të flakur tashmë”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 

2004), 27. 
5 “Interpretimi, në fakt, është mbi të gjitha një shpjegim, një zhvillim i të kuptuarit, zhvillim që “nuk e 

shndërron në gjë tjetër, por e bën vetvetja”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 

2004), 87. 
6 “Ky dallim mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit në shikim të parë duket i qartë, por bëhet përherë e më i 

errët sa më shumë që hetohet rreth kushteve të shkencitetit të interpretimit”- Paul Ricoeur, Dal testo 

all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 139. 
7 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 138. 
8 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 155. 



 

 

 
91 

apo kapërcej ndarjen klasike të shpalosur nga Dilthey mes “të kuptuarit” dhe “të 

shpjeguarit” duke pretenduar se modelet semiotike që shfaqen konkretisht në sferën e 

teorisë së tekstit kërkojnë një shpjegim metodik të tekstit në formë dhe përmbajtje. 

Ricoeur-i shprehet se “me filozofinë heideggeriane, nuk hiqet dorë së praktikuari lëvizjen 

për tu ngritur tek themelet, por bëhet e paaftë të vijojë në lëvizjen e kthimit që, nga 

ontologjia e themeleve, do të çonte në çështje mirëfilltazi epistemologjike të  të statusit të 

shkencave të shpirtit. Tashmë një filozofi që thyen dialogun me shkencat, i drejtohet 

vetëm vetes së saj. Krejt ndryshe, është veçse në rrjedhën e kthimit që realizohet 

pretendimi për të marrë parasysh çështjet e të kuptuarit kritik dhe, në përgjithësi, të 

kritikës historike, si çështje të vijuara. Deri në pikën që nuk vijohet praktikisht në këtë 

rrjedhë, vet kapërcimi drejt çështjeve të themelit mbetet problematik […]. Sipas meje, 

çështja që mbetet e pazgjidhur tek Heidegger-i është kjo: si të marrim parasysh një 

përmasë kritike në përgjithësi në panoramën e një hermeneutike themelore: […] Tek vetë 

Heidegger-i çështja braktiset që në momentin që shtrohet […]Shqetësimi për të 

rrënjëzuar rrethin në mënyrë më të thellë se çdo epistemologji pengon të përsëritet 

çështja epistemologjike pas ontologjisë”1. Kështu, në këtë konstatim të Ricoeur-it duket 

se mendimi i Heidegger-it të shtyn të zgjedhësh mes një ontologjie të të kuptuarit dhe një 

epistemologjie të të interpretuarit e ngjan, sipas mendimit të Ricoeur-it, se kjo 

problematikë trashëgohet edhe tek Gadamer-i lidhur me dialektikën mes largësisë 

tëhuajtësuese (Verfremdung) dhe subjekt/objektit që përbën kushtin ekzistencial të 

shkencave të shpirtit. Pikërisht kjo përpjekje e Ricoeur-it për të lidhur ekzistencialisht të 

shpjeguarit me të kuptuarit e shtyn atë që të mos shoh “ të vërtetën” dhe “metodën” si të 

ndara analitikisht2. Ja sesi shprehet Ricoeur-i në përpjekjen e tij për të lidhur 

hermeneutikën me epistemologjinë: “...një antinomi që më ngjan se është përfundimi 

bazë i veprës së Gadamer-it, pra kundërvënia mes largësisë tëhuajtësuese dhe 

përkatësisë. Kjo kundërvënie përbën një antinomi, pasi shpall një mundësi që nuk mund 

të mbështetet: nga njëra anë, thamë, largësia tëhuajtësuese përbën qëndrimin ku duke u 

nisur nga kjo është e mundur objektivizmi që mbretëron në shkencat e shpirtit apo 

shkencat humane; por kjo largësi që kushtëzon statusin shkencor të shkencave, përbën, 

në të njëjtën kohë, rënie që shkatërron raportin themelor e fillestar që na shtyn t’i 

përkasim e të marrin pjesë në realitetin historik që pretendojnë ta objektivizojnë. Që këtu, 

shfaqet mundësia themelore e vetë titullit të veprës së Gadamer E vërteta dhe metoda. 

Ose e kemi për zemër përmasën metodologjike, duke qënë të vetëdijëshëm për të humbur 

kontrastin ontologjik të realitetit të studiuar, ose kemi për zemër përmasën e vërtetimit, 

por atëherë çmimi për tu paguar është heqja dorë nga objektiviteti i shkencave humane. 

Përsiatja ime personale lëviz nga heqja dorë nga kjo mundësi dhe nga orvatja për ta 

kapërcyer”3. 
 
 

 

 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 89-90. 
2 Në këtë mes duket se kritika kryesore që mund t’i adresohet Gadamer-it në përpjekjen e tij për të 

universializuar rolin e hermeneutikës është fakti se nuk është thjesht objekti ai që përcakton metodën. 

Aspekti nga dallojnë të dy këto lloje shkencash apo të kërkimeve janë thjesht problemet me të cilat 

merren apo trajtojnë – shënimi im 
3 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 97. 
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2.3.4 Rrethi hermeneutik te Ricoeur-i 

 
Pas shfaqjes së tekstit si vendi ku strehohet dhe ekziston mundësia ekzistenciale dhe 

epistemologjike e pajtimit mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit, Ricoeur-i shpreh idenë se 

rrjedhimisht edhe termat “e vërtetë” dhe “metodë” mund të komunikojnë dhe mund të 

integrohen (se deri në çfarë mase kjo përbën një çështje tjetër). Për këtë arsye, përmes 

tekstit të tij Hermeneutics and the human sciences (1981) Ricoeur-i propozon mes syresh 

një rilexim antimetodik të veprës së Gadamer-it (Wahrheit und Methode) duke pranuar jo 

vetëm se filozofia hermeneutike “nuk është një antiepistemologji, por një përsiatje mbi 

kushtet jo epistemologjike të epistemologjisë”, por pohon hapur një parim ekzistencialist 

të bëshkëplotësueshmërisë mes epistemologjisë dhe hermeneutikës1. Kështu, në një 

vështrim të parë, problemi nuk është të kuptojmë se përse e vërteta dhe metoda janë 

antitetikisht të ndarë por se deri ku dhe si ato shfaqen si bashkëplotësues. Pikërisht 

problemi i marrëdhënies mes të vërtetës dhe metodës si marrëdhënie bashkuese (e vërteta 

dhe metoda) apo përjashtuese (e vërteta ose metoda) përbën “aporinë” qëndrore të 

hermeneutikës dhe kalon përmes diskutimit kritik të tre fushave themelore: teoria e 

tekstit, ajo e largësisë dhe e historisë. Në këtë drejtim, Ricoeur-i na jep konkretisht tre 

domene ku shfaqet kjo marrëdhënie për ta njohur konkretisht dhe praktikisht. Nga ana 

tjetër, zgjedhja e Ricoeur-it për të pajtuar të shpjeguarit dhe të kuptuarit i jep përgjigje 

tërthorazi edhe përpjekjes për të pajtuar disi termat “e vërtetë” dhe “metodë”. Mirëpo 

nëse në çështjen e mësipërme ne trajtuam vetëm një nga tre domenet ku shprehej 

marrëdhënia e të shpjeguarit me të kuptuarit, atë të tekstit, në këtë pikë ne do trajtojmë 

sesi ndodh dhe shpaloset konkretisht kjo situatë. Për këtë arsye, Ricoeur-i rikthen dhe 

ritrajton natyrën dhe funksionimin e rrethit hermeneutik. Në lidhje me këtë të fundit ai 

zgjedh dy elementë thelbësor: atë të planit ku/si zhvillohet dhe atë të dinamikës së 

brendshme të zhvillimit të vetë rrethit hermeneutik. Në lidhje me elementin e parë 

Ricoeur-i mendon se duhet rikonceptuar dhe rindërtuar marrëdhënia dialektike mes të 

shpjeguarit dhe të kuptuarit. Bëhet fjalë për një trajtë të veçantë dialektike që të jetë 

përfshirëse dhe jo përjashtuese. Në këtë drejtim, rikompozimi i dialektikës të 

shpjegosh/të kuptosh, nënkupton se të shpjeguarit dhe të kuptuarit nuk përmblidhen në 

një “marrëdhënie” përjashtimi por njësohen në procesin e interpretimit të teksteve. Si 

pasojë, “me dialektikë, nënkuptoj konsideratën sipas të cilës të shpjeguarit edhe të 

kuptuarit nuk do të përbënin polet e një raporti përjashtimi, por momentet relative të një 

procesi të ndërlikuar që mund ta quajmë interpretim”2. Por pyetja që lind është: si 

zhvillohet kjo dialektikë dhe në çfarë trajte përfaqësohet? Këtu na vjen në ndihmë 

elementi tjetër: ai i rrethit hermeneutik. Por si zhvillohet dinamikisht ky? Sipas Ricoeur-it 

në dinamikën e rrethit hermeneutik ne mund të shquajmë dy plane: atë epistemologjik 

dhe atë ontologjik. Më konkretisht, në planin epistemologjik nuk ekzistojnë dy metoda, 

njëra shpjeguese dhe tjetra kuptuese, pasi të kuptuarit përbën momentin jo metodik që 

formësohet bashkë me momentin metodik të shpjegimit sipas perspektivës “të shpjegosh 

                                                 
1 “Të kuptuarit dhe të shpjeguarit nuk kundërvihen si dy metoda. Në kuptimin e ngushtë, vetëm të 

shpjeguarit është metodik. Të kuptuarit përbën momentin jo metodik që praprin, shoqëron dhe rrethon 

të shpjeguarit. Në këtë kuptim, të kuptuarit përfshin të shpjeguarit. Përsëri, të shpjeguarit zhvillon 

analitikisht të kuptuarit” - Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 332-

333. 
2 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 156. 
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për të kuptuar më mirë”1. Atëherë, në këtë drejtim, bëhet i mundur vendosja e të 

shpjeguarit dhe të kuptuarit në dy nivele të ndryshme por brenda të njëjtit rreth 

hermeneutik. Në këtë aspekt Ricoeur-i mbërrin në idenë se në nivelin epistemologjik nuk 

ekzistojnë dy metoda ku njëra është shpjeguese dhe tjetra kuptuese. Si pasojë, 

mosekzistenca e dy metodave të ndara në planin epistemologjik brenda rrethit 

hermeneutik bën që “në kuptimin e ngushtë të fjalës vetëm shpjegimi është metodik. Të 

kuptuarit përbën më tepër momentin jo metodik, që në shkencat e interpretimit, lidhet më 

momentin metodik të shpjegimit”2. Pra të kuptuarit paraprin dhe shoqëron të shpjeguarit. 

Në këtë aspekt, të kuptuarit përfshin të shpjeguarit.  Pra të shpjeguarit shpalos analitikisht 

të kuptuarit. Në këtë drejtim ky dallim jo i qartë dhe i prerë bën të mundur të vendosen në 

plane të ndryshme procesi i të shpjeguarit dhe të kuptuarit në një rreth të vetëm 

hermeneutik ku marrëdhënia dialektike buron nga karakteri paradigmatik i interpretimit 

që përmbledh kuptimin e tekstit dhe që i jep fillesë rrethit hermeneutik si interpretim3 i 

kuptuar si struktura e pakapërcyeshme e njohjes4. Në nivelin epistemologjik kjo sjell një 

marrëdhënie dialektike mes metodave të shkencave të natyrës dhe të shpirtit ku ato 

shfaqin sa elementë ndarës po aq edhe përbashkues5. 

Ndërkohë në nivelin ontologjik ekziston një problem edhe më themelor lidhur me kushtet 

e dialektikës “të shpjegosh/të kuptosh” pasi filozofia shqetësohet të kuptoj realitetin çka 

lidhet me faktin se ekzistenca jonë kushtëzon paraprakisht çdo formë apo marrëdhënie 

me botën dhe objektet. “ Nëse filozofia merret me “të kuptuarit” [kjo ndodh] sepse ajo 

dëshmon, në zemër të epistemologjisë, një përkatësi të qenies sonë tek qenia që paraprin 

çdo themel në formën e subjektit, çdo kundërvënie të një subjekti ndaj objektit”6. Termi 

“të kuptosh”, krahas kuptimeve të tjera, nënkupton njëkohësisht “polin jo metodik, 

dialektikisht i kundërvënë [ndaj] polit të të shpjeguarit në çdo shkencë interpretuese, 

treguesi jo më metodik por pikërisht sinqeriteti i marrëdhënies ontologjike të përkatësisë 

të qenies sonë tek qeniet dhe Qenien”7. Të kuptuarit përbën për Ricoeur-in strukturën 

tonë dhe mënyrën tonë të ekzistencës në botë pasi momenti i të kuptuarit i përgjigjet 

ekzistencës sonë si projekte të mundshme që ne hartojmë në botë. Si pasojë ajo që është 

për tu interpretuar në një tekst përbën një pohim apo gjykim të botës ku shpalosen 

mundësitë dhe format tonë të ekzistencës. Të kuptuarit nënkupton një të kuptuarit përpara 

tekstit që duhet lexuar, shpjeguar dhe interpretuar8.  Në këtë mënyrë duke i vendosur të 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 97. 
2 Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 332-333. 
3 Më në hollësi shih Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando Editore, 2006) 
4 Në këtë drejtim bëhet atëherë e pamundur të vendosësh “të shpjeguarit dhe të kuptuarit në dy stade të 

ndryshme në të njëjtin rreth hermeneutik ku raporti dialektik lind karakterin paradigmatik të 

interpretimit, që brendashkruan “kuptimin” imanent të tekstit dhe që i jep fillesë “rrethit hermeneutik”- i 

kuptuar si “struktura e pakalueshme e njohjes së zbatuar ndaj gjërave njerëzore”- Paul Ricoeur, Dal 

testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 156. 
5 “Përmasa epistemologjike: nëse ekziston një raport i tillë përfshirje të ndërsjelltë mes metodave, duhet të 

gjendet mes shkencave të natyrës dhe shkencave humane sa një vazhdimësi po aq edhe një 

mosvazhdimësi, një afëri po aq sa edhe një veçantësi metodologjike”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione 

(Milano: Jaca Book, 2004), 156. 
6 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 174. 
7 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 174-175. 
8 “Diskursi vërtitet përherë përreth diçkaje: ai i drejtohet një bote që pretendon se përshkruan, shpreh apo 

paraqet”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 100. 
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dy proceset brenda të njëjtit rreth hermeneutik1, Ricoeur-i kërkon të pajton epistemolgjinë 

me hermeneutikën përmes idesë apo parimit se “të shpjegosh më shumë” ndihmon “për të 

kuptuar më mirë”. Në këtë mënyrë ai vendos në plane të ndryshme të njëjtën marrëdhënie 

dialektike të shpjeguarit/të kuptuarit edhe në atë që cilësohet si perspektiva ekstra-

metodike e të vërtetës2. Kështu analizimi i kësaj marrëdhënie dialektike në të dyja nivelet 

jo vetëm pajton në mënyrë më plotë ato dhe rrjedhimisht disi edhe natyrën e përgjithshme 

të shkencave të natyrës dhe ato të shpirtit por njëson kërkesën metodike për objektivitet të 

shkencave të natyrës me atë të mënyrës operacionale të shkencave të shpirtit. Kështu një 

nga përpjekjet e Ricoeur-it për të pajtuar hermeneutikën me epistemologjinë u krye 

përmes theksimit të faktit se edhe interpretimi i një vepre vepron e qaset në mënyrë 

operacionale njëlloj si kërkuesi shkencor lidhur me dilemën e kërkesës për objektivitet. 

“Çifti e vërtetë dhe metodë duhet t’i nënshtrohet një leximi në terma më pak antitetik: 

rehabilitimi i paragjykimit nuk zgjidhet në një parim pasiv të traditës sepse në momentin 

e zbatimit, ku interpretuesi verifikon paragjykimin e transmetuar, gëzon një rol të 

përngjashëm me atë të eksperimentit shkencor: përfshirja e interpretuesit në “objektin” e 

tij përbën qartësimin e një situate të pashmangshme, por përbën premisën për përftimin e 

një largësie aktive përkundrejt tekstit, që shmang objektivizimin e një epistemologjie 

naive- pa u shfryrë në hamendësime thjesht antishkencore. Ekstrametodizmi sundon mbi 

antimetodicitetin, në mënyrë që tek Gadamer-i “filozofia hermeneutike nuk përbën një 

antiepistemologji, por një refleksion mbi kushtet joepistemologjike të epistemologjisë”3. 

Pikërisht është pra “shqetësimi për të ravijëzuar rrethin në një mënyrë më të thellë se çdo 

epistemologji pengon në përsëritjen e çështjes epistemologjike pas ontologjisë”4. Duke 

patur në vëmendje këtë shqetësim Ricoeur-i kërkon ta përsërisë çështjen epistemologjike 

edhe pas ontologjisë duke pranuar njëkohësisht se ekziston dallimi mes të kuptuarit dhe 

të shpjeguarit por të dy këto përmasa nuk shihen si të kundërvëna. Në këtë mënyrë, fakti 

se përse nuk ekziston realisht një kundërvënie mes të kuptuarit dhe të shpjeguarit do të 

thotë se edhe të shpjeguarit nuk mund të shterrojë të kuptuarit. Si pasojë, të shpjeguarit 

përfshin të kuptuarit duke bërë që e vërteta dhe e metoda të lidhen mes tyre në një 

marrëdhënie dialektike5.  

 

 

 

 

                                                 
1 “Përmasa ontologjike: nëse të shpjeguarit dhe të kuptuarit janë kaq pazgjidhshmërisht të lidhur në planin 

epistemologjik, nuk është më i mundur të përkosh një dualizëm ontik me një dualizëm metodik. Në të 

njëjtën kohë, fati i filozofisë nuk është më i lidhur me atë të një dallimi të metodave” - Paul Ricoeur, Dal 

testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 156. 
2 “Ndërkohë të kuptuarit ekstrametodik i të vërtetës, edhe pse nuk është analitik (sipas Gadamer-it) por 

heterogjen, përkundrejt shpjegimeve shkencore, duhet të përligjet dhe të rigjejë arsyet e veta duke u 

ngjitur tek tradita humaniste e Geisteswissenschaften. Kështu që të shpjeguarit dhe të kuptuarit parimisht 

nuk përjashtohen, por me siguri vendosen në plane të ndryshme e kryesisht përsëriten në tradita të 

ndryshme” -  Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 331-332. 
3 Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 329-330. 
4 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 90. 
5 “[Nëse] në të shpjeguarit gjendet shtegu i të kuptuarit, atëherë “metoda” dhe “e vërteta” nuk përbëjnë 

më terma të një mundësie, më tepër sesa përbërësit e një procesi të vetëm dialektik”- Paul Ricoeur e 

Eberhard Jüngel, Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso (Brescia: Queriniana, 1978), 52. 
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2.3.5 Universializimi jo i plotë i marrëdhënies dialektike të kuptuarit/shpjeguarit tek 

Ricoeur-i 

 

Në të vërtetë duhet të theksojmë paraprakisht se përpjekja e Ricoeur-it është ndër 

përpjekjet më serioze të krijuara për t’i vendosur hermeneutikës një urë komunikimi dhe 

dialogu e për të krijuar një shteg të përbashkët me shkencat e natyrës. Po kur flitet për një 

shteg të  përbashkët kjo nuk do të thotë se hermeneutika dhe shkencat e natyrës mund të 

pajtohen dhe shkrihen sikur të ishin e njëjta gjë. Pra bëhet fjalë për të shquar disa pika të 

përbashkëta ku të dy këto domene mund ta përshkojnë bashkë këtë shtrat deri në njëfarë 

udhe. Kështu në lidhje me këtë përpjekje Ricoeur-i u bazua tek dy elementë: atë të 

dialektikës mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit dhe atë të rrethit hermeneutik. Megjithatë 

edhe falë punës dhe veprës së tij duket qartë nisur edhe nga vetë konstatimet e tij se ky 

pajtim nuk është i plotë por është i tillë vetëm në disa situatat të veçanta si në rastin e 

tekstit. Nëse analizojmë thellë përpjekjen e tij nisur edhe nga interesi i hulumtimit tonë 

kuptojmë se ajo shfaqet shumë pozitive por nuk jep elementë për një pajtim dhe afrim të 

plotë të hermeneutikës me shkencat e natyrës. Dhe këtu shtrohet pyetja: përse kemi një 

dialogim apo pajtim të pjesshëm të shkencave të shpirtit me ato të natyrës? Sipas 

hulumtimit tonë kjo ndodh për disa arsye kryesore. Së pari, vihet re se e tërë qasja e 

Ricoeur-it për të “pajtuar” apo integruar hermeneutikën me epistemologjinë niset nga 

metoda dhe finalitetit i këtyre dy domeneve për të mbërritur në fund në një pajtim të 

mundshëm të tyre. Në këtë perspektivë, duket se qasja e tij gëzon një natyrë ku shtysa e 

integrimit nis në fillesë nga aspekti metodik. Në të tërë analizën e tij, Ricoeur-i nuk niset 

nga parime të thella ontologjike por nis të analizoj marrëdhënien mes të shpjeguarit dhe 

të kuptuarit në kuptimin operacionalist e metodik përderisa e shpalos dhe strehon tek 

teksti. Trajtimi i këtij të fundit vendoset në një qasje operacionaliste dhe metodike edhe 

pse ai e analizon dhe njeh dialektikën e të shpjeguarit/të kuptuarit edhe në nivelin 

ontologjik. Megjithatë ky i fundit duket se më tepër nënrenditet ndaj nivelit 

epistemologjik. Pra duket se trajtimi në rrafshin ontologjik është më tepër një 

epistemologji e ontologjisë. Së dyti, Ricoeur-i shprehet se fillimisht ekzistenca e 

kundërvënies mes të shpjeguarit dhe të interpretuarit ndodh tek teksti i shkruar dhe jo tek 

të folurit në situatën e dialogut. Në këtë drejtim, Ricoeur-i mendon se vetëm në tekstin e 

shkruar ne gjejmë këtë situatë kritike ndërsa në fjalën e folur nuk ekziston diçka e tillë. 

Ky përfundim i fundit duket se krijon një situatë në lidhje me fjalën e folur në situatën e 

dilaogut: në dialog nuk ekziston një kundërvënie mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit për 

arsyen se aty ato nuk kundërvihen por janë të mbivendosura qartë. Pra ndryshe nga teksti 

i shkruar, në fjalën e folur nuk vihet re kjo marrëdhënie dialektike duke bërë që pajtimi 

mes tyre të bëhet i mundur vetëm në domenin e tekstit dhe jo të fjalës së folur. Për këtë 

arsye, dialektikës mes të shpjeguarit/të kuptuarit i kufizohet sfera vetëm në tekstin e 

shkruar dhe jo tek fjala e folur duke bërë të mundur një ngushtim të sferës ku mund të 

integrohen hermeneutika me shkencat e natyrës. Ricoeur-i shprehet se “të kuptuarit 

kërkon të shpjeguarit, kur nuk ekziston më situata e dialogut ku loja e pyetjeve dhe 

përgjigjeve bën të mundur verifikimin e interpretimit në fjalë në rrjedhën e zhvillimit të 

tij. Në situatën e thjesht të dialogut, të shpjeguarit dhe të kuptuarit thjesht mbivendosen. 

Kur unë nuk kuptoj spontanisht, kërkoj një shpjegim; shpjegimi që më jepni më bën të 

mundur të kuptoj më mirë. Në këtë mes, shpjegimi nuk përbën një të kuptuarit të zhvilluar 

nga pyetja dhe përgjigjia. Ndryshe ndodh në veprat e shkuara, që kanë thyer lidhjen e 
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tyre fillestare me qëllimin e autorit, me autorin e parë dhe me situatën e përbashkët për 

bashkëbiseudesit”1. Me këtë mendim, Ricoeur-i pranon se marrëdhënia mes të shpjeguarit 

dhe të kuptuarit nuk shfaqet në të gjitha sferat ku artikulohet gjuha. Vetëm tek teksti ka 

dialektikë ndërsa tek fjala e folur në situatën e dialogut nuk ekziston diçka e tillë. 

Ricoeur-i beson se tek fjala e folur këto janë natyralisht të mbivendosura pasi ekziston të 

kuptuarit spontan. Kështu të krijohet përshtypja që në situatën e dialogut nuk nevojitet një 

përmasë shpjegimi pasi duket se nuk ekziston mundësia e keqkuptimit apo kuptimeve të 

paqarta. Duket se situata e dialogut përbën një transparencë në mënyrë natyrale ku kjo 

dialektikë mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit është e zgjidhur paraprakisht në saj të vetë 

natyrës që ka dialogu (pyetje/përgjigje). Nëse në të vërtetë kjo është realisht arsyeja që 

kërkon të mbrojë Ricoeur-i atëherë mund të themi se kjo përbën një ide metafizike që 

qëndron në të njëjtat pozita me Platonin lidhur me situatën e fjalës së folur kundrejt asaj 

të shkruar. Me këtë, krahas arsyes së parë që renditëm më sipër, ky konkluzion na shtyn 

në një universializim jo të plotë të kësaj marrëdhënie duke mos arritur të sqarojë edhe 

rastin e fjalës së folur në situatën e dialogut. Së treti, rifokusimi i hermeneutikës në një 

thelb praktiko-metodik si disiplinë interpretuese vetëm e tekstit e ndan shumë nga 

konceptimi ontologjik i saj. Projekti i Ricoeur-it për të bashkuar hermeneutikën me 

epistemologjinë sakrifikon natyrën ontologjike të hermeneutikës duke e vendosur atë në 

planin zbatues të interpretimit të tekstit. Analizimi i tij empirik dhe metodologjik duke 

filluar që nga semiotika e deri tek psikanaliza na bën të kuptojmë se ai largohet disi nga 

konceptimi ontologjik duke bërë të mundur vetëm një universializimi pjesor të këtij 

integrimi mes hermeneutikës dhe shkencave të natyrës. Pra edhe pse tek Ricoeur-i kemi 

një universializim të hermeneutikës pasi kërkon t’i shoh të kuptuarit dhe të shpjeguarit si 

dy momente apo procese që pikëtakohen në procesin e interpretimit të teksteve gjithësesi 

ky universializim ndodh vetëm në kuptimin e shkencave humane. Kështu këto dy procese 

nuk shkrihen dhe konceptohen si dy procese që rrjedhin nga procesi i njohjes si 

interpretim ndërkohë që përpjekja dhe qëllimi tij është të pajtoj hermeneutikën me 

epistemologjinë (filozofinë e shkencës) dhe jo tekstet e shkencave humane dhe ato të 

natyrës. Kështu Ricoeur-i kërkon të vendos një pajtim në nivelin tekstit (mes teksteve të 

shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës) por nuk shpalos qartë strukturat dhe horizontet 

ontologjike të subjektit që sjell kushtëzimin dhe mundësinë e shtrirjes së kësaj 

marrëdhënie të integruar në çdo proces njohjeje dhe i shprehur jo vetëm përmes tekstit.  

  

 

 

2.3.6 Kritika ndaj ndarjes dihotomike të shpjeguarit/të kuptuarit përmes kritikës së 

ideologjisë: Ape dhe Habermas-i 

 

Një sprovë interesante në përpjekjen për të pajtuar apo kundërshtuar ndarjen klasike 

shpjegim/të kuptuarit ndërmerret edhe nga Shkolla e Frankfurtit. Mirëpo ndryshe nga 

përpjekja e Ricoeur, kjo shkollë shfaq një interes të ndryshëm për të mbërritur në këtë 

pikë. Kështu e tërë Shkolla e Frankfurtit, në veçanti Ape dhe Habermas, e sheh 

ndërmjetësimin mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit tek dhe përmes kritikës së 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 159. 
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ideologjisë1. Në këtë drejtim, kritika ndaj ideologjisë shërben si një udhërrëfyes për të 

kuptuar termat “shpjegim” dhe “të kuptuarit” si të ndërlidhur. Në një këndvështrim më të 

gjerë, Shkolla e Frankfurtit duke zhvilluar një hermeneutikë kritike (më saktë një 

hermeneutikë si kritikë,) e bazon interesin e saj jo thjesht tek objekti për të interpretuar 

por tek interesi praktik e material që gjëndet i shtrirë në çdo proces njohës e interpretues. 

Pikërisht kjo optikë ka rëndësinë e saj ku qasja kritike e hermeneutikës (hermeneutika si 

kritikë e ideologjisë) përbën një problematikë që na vjen në ndihmë në orvatjen për të 

universializuar shtrirjen e saj. Më konkretisht, në këtë Shkollë vlen të përmendet debati i 

Habermas-it përkundrejt Gadamer-it lidhur më idenë e tij se hermeneutika e Gadamer-it 

është dogmatike pasi nuk njeh përmasën ideologjike që gëzon gjuha si superstrukturë e 

realitetit. Ndërkohë për Habermas-in ky fakt përbën një aspekt themelor jo vetëm për 

faktin se gjuha shtrihet në horizonte ekzistencialo-historike lidhur me pushtetin por edhe 

sepse të kuptuarit e tekstit është i ngjizur ideologjikisht përsa i shprehur përmes gjuhës. 

Në këtë drejtim, nuk kemi thjesht një interpretim të tekstit por një metainterpretim të 

strukturave të tekstit (përmes tekstit). Pra një interpretim të strukturave që e kanë ngjizur 

një tekst dhe që kanë përçuar atë kuptim të caktuar. Kështu për të kuptuar në thellësi 

tekstin nevojitet një shpjegim strukturor dhe aksiologjik që e përligj këtë tekst përmes 

ngjyresave të pushtetit apo ideologjisë. Pra të kuptuarit do të thotë të interpretosh, të 

shpjegosh procedurat dhe strukturat legjitimuese ideologjike2. Pra kjo lidhje mes 

shpjegimit dhe të kuptuarit, gati si në modelin e Ricoeur-it por i nisur nga një qëllim 

tjetër (kritika ndaj ideologjisë), përbën një sprovë tjetër për të vendosor një urë 

komunikimi mes këtyre termave dhe më gjerë mes shkencave të shpirtit dhe atyre 

nomotetike. Për këtë arsye, Habermas-i shpreh si kritikë ndaj Gadamer-it se “kundërvënia 

mes “të vërtetës” dhe “metodës” nuk duhet ta shtynte Gadamer-in të kundërvinte në 

mënyrë abstrakte përvojën hermeneutike ndaj njohjes metodike në tërësinë e saj”3. 

 

 

 
2.4  Rrjedha e  hermeneutikës përmes objektit: teksti 

 

 
2.4.1    Disa pyetje problemore që lindin nga konceptimi i natyrës transhendentale të 

tekstit 

 

Pas analizës hermeneutike që u krye lidhur me subjektin lipset të analizojmë edhe 

elementin tjetër që bën të mundur vënien në jetë të punës hermeneutike: atë të objektit. 

Sigurisht që kur flasim për objektin kemi parasysh diçka që është e ndryshme 

epistemologjikisht nga subjekti. Objekti i punës së hermeneutikës ka përbërë përherë 

tekstin e shkruar ose fjalën e folur që përfaqësohet në situatën e dialogut me tjetrin. 

Megjithatë tradicionalisht çështjes që i është kushtuar më rëndësi është marrëdhënia me 

                                                 
1 “Edhe në këtë mes ndërmjetësimi mes të shpejguarit dhe të kuptuarit është autorizuar nga kritika e 

ideologjisë” - Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 336. 
2 Habermas nisur edhe nga interesi parimor i rrymës filozofike ku bën pjesë kërkon të ripërcaktoj 

epistemologjinë duke pohuar se shkenciteti nuk nënkupton një vëzhgues të çinteresuar por vënien në pah 

të interesit në procesin njohës – shënimi im 
3 Jürgen Habermas, Logica delle scienze sociali (Bologna: Il Mulino, 1970), 251-252. 
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tekstin duke përcaktuar më pas edhe vetë natyrën e hermeneutikës (çështjet e të vërtetës 

hermeneutike, proceset e të kuptuarit dhe të shpjeguarit, natyrën e zhvillimit të 

interpretimit përmes rrethit hermeneutik etj). Pra siç vihet re, teksti ka përbërë lajtmotivin 

edhe artikulimin e hermeneutikës jo vetëm në perspektivën metodike si teknikë e 

interpretimit të tekstit por edhe në nivelin ontologjik si natyra e shfaqjes dhe të kuptuarit 

në procesit të njohjes. Por në analizën tonë, analizimi i kësaj çështje nuk përbën thjesht 

një detyrë historiografike të vetë hermeneutikës apo një kapitull që duhet analizuar nga 

ana  didaktike. Në të vërtetë, analiza jonë lidhur me atë që po e cilësojmë si hermeneutika 

e objektit (tekstit) është tepër e rëndësishme për të përvijuar disa aspekte dhe 

njëkohësisht për të ngritur disa pyetje problemore themelore për objektin e tezës tonë. 

Pyetja themelore që shtrohet është: Përmes konceptimit transhendental të natyrës së 

tekstit a mund të krijojmë mundësinë e një përvijimi të plotë të saj jo vetëm në shkencat e 

shpirtit por edhe në ato të natyrës? Nëse po, si duhet konceptuar natyra e tekstit dhe çfarë 

marrëdhënie duhet të ketë ai me subjektin (interpretuesin) që të ecet në këtë perspektivë? 

A mundet që konceptimi transhendental i tekstit (përparësia absolute e tekstit kundrejt 

subjektit (interpretuesit)) të na largojë nga përpjekja për të përvijuar në mënyrë të plotë 

hermeneutikën në procesin e njohjes në përgjithësi? Nëse po, cilat janë veçoritë e kësaj 

mënyre të konceptuari? Ku e ka themelin një konceptim i tillë dhe cilët filozofë ndajnë 

një qasje të tillë? A mundet të përligjim praktikisht ekzistencën dhe konceptimin 

transhendental të natyrës së tekstit? Këto janë disa nga pyetjet problemore që do të na 

udhëheqin në dhënien e përgjigjeve në këtë kapitull të veçantë. 

 

 
2.4.2 Natyra metafizike në tipoligjitë e stilizimit dhe përfaqësimit të hermeneutikës 

 
Në lidhje me pyetjet problemore që shtruam sa më sipër ideja jonë themelore në këtë 

kapitull është se konceptimi metafizik i objektit (teksti i shkruar apo fjala e folur)) përbën 

një pengesë të qartë në përvijimin dhe universializimin e plotë të hermeneutikës jo vetëm 

në shkencat e shpirtit por edhe ato të natyrës, pra thënë në përgjithësi në atë të procesit të 

njohjes.  E tërë analiza jonë në këtë pikë do të trajtojë disa raste dhe qëndrime të caktuara 

të disa filozofëve të cilët e vendosin fokusin e procesit të interpretimit dhe natyrën e 

hermeneutikës si të rrënjëzuar (gati në mënyrë absolute) tek objekti i punës hermeneutike 

duke i njohur një epërsi paraprake tekstit apo fjalës së folur përgjatë diskursit. Në këtë 

perspektivë, të gjitha këto qëndrime kanë të përbashkët këtë shteg edhe pse përfaqësohen 

nga objekte e koncepte të ndryshme. Sipas qëndrimit tonë, të gjitha këto qëndrime duket 

se përbëjnë një perspektivë që e marrin nismën nga një metafizikë apo që në mënyrë të 

tërthortë krijojnë një qëndrim me natyrë metafizike. Në të vërtetë, po të shihet e tërë 

historia e hermeneutikës vëmë re se ajo e ndërton trajtën e saj si përpjekje për t’i ikur 

metafizikës për arsye epistemologjike, (dogmatizimim, strukturat absolute, aspekti i 

pakushtëzuar transhendental) për arsye ontologjike (subjekti është i kushtëzuar dhe i 

fundëm në horizontet ontologjiko-ekzistenciale në botë), për arsye metodike të punë së 

saj interpretuese pasi fjala e folur dhe e shkruar përbëjnë gjithësesi një veprimtari me 

thelb praktik e konkret. Me këtë, priremi të besojmë se natyra metafizike që shpaloset 

rrjedh si pasojë e konceptimit të disa çështjeve të caktuara të hermeneutikës në një 

perspektivë të caktuar dhe jo tek fakti se qasja e tyre ndërtohet haptazi mbi metafizikën. 



 

 

 
99 

Pra si të thuash qasja dhe perspektiva e tyre krijon tërthorazi (ndoshta në mënyrë të 

pavetëdijëshme) një shteg dhe botëkuptim me tipare të theksuara metafizike. Në këtë 

drejtim, qëndrimi i tyre lidhur me trajtën e hermeneutikës mbetet ende i kurthuar në 

ngjyresa metafizike kur fillimisht e ndërtojnë punën interpretuese në themele me trajta 

finale (ekzistenca e disa themeleve fillestare absolute që rrjedhin nga objekti). Në këto 

qasje përdoren entitete me përmbajtje të ndryshme për të përfaqësuar këtë qëndrim si 

shenja, teksti, gjurma, situata e dialogut përmes fjalës së folur etj. Në përgjithësi në të 

gjitha këto qasje besohet se puna interpretuese e hermeneutikës ekziston dhe zhvillohet 

vetëm në saj të kushtëzimit paraprak të këtyre entiteteve ku edhe trajta që merr ky proces 

duket se i kushtohet natyrës apo cilësive në vetvete të këtyre entiteteve. Pra e tërë ajo që 

mund ta cilësojmë si kriza e mosuniversializimit të plotë të hermeneutikës në procesin e 

njohjes rrjedh nga mos kapërcimi i plotë i metafizikës. Por çfarë problemesh krijon 

qëndrimi apo natyra metafizike lidhur me procesin e përvijimit të plotë të hermeneutikës? 

Sigurisht që përgjigjet më të hollësishme do t’i shpalosim në vijim por fillimisht mund të 

analizojmë disa syresh. Dy arsyet themelore që shtyjnë në këtë përfundim lidhet me 

qëndrimin që krijon vetë shpalosja  e  metafizikës dhe pasojat e mendësisë të kësaj të 

fundit. Në lidhje me arsyen e parë, pa hyrë në historinë dhe përkufizimin e termit 

“metafizikë”, kuptojmë se shpalosja dhe epërsia e saj hap një shteg që e largon 

hermeneutikën nga përpjekja e shtrirjes së plotë të saj në procesin e njohjes. Duke qenë se 

etimologjiksht ajo nënkupton edhe një “përtej fizikes” ateherë ajo krijon rrjedhimisht 

ndarjen e parë me hermeneutikën si një dije rreth një objekti me natyrë konkrete siç është 

rasti i tekstit të shkruar apo fjalës së folur. Përmes shtrirjes së metafizikës që me Platonin 

dhe Aristotelin vendoset një kriter demarkacioni dhe më pas nisin të shquhen dhe 

përvijohen sferat dhe domenet e veçanta të njohjes, për të kuptuar këtë realitet të ndarë. 

Pra fillimisht është vetë përcaktimi i metafizikës që ndan në mënyrë të papërputhshme 

dhe të kundërt njohjen që buron nga ajo dhe njohjen që duhet të burojë nga disiplinat me 

thelb praktik e empirik, siç është rasti i hermeneutikës. Në këtë drejtim, kjo ndarje 

dihotomike e realitetit e papajtueshme ontologjikisht dhe epistemologjikisht, sjell një 

moskomunikim absolut mes disiplinave me natyrë të ndryshme nga ajo. Më vonë, vetë 

metafizika do të krijoj një epërsi si modeli i duhur dhe i vërtetë i të njohurit të realitetit që 

do të vijoj edhe në nivelin më të përgjithshëm mes përplasjes epistemologjike të sferës së 

teorikes dhe praktikes.   

Ndërkohë lidhur me arsyen e dytë mund të themi se mendimi hermeneutik e ka tepër të 

qartë situatën që sjell metafizika si mendësi dhe botëkuptim duke u përpjekur që jo vetëm 

të mos themelohet tek ajo por edhe ta ndajë veten qartë dhe prerë nga ajo. Në këtë 

drejtim, në këtë zhvillim të dytë, nuk është metafizika që duke përkufizuar vetveten  

ndahet nga dijet me natyrë tjetër por është pikërisht hermeneutika që duke përcaktuar 

vetveten ndahet nga metafizika. Mirëpo problemi nuk qëndron thjesht në këtë pikë pasi të 

jesh metafizik nuk nënkupton thjesht ta themelosh mendimin tek ajo por edhe të shfaqësh 

një qasje që gëzon natyrën dhe tiparet e saj. Pra mund të jesh metafizik edhe duke 

kritikuar vetë metafizikën. Duket se kjo është pozita ku sipas analizës sonë qëndrojnë një 

pjesë e filozofëve kur reflektojnë lidhur me hermeneutikën dhe natyrën e saj. Në të 

vërtetë të shtyrë për të ndërmarrë kahun e kundërt të procesit, pra të ndajnë 

hermeneutikën nga metafizika, ata (filozofët) duket se vet-kushtëzohen ta mendojnë 

detyrën dhe punën e hermeneutikës në një trajtë të mirëfilltë praktiko-metodike. Mirëpo 

vendosja e saj në planin metodik, thjesht si analizë e interpretimit të teksteve, jo vetëm që 
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nuk e zgjidh problemin por shfaq të njëjtën logjikë në formë. Si pasojë, metodologjizimi i 

hermeneutikës në këtë kontekst duket një shteg i gabuar sepse jo vetëm që lokalizon dhe 

tkurr rolin universal të saj por e mban të ngërthyer thjesht brenda logjikës së epërsisë dhe 

hegjemonisë së praktikës dhe metodës kundrejt strukturave intelegjibël a priori.  

 

 
 

2.4.3    Konceptimi metafizik i raportit gjuhë e folur vs. gjuhë e shkruar: Platoni 

 
Qysh në krye të herës, mendimi filozofik i Platonit ndeshet me problemin mes fjalës të 

folur (dialogut) dhe asaj të shkruar (tekstit të shkruar). Por problemi është shumë i 

ndërlikuar që do të thotë se nuk përbën thjesht një çështje teknike sesi duhet transmetuar 

mendimi filozofik apo mesazhi i tij por përfshin në thellësi probleme të etikës, 

pedagogjisë dhe gnoseologjisë. Në lidhje me këtë të fundit, Platoni mendon se për 

aktivitetin filozofik duhet një ushtrim i stërzgjatur filozofik i shtrirë në kohë dhe ku idetë 

dhe përfundimet mund të kuptohen vetëm përmes metodës së dialektikës. Kështu e 

vetmja mënyrë që bën të mundur këtë metodë përmes diskutimit kritik është ai i dialogut 

çka bën të mundur edhe vetë refleksionin filozofik lidhur me metafizikën1. Ky i fundit 

nuk duhet kuptuar thjesht si paraqitje stilistike apo thjesht si një medium i përçimit të 

mesazhit. Këtu çështja nuk është thjesht teknike. Në të vërtetë, dialogu përmban dy 

përmasa themelore: atë të zhvillimit kritik të argumentave dhe tezave përmes fjalës së 

folur apo ideve filozofike të ushtruara dialektikisht; dhe elementi tjetër ku vetë të  

ushtruarit filozofik kryhet nën praninë dhe diskutimin oral me të tjerët, pra në komunitet. 

Fillimisht fjala e folur, ndryshe nga ajo e shkruar, bën të mundur jo vetëm metodën sesi  

duhet të artikulohet njohuritë e ideve por edhe përfaqëson “par exellence” natyrën 

politike të të jetuarit në polis: atë të jetuarit në komunitet. Në këtë drejtim të fundit, 

çështja e shkrimit artikulohet edhe si një problem moral2. Këto janë dy arsyet themelore 

të kushtit të njohjes dhe kuptimit të jetës në kuptimin publik e politik. Kjo dëshmohet 

qartë në Letrën e VII ku Platoni kritikon Dionisin, e cila shpreh doktrinat që nuk ishin 

projektuar për tu shpjeguar. Në këtë letër Platoni pohon se nuk është e mundur të 

artikulohet asnjë shkrim që mund të shpreh parimet e para të filozofisë3. Ndërkohë, si për 

                                                 
1 “Teza e Derrida-s është se dënimi platonik i shkrimit tek Fedoni nuk është i njëkahëshëm: nga njëra anë, 

Platoni mbështet se grammé, duke u zëvendësuar me “zërin e gjallë”, me pranishmërinë e phoné, 

falsifikon diskursin filozofik duke udhëhequr idenë mes njerëzve, aty ku nuk mund të mbrohet, të 

replikosh apo të sulmosh (një falsifikim si ontologjik ashtu edhe gnoseologjik); por, nga ana tjetër, 

Platoni nënvizon dyfishtësinë e shkrimit (që është pharmakom, pra jo vetëm helm, por edhe ilaç), e 

shkruan Dialogjet. ... Metafizika nis të vdes kur shkruhet, por duke u shkruar përjetësohet; e dënon 

shkrimin si tradhëtim i pranisë, por ja beson mendimit të pranisë një gjurme të pastër grafike; shpall 

doktrinën e tij për të vërtetën, por ja beson transmetimit të një  praktike që ai paraprakisht e ka shpallur 

si të rreme”- Maurizio Ferraris, Differenze. La filosofia francese dopo lo strutturalismo (Milano: 

Multipla Edizioni,1981), 58. 
2 “Problemi i shkrimit hapet pikërisht si problem moral. Çmimi i tij është me të vërtetë moraliteti, si në 

kuptimin e kundërvënies mes të mirës dhe të keqes,... ashtu edhe në kuptimin e zakoneve, të moralitetit 

publik dhe të bindjeve sociale. Bëhet fjalë për të ditur se çfarë mund të bëhet dhe çfarë nuk bëhet. Një 

shqetësim moral i tillë nuk është aspak i ndarë nga problemi rreth të vërtetës, kujtesës dhe dialektikës” – 

Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 61-62. 
3  “Ajo ndërkohë që unë mund tju them të gjithë atyre që kanë shkruar dhe do të shkruajnë duke thënë se 

njohin atë me të cilën unë merrem, për ta dëgjuar të paraqitur ose nga mua ose nga të tjerët ose ta kenë 

zbuluar vetë ata, se nuk kuptojnë asgjë, sipas gjykimit, nga këto gjëra. Mbi ato nuk ka, e as do të ketë, 
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ta plotësuar analizën tonë, tek disa dialogje të Platonit e në veçanti tek Fedoni shfaqet një 

pasazh ku zbulohet gjeneza e krijimit të shkrimit dhe disa nga problemet që krijon ardhja 

e tij. “Theuth foli:  “Kjo njohje, o mbret, do t’i bëj egjiptianët më të ditur dhe më të aftë 

për të kujtuar, përderisa me të është gjetur ilaçi i kujtesës dhe urtësisë”. Atëherë mbreti 

ju përgjigj: “Mëndjemprehti Theuth…. Tani ti, babai i shkrimit, nga mirësia the të 

kundërtën e asaj që ai vlen. Ky zbulim në fakt, për mungesë të ushtrimit të kujtesës, do të 

prodhoj në shpirtin e atij që do ta mësoj harresën, sepse duke besuar shkrimin do të 

kujtojmë së jashtmi përmes shkronjave të huaja, jo nga brendësia dhe nga vetja jonë; 

sepse ti zbulove ilaçin jo të kujtesës, por të rithirrurit të kujtesës. Për shkak të diturisë ti i 

jep dishepujve të tu dukjen, jo të vërtetën: duke të dëgjuar ty përmes shumë gjërave pa 

mësuar, do të besojnë se do të dinë shumë gjëra, që kryesisht i shmangin, dhe shoqëria e 

tyre do të jetë e molepsur, sepse janë bërë zëdhënës të opinionit sesa të qenit të ditur”1. 

Thënë përmbledhtazi, sipas Platonit, “në të njëjtën mënyrë: 1. Shkrimi është rreptësisht 

jashtësor dhe më i ulët ndaj kujtesës dhe fjalës së gjallë, që janë pra të paprekura. 2. Ai 

përbën dëmin e tyre sepse i vë në gjumë dhe i infekton në vetë jetën e tyre që do të ishte e 

paprekur pa të. Nuk do të ekzistonin skuta të kujtesës dhe të fjalës pa shkrimin. 3. Nga 

ana tjetër, nëse është thirrur në ndihmë hipomneza dhe shkrimi, nuk ndodh për shkak të 

vetë vlerës së tyre, por sepse kujtesa e gjallë është e kufizuar, sepse kishte që më parë 

boshllëqe më parë se shkrimi të linte gjurmët e tij. Shkrimi nuk ka asnjë ndikim mbi 

kujtesën”2. Më konkretisht përmes paragrafit që cituam më sipër nisin të zbulohen 

konkretisht problemet që lindin me ardhjen në jetë të fjalës së shkruar. Fillimisht krahas 

arsyeve gnoseologjike dhe pedagogjike që lidhen me mënyrën sesi duhet të ushtrohet 

aktiviteti filozofik dhe të vërtetat që duhet të zbuloj ai përmes dialogut dhe metodës 

dialektike3, kuptohet se dy problemet e tjera lidhen me kujtesën4 dhe faktin se shkrimi i 

adresohet një lexuesi të përgjithshëm. Kështu, sipas Platonit, është iluzion të besosh se 

shkrimi mund të prodhoj të vërteta të sakta dhe të qëndrueshme. Ai nuk mund të prodhoj 

të vërteta të gjalla që prekin dhe krijohen nga shpirtit pasi ai është i ngurtë dhe thotë të 

                                                                                                                                                 
asnjë shkrim timin. Sepse nuk është, kjo e imja, një shkencë si të tjerat: ajo nuk mundet në asnjë mënyrë 

të komunikohet, por si flakë ndizet nga zjarri që shkrep: lind papritur në shpirt pas një periudhe të gjatë 

diskutimesh mbi argumentin dhe një jetë të jetuar bashkë, e më pas ushqehet nga vetja e tij. Megjithatë 

di, që, nëse do t’i shkruaja ose nëse do t’i shqiptoja unë vetë, këto gjëra do t’i thoja ashtu si askush nuk 

do të dinte, dhe di edhe nëse do të ishin shkruar keq” – Platone, Tutti gli scritti (Milano: Bompiani, 

2000), 1820. 
1 Platone, Tutti gli scritti (Milano: Bompiani, 2000), 579-580. 
2 Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 103. 
3 “Shtegu i përshkuar mund të përmblidhet në këtë mënyrë: 1) Platoni njeh ndërthurjen mes qenies dhe 

gjuhës, e si e tillë ajo në njëfarë mënyre paraprin kundërvënien e thjeshtë e të kulluar filozofike mes 

qenies dhe mosqenies; megjithatë, logosi, në thellësinë e tij më vetjake, është një gjuhë e veçantë, pa 

zëra, pa shenja, është një gjuhë pa ndërmjetësim dhe pa pastërtinë e shenjës: 2) jo të gjitha shenjat janë 

të njëjta, janë disa që i afrohen me shumë pastërtisë të pranuar të logosit, ekzistojnë shenja transparente 

dhe diskrete dhe të tjera të mjergullta dhe masive, më të mirat janë megjithatë “shenjat më pak shenja”, 

ato që arrijnë të tkurrin në minimum funksionin e tyre ndërmjetësues”- Jacques Derrida, La farmacia di 

Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 24. 
4 “Vetëm në dukje shkrimi është i mirë për kujtesën, ku e ndihmon në brendësi me lëvizjen e tij për të njohur 

të vërtetën. Por në të vërtetë shkrimi është në thelb i lig, i jashtëm kundrejt kujtesës, prodhues jo i 

shkencës por i opinionit, jo i të vërtetës por i dukjes. Pharmakom prodhon lojën e dukjes fal së cilës 

shfaqet si i vërtetë, ai” - Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 94. 
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njëjtën gjë duke qenë i ngurtësuar përmes shkronjave1 pa mundur përmes tij që të njihet 

diçka e re2.  “Tani më, shkrimi do të ishte sigurisht mundësia e shenjuesit që të përsëritej 

vetë, mekanikisht, pa shpirt që gjallon për ta mbështetur dhe shoqëroj në përsëritjen e tij, 

pra pa mundur që nga asnjë anë e vërteta të shfaqet”3. Pikërisht është kjo veçori e fundit 

që shqetëson më tej Platonin se mesazhi dhe aktiviteti filozofik i ngurtësuar dhe 

materializuar përmes shkrimit do të prodhojë keqkuptime nga ana e lexuesve të 

ndryshëm. Pra do të deformojë mesazhin e vërtetë e fillestar të aktivitetit të kulluar 

filozofik. Megjithatë ky është një përfundim disi periferik që sjell si pasojë natyra e vet 

shkrimit. Arsyeja e thellë e kritikës së natyrës së shkrimit dhe mbrojtjes së karakterit që 

gëzon fjala e folur shtrihet në arsye të thella gnoseologjike. Në lidhje me këtë 

perspektivë, bazohet analiza dhe kritika e Derrida-s që do ta shpalosim në mënyrë të 

përmbledhur. Në veprën e tij madhore, De la Grammatologie (1967), Derrida mendon se 

dy janë veçoritë kryesore që karakterizojnë filozofinë përëndimore në këtë drejtim: 

epërsia e arsyes dhe racionalitetit dhe epërsia e fjalës së folur përkundrejt fjalës së 

shkruar. Fenomenin e parë ai e cilëson si “logocentrizëm” ndërsa të dytin si 

“fonocentrizëm”, në një lidhje të ngushtë mes tyre4. Sipas tij, aktiviteti më i madh 

filozofik është i sunduar historikisht nga lartësimi dhe mbrojtja e rolit të arsyes dhe 

racionalitetit në njohjen e realitetit dhe organizimin e realitetit njerëzor. Logosi është 

vënë në qëndër të realitetit (logocentrizmi)5. Ndërkohë në lidhje me mënyrën sesi bëhet e 

mundur dhe artikulohet ky logos është përkrahur ideja se ai mund të shpaloset më mirë 

përmes fjalës së folur (situata e dialogut, diskutimit dialektik etj). Fone-ja6 është situata 

qëndrore e realitetit ku duhet mbështetur ekzistenca dhe strehohet logosi 

(fonocentrizimi). Më konkretisht, logocentrizmi nënkupton se aktiviteti filozofik i ka 

                                                 
1 “Sokrati- Pra kush beson se mund të trashëgojë një art përmes shkrimit, dhe kush është i bindur se nga 

këto shenja të shkruara mund të nxirret diçka të qartë dhe të qëndrueshme, duhet të jetë i mbushur me 

një naivitet të madh dhe duhet të injorojë me të vërtetë parashikimin e Amonit, nëse pranon se diskurset 

[D] të vendosura përmes shkrimit janë diçka më shumë sesa  një mjet për të rifreskuar kujtesën për atë 

që di gjërat për të cilat flet shkrimi.  

   Fedoni – Drejtë.  

  Sokrati – Pasi, o Fedon, këtë ka të tmerrshme shkrim, e ngjashme, pë hir të vërtetës, me pikturën: në fakt, 

krijesat e pikturës të qëndrojnë përballë sikur të ishin të gjalla, por nëse i kërkon diçka atyre, mbeten 

gojëkyçura, të mbyllura në një heshtje solemne; dhe kështu sillen edhe diskurset. Ti do të besoje se mund 

të flisnin sikur të kishin në mëndje diçka; por nëse, duke dashur të kuptosh mirë, i kërkon atyre diçka 

rreth asaj që thonë, duke vijuar të përsërisnin vetëm dhe vetë të njëjtën gjë. Dhe pasi është shkruar një 

diskurs, rrotullohet gjithkund, në duart e atyre që marrin vesh  e gjithashtu madje edhe në duart e atyre 

që nuk i intereson gjë, dhe nuk di se kujt t’i flas dhe kujt jo” – Platone, Tutti gli scritti ( Milano: 

Bompiani, 2000), 280. 
2 “Përcaktimi i shkrimit: të përsëritësh pa mundur të njohësh”- Jacques Derrida, La farmacia di Platone 

(Milano: Jaca Book, 2007), 62. 
3 Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 104. 
4 “Ky nocion mbetet pra trashëgimi e këtij logocentrizmi që përbën edhe një fonocentrizëm: afëri absolute e 

zërit dhe qenies, e zërit dhe kuptmit të qenies, e zërit dhe idealitetit të kuptimit” - Jacques Derrida, Della 

Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 30. 
5 Së pari, kritika e tij i adresohet me të drejtë zërit dhe arsyes përmes termave të “fonecentrizmit” dhe 

“logocentrizimit”. Në këtë perspektivë, Derrida-ja do nis të pohojë më vonë se në fillesë të gjuhës nuk 

qëndron zëri por shkrimi pasi na lejon të hyjmë tek qenia jo përmes skenës së shfaqjes (pranisë vizive) 

dhe na jep të kuptojmë se shkrimi nisur nga tipologjia e tij shfrytëzohet në aspektin etik që duhet te 

krijohet interpretimi dhe kuptimi i tektit – shënimi im  
6 zëri- greq. e vjetër 

http://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_grammatologie
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atribuar një vend të privilegjuar logosit si selia e së vërtetës duke e përcaktuar qenien si e 

entit si prani1.  

Ndërkohë fonocentrizmi nënkupton se ky logos shprehet më drejtë përmes fjalës së folur 

ku me qëndërzimin dhe privilegjimin e saj përkundrejt fjalës së shkruar kërkohet të 

mbështetet konsiderata se oraliteti është më i epërm ndaj tekstit. Sipas Derrida-s në 

traditën e aktivitetit filozofik, që nis që me Platonin e deri në filozofinë moderne, 

mendohet se zëri gëzon një përparësi për faktin se ai perceptohet dhe përjetohet si diçka e 

pranishme dhe menjëherë e shfaqshme. Kështu në fjalën e folur logosi është përherë 

imanent ku fonocentrizmi është i lidhur ngushtë me logocentrizmin, për disa arsye: së 

pari, fonocentrizmi nënkupton se vëndi i vërtetë i logosit zbulohet “te dhe përmes” phoné 

(zërit), dhe së dyti, mendohet se te fjala ngjizet më fort “logosi”, pra është më e fortë 

lidhja midis fjalës dhe përmbajtjes së menduar nga subjekti që e shqipton2. Në fjalën e 

folur, e vërteta konceptohet si shfaqje e menjëhershme, pra te fjala, kuptimi i të vërtetës 

shfaqet menjëherë dhe drejtpërdrejt pasi ekziston bindja se te fjala është ndërgjegjja që 

flet.  

 

 
 

2.4.4 Epërsia e tekstit përmes natyrës transhendentale të tij: Derrida 

 
 

1. Natyra farmaceutike e shkrimit: Farmakomi 

 

Për ta kuptuar sesa shqetësuese kanë qenë përfundimet e Platonit për mendimin e 

Derrida-s mund të shfletojmë një libër të veçantë të titulluar, në mënyrë jo të rastësishme, 

La Pharmacie de Platon (1968)3. Duke analizuar në thellësi mendimin e Platonit, në 

veçanti dialogun si situata ku artikulohet oraliteti lidhur me aktivitetin filozofik, Derrida 

mendon se shkrimi ka njëkohësisht një natyrë shëruese dhe helmuese, me tipare 

farmaceutike4.  Sipas tij shkrimi dhe natyra e tij mund të simbolizohet me një term që ka 

                                                 
1 “Logocentrizmi do të ishte lidhur pra me përcaktimin e qenies së entit si prani” - Jacques Derrida, Della 

Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 31. 
2 “Platoni në fakt pranon mundësinë e një diskursi, atë brenda shpirtit, pa zëra, madje edhe pa atë shenjë të 

fshehur që përbën phoné, diskurs pa shenja, pa ndërmjetësimin e shenjës, e pikërisht kjo thërret 

mendimin: mendimi është pra ky diskurs, gjuhë por pa shenja... Duke pranuar mundësinë e një gjuhe pa 

zëra, pa shenja, Platoni mundet në këtë mënyrë të pohojë identitetin e logosit dhe gjuhës dhe, në të 

njëjtën kohë, të përjashtojë se ekziston ndonjë raport thelbësor mes logosit dhe sémeion, dhe me shumë të 

drejtë (mbi këtë fakt do të kthehemi pas pak) mes logosit dhe shkrimit: logosi është gjuhë, por, e heshtur, 

pa zëra, e kulluar, e çliruar nga ndërmjetësimi i rrezikshëm dhe i korruptueshëm i shenjës, është 

monologu i brendshëm i shpirtit”- Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 

20-21. 
3 Jacques Derrida, La Pharmacie de Platon  in La Dissémination (1972) 
4 “Farmacea (Pharmákeia) përbën edhe një emër të zakonshëm që tregon dhënien e pharmakom, të drogës: 

të barit dhe/apo të helmit... pak më përpara, Sokrati e krahason me një drogë (pharmakom) tekstet e 

shkruara që Fedoni ka marrë me vete. Ky pharmakom, ky “ilaç”, ky filtër, njëkohësisht shërues dhe 

helm, futet tashmë në trupin e diskursit me të gjithë shumëkuptimshmëritë e tij. Kjo magjepsje, kjo cilësi e 

magjepsjes, kjo fuqi e magji, mundet të jenë-herë pas here apo njëkohësisht- të mira dhe të këqija”- 

Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 57-58. 
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një natyrë të dyfishtë: Farmakom1. Në të vërtetë ky term i fundit ka një kuptim të dyfishtë 

në dijen farmaceutike por që i shërben Derrida-s për të përfaqësuar natyrën që ka shkrimi 

dhe raportin që krijon me fjalën e folur2. Kuptimi i parë i termit “farmakom” është të 

qenit ilaç3. Po ç’kuptim ka ky term që karakterizon natyrën e shkrimit? Sipas Derrida-s, 

shkrimi vjen edhe si nevojë ekzistenciale për të zgjidhur disa probleme që natyrshëm i 

krijon fjala e folur. Pra shkrimi vjen edhe për të zgjidhur disa mangësira që fjala e folur 

për nga natyra e saj nuk i zgjidh dot. Në këtë drejtim, teksti kërkon të zgjidh problemin e 

ruajtjes së dijes, pra të kultivimit të kujtesës duke e fiksuar mesazhin e atyre që 

dialogojnë4. Me ardhjen e shkrimit, mesazhi i dorëzohet më i sigurt të ardhmes pasi është 

më i lehtë për tu depozituar, ruajtur, zhvendosur në largësi etj. Mirëpo kjo natyrë e tij 

shëruese ka një problem pasi vërtetë shkrimi zgjidh disa probleme që fjala e folur nuk i 

zgjidh dot, por nga ana tjetër, po vetë prodhon disa pasoja anësore. Në këtë  drejtim, ai 

përfaqësohet nga kuptimi i dytë i tij: të qenit helm. Madje Platoni e sheh farmakomin si 

diçka jo natyrore dhe të kundërt me biologjiken apo organiken5. Ashtu si në botën e 

farmaceutikës dhe të mjekësisë, çdo ilaç përbën edhe një helm (bar) pasi është një 

përzjerje heterogjene përbërësish apo elementësh kimik. Për analogji me këtë alegori, 

shkrimi është ilaç se zgjidh disa problem të fjalës së folur por krijon edhe disa probleme 

që i hap vetë: pra ai kthehet në të kundërtën e vet, në helm. Më konkretisht një tekst apo 

shkrim kur i dorëzohet apo drejtohet lexuesit (qoftë ky i adresuar apo jo) mund të lindin 

keqkuptime në interpretimin e tij. Lexuesi mund të keqkuptojë qëllimin apo idetë që ka 

dashur të shpalosë autori i shkrimit. Për këtë arsye, ai na krijon probleme6. Por këto 

probleme nuk janë pa zgjidhje e pa rrugëdalje. Në këtë pikë, mund të përvijojmë edhe një 

kuptimi i tretë i termit farmakom lidhur me tekstin: të qenit vaksinë. Praktikisht kuptimi i 

vaksinës është të qenit një ndërhyrje që kërkon jo vetëm të shërojë por edhe të mund të 

imunizojë organizmin ku i injektohet kjo vaksinë. Duke ecur me të njëjtën analogji dhe 

alegori, ashtu si vaksina kërkon të sulmoj toksinat në organizëm dhe ta imunizoj 

organizmin nga mikrobet e ardhshme, po ashtu edhe shkrimi kërkon të zgjidh problemet 

                                                 
1 “Shkrimi është, paraqitur, prezantuar, e shpallur si një pharmakom”- Jacques Derrida, La farmacia di 

Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 61. 
2 “Kështu, për shembull, fjala farmakom. Do të shfaqet më mirë pra, shpresojmë atë polisemi të rregulluar 

që ka bërë të mundur, për shkak të çrregullimit, papërcaktueshmërinë e mbipërcaktimit, por pa 

kontradiktë, që të përkthehet e njëjta fjalë  me “shërim”, “helm”, “drogë”, “filtër” etj” - Jacques 

Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 59. 
3 “Zoti i shkrimit është pra një zot i ilaçit. I ilaçit: njëkohësisht është shkencë dhe drogë okulte. I shërimit 

dhe i helmit. Zoti i shkrimit është pharmakom”- Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca 

Book, 2007), 85. 
4 “Ky ilaç është mirëbërës, prodhon dhe mbron, grumbullon dhe shëron, rrit dijen dhe pakëson harresën”- 

Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 87. 
5 “Më pas, më në thellësi, përtej dhimbjes, shërimi farmaceutik është në thelb i dëmshëm sepse është 

artificial. Në këtë [mes] Platoni ndjek traditën greke e më saktësisht mjekët e Cos. Pharmakomi i kundërt 

me jetën njerëzore... sepse Platoni beson tek jeta natyrore dhe në zhvillimin normal, nëse mund të thuhet 

në këtë mënyrë, të sëmundjes. ... Duke shmangur zhvillimin normal e natyror të sëmundjes, pharmakomi 

është pra armik i të gjallës në përgjithësi, i shëndetshëm apo i sëmur qoftë”- Jacques Derrida, La 

farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 90-91. 
6 “Pharmakom nuk mund të jetë kurrë vetëm mirëbërës. Për shkak të dy motiveve dhe në dy nivele në 

thellësi të ndryshme. Kryesisht sepse thelbi apo vetia mirëbërëse i një pharmakomi nuk pengojnë së qëni 

të dhimbshëm. Protogora e klasifikon pharmakomin mes gjërave që mund të jenë në të njëjtën kohë të 

mira (agathá) dhe të dhimbshme (aniará”- Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 

2007), 90. 
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që ka krijuar po vetë. Në kuptimin e tekstit, autori i tekstit është i shtërguar moralisht të 

shkruaj një tekst të dytë për të qartësuar keqkuptimet që janë ngjallur nga qëndrimi apo 

interpretimi i lexuesve të ndryshëm. Megjithatë përsëri në këtë mes shtrohet një pyetje: 

po sikur shkrimi i dytë të lind apo krijoj përsëri keqkuptime, njëlloj si shkrimi i parë? 

Çfarë duhet bërë? Sigurisht kuptohet që është e mundur që autori përsëri të shkruaj të 

tekst të dytë por përsëri do ta ndjek përherë e njëjta pyetje. Kështu mesazhi që shfaqet 

shpreh se shkrimi i tekstit dhe puna me të është një çështje që nuk përfundon kurrë. Është 

vetë natyra e tij ku derisa i drejtohet një lexuesi, interpretimi i këtij të fundit mund të 

krijoi përsëri shteg për polemika dhe keqkuptime. Si pasojë, ekziston një keqkuptim pasi  

ekziston përherë një interpretim nga ana e lexuesit. Kjo është natyra që gëzon vetë 

procesi i interpretimit dhe komunikimit përmes tekstit të shkruar. Në mënyrë metaforike, 

mund të dalim me një përfundim të rëndësishëm lidhur me detyrën dhe punën e 

hermeneutike me tekstin: puna hermeneutike është një punë e pafund. Nëse mbyllet një 

tekst ateherë hapet nje debat i madh rreth tekstit. Puna hermeneutike është kështu një 

proces i hapur dhe teorikisht i pafundëm për shkak se në thelb të saj ekziston interpretimi 

dhe vetëm interpretimi i lexuesit. Por arsyeja se përse Platoni privilegjon dialogun 

kundrejt shkrimit lidhet edhe me marrëdhënien e veçantë që formon ai lidhur me logosin. 

Duke qenë se logosi mendohej si diçka e gjallë dhe organike atëherë ai mund të 

artikulohet pa korruptuar natyrën e tij, vetëm në situatën e dialogut. “Logosi si jetë i qaset 

në fakt më tepër phoné sesa grammé, zëri që përbën vetë dëshminë e pranisë së jetës dhe 

që përligjet nga një garant me praninë e tij fizike”1. Sipas logjikës ku shfaqen tashmë me 

saktësi këto dallime të para, shkrimi gjëndet kështu  i futur në brendësi të një strukture 

binare në të cilën vjen e zë vend, ku i caktohet, pashmangshmërisht, rendi i vlerës 

negative: “aty ku phoné është jetë, shprehja e pranisë së jetës, grammé është vdekje, një 

trup jo i artikuluar që duhet të gjallërohet vazhdimisht; aty ku phoné është një organizëm 

i gjallë, psike, frymë vitale, thuajse një shtojcë e gjallë e trupit nga ku rrezaton, grammé 

është një gjurmë e fiksuar, jashtësor2, pa një identitet të tijin, i panjohshëm dhe larg nga 

brendësia në të cilën ka qenë shenjë; aty ku phoné është i bashkëkohëshëm me 

artificialitetin e tij....është përherë në prani të subjektit nga ku buron e që mundet pra ta 

saktësoj, korrigjoj, ndryshoj, grammé është i padenjë, jashtë kohe, në vonesë, përherë e 

më i  çekuilibruar kundrejt momentit ku ka lindur, subjekt pra i paqartësisë, i gabimit që 

nuk mund të korrigjohet, i një pasaktësie pa kthim; aty ku phoné është në përputhje me 

brendësinë dhe me spiritualitetin e logosit, grammé është vetë mundësia e mospërputhjes, 

është pashmangshmërisht i lidhur me një materialitet që mund të deformohet e në fund 

madje edhe të shkatërrohet; dhe në fund, aty ku phoné  është shenja e logosit, shenjuesi i 

skajshëm diskret, transparent, thuajse jo ekzistues, afër në përputhje me natyrën e lirë e 

të gjallë të kuptimit që është logosi, grammé është shenjë e shenjës, shenjë e phoné, 

shënjues i shënjuesit, thuajse pa asnjë lidhje me kuptimin, shumë larg nga themeli”3. 

 

 
 

                                                 
1 “Në ndryshim nga shkrimi, logosi i gjallë është i gjallë për faktin se ka një at’ të gjallë... një at’ që është i 

pranishëm, në këmbë pranë tij, pas tij, tek ai, duke  e mbështetur në sinqeritetin e tij, duke e shoqëruar 

personalisht dhe në emër të tij”- Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 66. 
2 “Jashtësor, shkrimi nuk duhet gjithësesi të prek intimitetin apo integritetin e kujtesës psikike”- Jacques 

Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 102. 
3 Jacques Derrida, La farmacia di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 13-14. 



 

 

 
106 

2. Natyra transhendentale e tekstit (différance dhe gjurma) 

 

Kritika e Derrida-s kundrejt Platonit lidhur me konsideratat e tij rreth fjalës së folur është 

tepër e rëndësishme për të kuptuar se i gjithë mendimi i Platonit mbështetej në një qasje 

metafizike ku të tëra këto cilësi shiheshin si të materializuar substancialisht vetëm tek 

objekti (dialogu) dhe jo tek subjekti. Kritika e Derrida-s është e rëndësishme në këtë pikë 

për të kritikuar konceptimin metafizik të objektit të hermeneutikës (në rastin e Platonit, 

fjala e folur). Mirëpo cila është konsiderata e Derrida-s për shkrimin? Fillimisht ai, nisur 

nga kritikat ndaj fjalës së folur, mendon se shkrimi ka një natyrë të ndryshme nga ajo dhe 

gëzon disa veçori me natyrë antimetafizike. Për të, shkrimi ka një natyrë me disa veçori: 

së pari, shkrimi ka një natyrë riprodhimi të pafundëm ku nga ana grafike mund të 

riprodhohet pafundësisht e pa deformime semiotike. Nisur nga epërsia e tij, një tekst 

mund të riprodhohet pafundësisht në kopje duke i qëndruar besnik nga ana grafike tekstit 

fillestar që shërben si model për riprodhim. Së dyti, teksti gëzon një natyrë 

transhendentale. Kjo do të thotë se në momentin që autori shkruan një tekst, ky i fundit 

fiton një pavarësi gati absolute dhe përshkon një jetë të vetën. Në këtë drejtim, cilësia e të 

qenit të pavarurur e bën atë transhendental pasi kapërcen dhe shkëputet nga ekzistenca 

kushtëzuese e autorit që ka shkruar dhe përmban një mungesë të papërcaktueshme lidhur 

me subjektin që i drejtohet (marrësit)1. Siç shprehet edhe Ricoeur-i se “marrësi i një 

teksti përbën një marrës të mundshëm, një marrës jo-të-dhënë, por të shpikur nga 

teksti”2. Ndërkohë me fjalën e folur situata është krejt ndryshe. Në situatën e dialogut 

nëse nuk ekziston folësi nuk ekziston as mesazhi, pra ekzistenca e mesazhit, ndryshe nga 

teksti, kushtëzohet nga ekzistenca e fjala e atij që e artikulon. Në dialog nuk ka një 

shkëputje kohore përderisa ekzistencialisht folësi kushtëzon ekzistencën e mesazhit 

ndërsa me shkrimin ndodh saktësisht e kundërta. Kështu situata e tekstit të shkruar përbën 

dhe formon një botë më vete të pavarur materialisht nga autori që e ka shkruar. 

Më tej, një veçori tjetër, shfaqet si tepër e rëndësishme për punën e hermeneutikës me 

tekstet. Në lidhje me këtë Derrida-ja mendon se shkrimi është i pakontrollueshëm (i 

shpëton autorit dhe përmasave kohore ku ai është shkruar). Për këtë arsye ai është 

transhendental duke theksuar faktin se ai nuk është homogjen. Në këtë aspekt, për të, 

shkrimi dhe teksti është thelbësor pasi nuk reduktohet në një gramatikë të thjeshtë të 

shenjave dhe dukjes. Shkrimi nuk përbën thjesht gramatikë me një natyrë grafike 

empirike. Për Derrida-n “shkrimi i shpëton kontrollit të atij që e ka prodhuar empirikisht 

dhe kjo ndodh pasi janë në lojë të tjerët pasi atë e kontrollojnë të tjerët”3 përmes përvojës 

së tyre duke e interpretuar. “Por kjo mungesë nuk është vetëm një prani e largët, e vonuar 

ose nën një formë ose nën një tjetër,e idealizuar nën paraqitjen e saj? Nuk duket kështu, 

ose të paktën kjo largësi, kjo humnerë, kjo vonesë, kjo différance duhet të ngrihen në një 

lloj absoluti të mungesës në mënyrë që të përbëj strukturën e shkrimit, duke supozuar se 

shkrimi ekziston. Është pikërisht këtu që différance si shkrim nuk mund të jetë një 

                                                 
1 “[Shkrimi] Përbën kryesisht mungesën e marrësit. Shkruhet për t’i komunikuar diçka të mungueshmëve. 

Mungesa  e burimit të marrësit, e vulës që ai braktis, që ndahet nga ai e që vazhdon të prodhojë pasoja 

përtej pranisë së tij dhe aktualitetit të tashëm e të dashurit-të thënit të tijin, madje përtej vetë jetës së tij, 

kjo mungesë që i përket madje strukturës së çdo shkrimi- dhe, do të shtoj më pas, të çdo gjuhë në 

përgjithësi” – Jacques Derrida, Limited Inc. (Milano: Cortina, 1997), 9. 
2 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 55. 
3 Jacques Derrida, Limited Inc. (Milano: Cortina, 1997), 11. 
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modifikim (ontologjik) i pranisë”1. Në këtë paragraf, shohim se Derrida është i 

kujdesshëm dhe kërkon me të drejtë të kuptohet që shkrimi nuk paraqet një modifikim 

apo ndryshim të pranisë pasi koncepti i pranisë që lidhet me gjuhën e folur nuk ekziston 

realisht. Tek shkrimi situata sesi artikulohet të kuptuarit përfaqësohet nga Derrida me 

termin “différance”, çka përbën një situatë dinamike e asnjëherë të përfunduar e të kryer 

plotësisht procesin e interpretimit. Sipas tij ky koncept nuk përbën as një fjalë apo 

koncept2 dhe që mundet të shquhet përmes shkrimit apo leximit të shkrimit3.  Shkrimi në 

realitet për të është jo diferenca e pranisë por diferenca e diferencës dhe e gjitha kjo vjen 

si meritë e subjektit interpretues ku shenja pëson thyerje me kontekstin ku ajo shkruhet4. 

Pra “një shenjë e shkruar, në kuptimin vijues të termit, përbën, pra, një shenjë që mbetet, 

që nuk shterret në të tashmen e shenjimit të saj dhe që mund t’i jap udhë një përsëritje në 

mungesë përtej pranisë  të subjektit empirikisht të përcaktuar i cili e gëzon, në një 

kontekst të caktuar, e transmetuar apo e prodhuar. […]”5. Kjo bën që formës grafike të 

mos i jepet një objektivitet absolut duke e nxjerrë subjektin si jashtë skene6. Shkrimi 

përbën një medium që nuk e gjeneron logosin nga hiçi, pra pa praninë e subjektit, pasi 

interpretimi është një interpretimi i të tashmes përmes memories së të kaluarës. Nisur nga 

këto aspekte, Derrida-ja beson se shkrimi, ndryshe nga qasja e Platonit lidhur me fjalën e 

folur, zotëron një natyrë anti-metafizike. 

Nga ana tjetër, duke qenë se sipas tij gjuha nuk është adresuese (referenciale) atëherë ajo 

është e pa kapërcyeshme dhe është pra e pamundur të mendosh atë që ka mbetur si e “pa 

mendueshme”. Në këtë drejtim, sipas Derrida-s, dështon projekti i hermeneutikës për të 

rrokur atë që nuk është menduar (nuk është thënë, nënkuptuar) në tekst, sikundër edhe 

prirja e romantizmit për të kuptuar atë që ka dashur të thotë autori i veprës. Në këtë 

aspekt, vet-adresueshmëria (vet-refencialiteti) i tekstit nënkupton një semiozë të 

pafundme që nuk nënkupton adresimin në përmasa ekstra-tekstore. Ky aspekt garanton 

interpretimin përherë të pafundëm të tekstit duke nënkuptuar jo vetëm faktin se procesi i 

interpretimit është i pafundëm por edhe se tekstin e nënkuptojmë në thelb si interpretim. 

Ky shteg duket i duhur në sipërmarrjen për universializimin e plotë të hermeneutikës. 

Nga ana tjetër, përpjekja e Derrida-s ku mohohet fakti se gjuha ruan një adresues, një 

referencë kundrejt realitetit, na bën të mundur një universializim të hermeneutikës duke e 

                                                 
1 Jacques Derrida, Limited Inc. (Milano: Cortina, 1997), 11-12. 
2 “Dua të thërras në ndihmë përkohësisht fjalën apo konceptin e différance, ose më mirë ta lë të më 

imponohet në neografizmin e saj, edhe pse, siç do të shohim, différance nuk është në kuptimin e plotë të 

fjalës as një fjalë, as një koncept” - Jacques Derrida, Margins of philosophy (Great Britain: The 

Harvester Press, 1982), 3. 
3 “Tani ndodh, do të thoja në fakt, se kjo diferencë grafike (a-ja në vend të e-së), kjo vulos diferencën mes 

dy shënimeve të shfaqura zanore, mes dy zanore, mbetet ajo grafikja: lexohet, apo shkruhet, por nuk 

mund të dëgjohet. Nuk mund të kuptohet në të folur, dhe  do të shohim se anashkalon edhe rendin e të 

kuptuarit në përgjithësi” - Jacques Derrida, Margins of philosophy (Great Britain: The Harvester Press, 

1982), 3-4. 
4 “Në të njëjtën kohë një shenjë e shkruar bart një forcë thyerje me kontekstin e saj, pra me tërësinë e 

pranive që organizojnë momentin e shkrimit të saj. Kjo forcë thyerje nuk është një predikat rastësor, por 

struktura e vetë shkrimit” - Jacques Derrida, Limited Inc. (Milano: Cortina, 1997), 14-15. 
5 Ibid., 14-15. 
6 “Kështu, për shembull, si logosi ashtu edhe sémeion, apo shkrimi, funksionojnë, përbëjnë, një mungesë të 

fillesës, janë përsa nuk janë fillesë; struktura që “thotë” edhe aty ku subjekti që e ka prodhuar mungon, 

që lind si shenjë e kësaj mungese, si diçka, një mbetje që mbetet përtej subjektit qe e ka prodhuar, që i 

shpëton në fakt e largohet nga pushteti korrigjues i qëllimshmërisë së tij”- Jacques Derrida, La farmacia 

di Platone (Milano: Jaca Book, 2007), 17. 
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bërë çdo shenjë një interpretim potencial që na sjell në një të kuptuari të caktuar. Duke 

njohur këtë fakt atëherë kuptimi i një teksti transhendon vetë autorin që e ka krijuar 

(teksti bën një jetë të pavarur) duke përbërë sipas Gadamer-it konkluzionin se “të 

kuptuarit nuk përbën një akt riprodhues por edhe krijues”1. 
 

 
 

3. Diferenca ontologjike me natyrë metafizike e tekstit 

 

Nisur nga konsideratat e Heidegger-it se “qenia ndodh në gjuhë”2 dhe ideja e Gadamer-it 

se “qenia që mund të kuptohet është gjuha”3, Derrida-ja shtyhet të eci në të njëjtin shteg 

duke përvijuar e ndërtuar idenë e një ontologjie që shpaloset dhe artikulohet përmes 

tekstit. Në këtë drejtim edhe shumë nga situatat dhe cilësitë e arsyetimit ontologjik duket 

se përfaqësohen bindshëm nga natyra e tekstit. Për të kuptuar këtë situatë, tek mendimi i 

Derrida-s, duhet të shquajmë marrëdhënien e tekstit me konceptin e qenies apo sesi  

shfaqet kjo e fundit në shfaqjen përmes tij. Për analogji duket se Derrida-ja, i ndikuar 

edhe nga Heidegger-i në qëndrimin e diferencës ontologjike të qenies me entin, krijon 

konceptin e diferencës të qenies me tekstin4. Në këtë drejtim, temi différance duhet parë 

dhe analizuar edhe në këtë perspektivë. E dukshëm nëse qëmtojmë mendimin e tij lidhur 

me këtë koncept vihet re se “différance” bazohet tek e pashpreshmja në një sfond që 

paraprin çdo lloj përcaktimi duke shenjuar kështu në të njëjtën kohë gjuhën dhe 

ontologjinë. Sipas Derrida-s duke qenë se nuk mund të pasqyrohet në një sekuencë 

harmonike fjalësh, qenia është refraktare ndaj fjalës. Ajo që qenia i lë komunitetit të 

folësve është një varg gjurmësh të kalimit të saj. Kështu, në këtë konsideratë të parë, 

Derrida kërkon të shpalos një qasje antimetafizike duke kaluar nga koncepti i shenjës si 

diçka grafike dhe ngurtë që simbolizon idenë e pranisë5 në atë të gjurmës. Megjithatë 

edhe pse kalimi apo zëvendësimi i shenjës me gjurmën nuk përbën thjesht një rokadë 

përsëri shfaqja e mendimit të tij rreth situatës së différance duket se të shtyn në një 

botëkuptim disi metafizik. Si pasojë, Derrida-ja paraqet një metafizikë “të maskuar” kur 

mendon se shkrimi e diferencon qenien sikur të ekzistonte paraprakisht një qenie e plotë 

por që kur shprehet në tekst ajo diferencohet. Nëse qenia konceptohet në këtë perspektivë 

si gjurmë apo si e pathëna e paplotë e tekstit6 atëherë kjo të shtyn në një qasje me thelb 

metafizik. Nisur nga kjo kritikë mund të themi se procesi interpretues nuk mund të nis 

nëse nuk ekziston paraprakisht një tekst, pra nuk mund të ketë një interpretim të tekstit 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 346. 
2 Martin Heidegger, Lettera sull'umanismo (Milano: Adelphi, 1995), 31. 
3 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 542. 
4 “Tashmë ngjan se lloji i pyetjes që i jemi adresuar përsëri, është, le të themi, i llojit heideggerian, dhe se 

diferenca duket se na udhëheq në diferencën ontiko-ontologjike. Na këshillohet ta kemi mirë parasysh 

këtë gjë”- Jacques Derrida, Margins of philosophy (Great Britain: The Harvester Press, 1982), 10. 
5 “Tashmë, nëse diferenca është (dhe kam vënë në shenjë “është-n”) ajo që bën të mundur shfaqjen e 

qenies-së pranishme, nuk është kurrë e paraqitshme si e tillë. Nuk i shfaqet të tashmes” - Jacques 

Derrida, Margins of philosophy (Great Britain: The Harvester Press, 1982), 6. 
6 Shprehemi “e paplotë” pasi shkrimi shfaq diçka por nuk shfaq gjithçka. Këtu të krijohet përshtypja 

tërthorazi se qenia është e shprehura e tekstit bashkë me të pathënën e saj por duke qenë se në thelb është 

subjekti që vendos këto kufij atëherë konceptimi i qenies është përherë i paqëndrueshëm dhe i 

ndryshueshëm. Mirëpo ky qëndrim nuk shprehet nga Derrida-ja dhe duket sikur këtë situatë e mbart apo 

e shfaq teksti në vetvete duke përjashtuar subjektin apo interpretuesin kur hyn në kontakt me tekstin- 
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nëse nuk ekziston vetë teksti. Pra nëse nuk ekziston fillimisht shenja grafike e tekstit nuk 

mund të “ekzistojë” gjurma. Në këtë drejtim, nëse shenja është e dhënë në kuptimin 

material dhe empirik, gjurma duket më tepër e ndërtuar nga procesi që rrjedh nga 

interpretimi i shenjës. Ndërkohë që në këtë drejtim Deleuze priret dhe përpiqet ta vendos 

différance në disa plane më të ndërlikuara ku ndërthuret me njëkahshmërinë dhe 

përsëritjen. E në këtë drejtim qëndrimi i Deleuze duket disi më antimetafizik se ai i 

Derrida-s. Nëse themi se qenia diferencohet në gjuhë atëherë të krijohet ideja apo duket 

se artikulohet qëndrimi se ekziston realisht një qenie e vërtetë dhe e plotë e cila kur jepet 

përmes shkrimit diferencohet. Ndërkohë që në të vërtetë qenia është e diferencuar a priori 

dhe këtu duke marrë parasysh qëndrimin e Heidegger-it lidhur me horizontet 

ekzistenciale të Dasein-it në botë, që na shtyn të kuptojmë se edhe shkrimi përbën një 

diferencim të différance. Pra nuk është thjesht shkrimi që diferencon qenien por se qenia 

ekziston paraprakisht si diferencë dhe përmes shkrimit ajo shfaq veten e saj si e 

interpretuar dhe e interpretueshme. Në dritën e këtij përfundimi edhe koncepti i gjurmës 

përvijohet ndryshe. Kështu gjurma nuk merr trajtën e mosqenies por të ndryshimit apo të 

kalimit nga qenia si e diferencuar në një tjetër qenie tjetër të diferencuar përmes 

interpretimit të tekstit. Dhe ky është një dallim i madh i tratjës që duhet të njoh 

hermeneutika për ta shtrirë veten e saj edhe në shkencat e natyrës e cila duhet ta njoh këtë 

situatë të krijuar nga përvoja ekzistenciale e subjektit dhe marrëdhënia që përvoja që 

fitohet nga interpretimi lidhur me tekstin. Kështu qëndrimi i Derrida-s që nga analiza jonë 

cilësohet ende si disi metafizik duket se nuk i kuptohen në thelb pasojat e kësaj situate. 

Përpjekja e tij për të kritikuar me argumenta solide apelin e fenomenologjisë  “kthim tek 

sendet’’ bëri që të shëmbej edhe sensi anti-intelektualist i vetë epelit të tij. Qasja e tij, në 

një pjesë të mirë, ngjan se shfaqet si një reaksion dhe një kundërlëvizje ndaj veprimeve të 

metafizikës sikur kategoritë metafizike të ishin mënyra e vetme e të menduarit të jetës aq 

sa demostrimi i paaftësisë së tyre do të ishte demostrimi i pamendueshmërisë së vetë 

jetës.  Dhe me këtë, rrjedhimisht, Derrida-ja beson se përvoja e gjurmës dhe kuptimit (ajo 

përvojë që fitojmë vazhdimisht) është e përcaktueshme ekskluzivisht brenda diferencës së 

saj mes shenjës dhe domethënies dhe për këtë différance nuk mbetet asgjë tjetër vetëm të 

tregohet si e pamendueshme edhe e pamundur, as si ekzistencë e as si esencë1. Megjithatë 

nëse  “në tekst qenia është’’ atëherë ka përherë më tepër sesa një gjurmë. Ndonjëherë 

është e sintetizuar, herët e tjera e shpërndarë dhe e përhapur. Ndonjëherë e paragjykuar 

qëllimisht, ndonjëherë e lënë e lirë nga gjykimi. Por nëse e mendojmë tekstin si gjurmë 

atëherë do të gjejmë vetëm gjurmë. Por pa zbritur midis rrjeshtave, pa rrëmuar mes të 

bardhës të lënë nga e zeza e shenjës dhe pa kërkuar të pa thënën, gjen menjëherë rrëfimin 

e një humaniteti të ndryshëm, psikologjik, social, përshkrim gjendjesh, personazhe etj. Të 

gjitha këto gjenden edhe në testet filozofike por në një formë ndryshe, abstrakte, të 

problematizuar, të tkurrura në ngjarje ndoshta shumë të përgjithshme. Gadamer-i e 

kritikon disi natyrën metafizike që bart koncepti i différance tek konceptimi i Derrida-s 

duke e parë diferencën jo tek prania e shenjës grafike në vetvete por tek të kuptuarit që 

shfaqet përmes tij. “Kur Derrida-ja këmbëngul mbi ekuivocitetin e shenjës dhe dëshiron 

ta lerë të flasë écriture si një zë i brendshëm, nuk duhet të harrojë se shkrimi është bërë 

                                                 
1 “Tashmë kemi theksuar se différance nuk është, nuk ekziston, nuk është prania-e të qenit (në) çfarëdo lloj 

forme; e jemi të shtyrë të theksojmë gjithashtu edhe gjithçka që nuk është, pra gjithçka; e si pasojë  që 

nuk gëzon as ekzistencë, as esencë” - Jacques Derrida, Margins of philosophy (Great Britain: The 

Harvester Press, 1982), 6.  
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për tu lexuar. Nuk është pra ekuivociteti i një shenje grafike apo një sistem shenjash, ajo 

që aktualizohet në momentin e leximit, por ekuivociteti i asaj që shkrimi nënkupton”1. 
 

 
 

 

2.4.5   Kritikat ndaj qëndrimit “metafizik” të Derrida-s 

 

Kur mendojmë se qëndrimi i Derrida-s lidhur me tekstin të shtyn në premisa metafizike 

me këtë nuk pranojmë se ai shfaqet si metafizik njëlloj si Platoni apo filozofë të tjerë. Në 

të vërtetë kërkojmë të pohojmë se qasja e Derrida-s ende nuk e ka kapërcyer plotësisht 

qëndrimin metafizik duke shfaqur si mbetje disa elementë të natyrës së saj. Kjo kritikë 

është e rëndësishme jo thjesht si një kritikë ndaj mendimit të tij në vetvete por si një 

përmasë që thekson se natyra metafizike e konceptimit të tekstit e largon përpjekjen e 

hermeneutikës në përvijimin e plotë të saj në procesin e njohjes (në shkencat e shpirtit 

dhe ato të natyrës). Madje tek qëndrimi i Derrida-s shfaqet një përpjekje dhe një vullnet i 

mirë për ta kapërcyer qëndrimin metafizik. Në këtë përpjekje me metaforën e vdekjes së 

librit, me të drejtë ai kërkon të shpreh mes të tjerave vdekjen e fjalës, zhdukjen e kuptimit 

të parë2. Pra shkrimi apo teksti shfaqet përherë si i dytë në vendin ku marxhinalizohen të 

gjitha kërcënimet e tërësisë dhe kompaktësisë së kuptimit. Për këtë arsye themelore, 

koncepti i tij se çdo tekst përbëhet nga një polifoni tekstesh nënkupton apo duhet të 

nënkuptojë rrjedhën e pandërprerë të përvojës së interpretuesit dhe një argument për një 

këndvështrimin heideggerian se ekzistojnë disa horizonte që kushtëzojnë autorin që ka 

shkruar tekstin po ashtu si edhe interpretuesin. Pra fakti i mendimit të Derrida-s se nuk 

ekziston një shenjë linguistike më parë se shkrimi nënkupton nga ana tjetër, përveç disa 

nuancave metafizike që do t’i kritikojmë më vonë, edhe përfshirjen e përvojës 

ekzistenciale të subjektit që ai e anashkalon disi kur mbështet tek natyra e shkrimit si 

gjurmë dhe si vdekje të vetë natyrës së jetës3. Në këtë drejtim, mendojmë se natyra 

metafizike e mendimit të tij shtrihet dhe rrënjëzohet pikërisht se ai ndërton dhe themelon 

një hermeneutikë duke e projektuar më tepër tek objekti dhe duke mos njohur deri në 

thellësi rolin e interpretuesit (subjektit). Pra ai krijon një hermeneutikë që në analizën 

tonë e kemi përcaktuar si një një hermeneutikë e objektit. Pikërisht këtu qëndron, sipas 

analizës sonë, themeli i përbashkët i ngjyresave metafizike që shfaq qasja e tij. Ai ndërton 

një hermeneutikë të themeluar tek objekti (teksti) dhe jo tek subjekti apo marrëdhënia 

mes tyre4. Kështu nëse do të mbahej një qëndrim hermeneutik të ndërtuar tek subjektit 

(ose ajo që e kemi cilësuar si hermeneutika e subjektit) ku natyra dhe të kuptuarit të 

tekstit përvijohet për shkak të interpretimit të subjektit dhe marrëdhënies që krijon ai me 

tekstin, shtysa metafizike e hermeneutikës do të kapërcehej. Nëse do të ruhej qëndrimi 

heideggerian ku duhet t’i njihej një rol parësor përvojës ekzistenciale të subjektit lidhur 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 123. 
2 “Kjo vdekje e librit nuk shpall (dhe në njëfarë mënyre përherë) asgjë tjetër veçse një vdekje të fjalës… dhe 

një ndryshim në historinë e shkrimit, në historinë si shkrim” – Carlo Sini, Etica della scrittura (Milano: Il 

Saggiatore, 1996), 5. 
3 “Shkrimi në këtë kuptimin është shkronjë e vdekur, është bartës i vdekjes. Ai i heq jetës frymarrjen e saj” 

– Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 30.  
4 Fillimisht duhet të kuptojmë se teksti përbën një situatë që nuk e gjeneron logosin nga hiçi, pra pa praninë 

e subjektit, pasi interpretimi është një interpretimi i të tashmes përmes memories së të kaluarës - shënimi 

im 
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me horizontet ontologjiko-ekzistenciale të tij1 këto mbetje metafizike mund të 

kapërceheshin në hermeneutikë. Por le të fillojmë t’i analizojmë më konkretisht. Së pari, 

një kritikë mund t’i adresohet mënyrës sesi trajtohet marrëdhënia e tekstit me fjalën e 

folur dhe epërsinë që besohet se përmban ky i fundit. Ideja jonë fillestare është se nuk 

ekziston thjesht një ndarje dihotomike por edhe një privilegjimi i tekstit të cilit i mvishen 

cilësi metafizike. Ky mendim do të kritikohet duke konceptuar se natyra e interpretimit 

dhe marrëdhënia e veçantë që krijohet me tekstin nuk rrjedh nga vetë teksti në vetvete por 

nga horizonte të ndryshme dinamike e relative si interpretuesi, konteksti, situata, forma 

dhe përmbajtja e  mesazhit që transmetohet etj. Nëse kemi parasysh pikëpamjet e 

Derrida-s rreth tekstit ai e shfaq shkrimin si një arketip që simbolizon natyrën dinamike të 

interpretimit sikur të ishte një cilësi esencialiste e vetë shkrimit edhe pse nga ana tjetër 

pranon se ky i fundit nuk mund të tkurret në një gramatikë të shenjave. Mirëpo Derrida–

ja nis të trajtojë disa cilësi apo trajta që krijon teksti apo shkrimi që duket sikur janë në 

vetvete: disa cilësi që i gëzon vetë ai pa një kontakt me subjektin që interpreton. Por në 

këtë drejtim lihet pa u përmendur roli i përvojës ekzistenciale të subjektit si shkak i kësaj 

natyre edhe pse ai kërkon ta paraqes différance si horizontin që bën të mundur 

konceptualitetin2 por duke e parë si element që rrjedh nga vet natyra e shkrimit. Pra në 

këtë kontekst mund të temi se shkrimi në vetvete është një semiotikë e thjeshtë ndërsa me 

ardhjen e subjektit (hyrje në kontakt me tekstin) ai fiton kuptim metasemiotik. Kështu 

Derrida-ja duke e karakterizuar tekstin përmes atributeve apo cilësive që i mvesh në 

vetvete duket sikur vepron në mënyrë metafizike duke e shkëputur thuajse fare nga 

subjekti dhe duke i dhënë cilësi të shfaqshme në vetvete, rrugë kjo qartazi e metafizikës 

perëndimore. Së dyti, duket se në të vërtetë përparësia që Derrida-ja i jep shkrimit rrjedh 

nga fakti se “gjuha është mbi të gjitha, në njëfarë kuptimi [diçka] që do të zbulohet 

dalëngadalë, shkrim”3. Kjo duket të jetë edhe një nga shtysat se përse në këtë raport nuk 

përfshihet subjekti me përvojën e tij ekzistenciale në situatën e fjalës së folur (dialogut). 

Në këtë drejtim, Derrida-ja shfaqet si një anti-platonian i kulluar dhe vepra e tij 

kushtëzohet të cilësohet në njëfarë perspektive si gramatologji pasi siç vë në dukje dhe 

Rousseau “për gramatikanët arti i fjalës nuk është praktikisht veçse arti i shkrimit”4. Në 

këtë aspekt, tkurrja e përvojës hermeneutike të subjektit vetëm tek teksti apo përparësia 

lidhur me tekstin përbën një qasje moniste ashtu sikurse vetëm privilegjimi i fjalës së 

folur nga Platoni. Megjithatë mund t’i i kuptojmë disa arsye se përse Derrida-ja vendos 

këtë epërsi të shkrimit përkundrejt fjalës së folur. Fillimisht mund të përmendim se ai 

mendon se metafizika përbën një situatë brenda një horizonti kulturor që përdor një 

shkrim fonetik sepse vetëm një shkrim fonetik do të bënte të mundur lindjen e 

konceptualiteteve ku të kundërtat si kuptim/gërmë, shpirt/materie, e vërtetë/ gabim do të 

ishin të mbivendosura me atë të zë/shkrimit. Ai mendon pikërisht se është shkrimi fonetik 

                                                 
1 Sipas mendimit tim, hermeneutika e Derrida-s nuk mundet të paraqes thyerjen përfundimtare mes 

filozofisë dhe çdo pretendimi metafiziko-transhendental, siç mendon Rorty. Kjo, pasi a priori 

transhendental është përherë “i ndotur” dhe “i banueshëm” nga “njolla” empiriciteti. Në njëfarë kuptimi 

më të gjerë a priori-a është thjeshtë një abstragim që rrjedh a posteriori. Ky universalizim dhe abstragim 

nga a posteriori i a posteriores është vet a prior-ja transhendentale - shënimi im 
2 “Një lojë e tillë, différance, nuk përbën pra thjesht një koncept por në të vërtetë mundësinë e 

konceptualitetit, të një procesi konceptual dhe sistemi në përgjithësi” - Jacques Derrida, Margins of 

philosophy (Great Britain: The Harvester Press, 1982), 11. 
3 Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 61. 
4 Jean Jacques Rousseau, Saggio sull’origine delle lingue (Milano: Jaca Book, 1985), 35. 
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që ka bërë të mundur lindjen e kategorive antitetike të logjikës metafizike e jo kultura dhe 

koncepisoni i rrjedhur përgjatë historisë që nga antikiteti. Mirëpo edhe pse kjo vërejtje 

mund të gëzoj peshë përsëri qëndrimi që ai mban përkundrejt shkrimit është i njëjtë, në 

formë logjike, sikundër qëndrimi i dialogut kundrejt tekstit në qasjen e Platonit. Fillimisht 

është kjo mënyrë logjike e konceptimit të raportit të shkrimit me fjalën e folur që duke u 

shfaqur logjikisht si e njëjtë në formë me atë të Platonit, shfaq dukshëm një trajtë të thellë 

metafizike. Së treti, mund të theksojmë se çdo formë apo stil i artikulimit të gjuhës që 

kërkon të universializohet apo të vendos një hegjemoni përkundrejt formave të tjera 

përbën haptazi një qëndrim metafizik. Vendosja e hierarkisë dhe e epërsisë për të 

simboluar natyrën e interpretimit të një teksti mes njërës formë të shprehuri përkundrejt 

tjetrës (të folurit apo dialogut) përbën qartazi një qëndrim metafizik. Por përse ndodh 

kjo? Përgjigjen mund të japim në kritikën e katër që lind. Kështu, së katërti, Derrida-ja në 

përpjekje për të shmangur thjesht një përmbysje të një metafizike të subjektit në një 

“metafizikë spekulluese të subjektit” e nënvizon shkrimi si diçka tjetër nga subjekti për 

nga antyra. Pra Derrida-ja në përpjekje për të mos shfaqur një metafizikë të subjektit 

shfaq një metafizikë të objektit (tekstit) me atribute të ngjashme, siç i gëzonte subjekti 

metafizik. Pra në bashkëjetesë me drojtjen për të kritikuar dhe mos ndërtuar një 

metafizikë të subjektit, duket se mendimi i tij ndërton një metafizikë të objektit, pra një 

metafizikë të tekstit. Për arsye të këtij qëmtimi, tek mendimi i tij duket se realisht nuk 

ekziston një kapërcim i metafizikës për faktin se konsiderata e shkrimit si différance 

absolute e shkëput nga marrëdhënia me subjektin duke e cilësuar kështu jo si proces por 

si një e dhënë, pra si një veti thelbësore të vetë natyrës së shkrimit. Pikërisht këtë gjë dhe 

këtë qëndrim mban dhe metafizika ku kritika ndaj saj kritikon idenë e cilësimit të qenies 

si prani (materialitet fizik). Megjithatë në këtë situatë edhe pse me të drejtë Derrida-ja 

shprehet se apokaliptikja është “një kusht transhendental i çdo debati, madje i çdo 

përvoje, i çdo vule ose i çdo gjurme”1 megjithatë edhe kjo tezë nga ana e saj, në vetvete, 

mund të përbëj një fakt apokaliptik. Vet Derrida-ja e njeh këtë situatë kur shprehet se 

“çdo gjuhë që flet rreth apokalipsit është edhe kjo apokaliptike dhe nuk mund të rrjedh 

nga objekti i saj”2. Në këtë perspektivë, një hermeneutikë që i jep përparësi përvojës së 

subjektit apo interpretuesit e kupton konceptin e “gjurmës” të sublimuar si brenda një 

dialektikë hegeliane, një lloj ndërgjegje e palumtur e shkrimit pasi shenja menjëherë kur 

interpretohet, pra kur hyn subjekti në lojë, prodhon një kuptim (përmes interpretuesit) 

krejtësisht pluridimensional dhe të pafundëm. Kështu fundësia (semiologjia e fjalës) 

prodhon në vetvete pafundësinë e kuptimit dhe interpretimit. Së pesti, konceptimi 

metafizik i disa situatave që prodhon apo themelohet vetë teksti krijon premisat e 

moskapërcimit të plotë të metafizikës nga ana e hermeneutikës. Në këtë optikë, Derrida-

ja fillon ta konceptoj shkrimin apo tekstin si vendi i “objektiviteteve” ideale të kuptuar në 

një formë absolute. Kjo bën që e ardhmja e një teksti të shihet si e rregulluar nga një 

diferencë absolute a priori. Kështu dallimi mes termit différance tek Derrida-ja e Deleuze 

ka të bëj me atë hapësirë që qëndron mes Heidegger-it dhe Nietzsche-s. Mirëpo natyra e 

situatës së diferencës nuk mund të kuptohet pa atë të gjurmës. Në këtë rrjedhë, është 

vërtetë e rëndësishme të përmendet se shenjat janë përbërës jo vetëm në nivelin 

epistemologjik (siç mendonte Husserl-i) për formimin e idealiteteve por edhe në nivelin 

                                                 
1 Jacques Derrida, Disegno. La guisticia nel discorso (Milano: Jaca book, 1984), 135. 
2 Jacques Derrida, Disegno. La guisticia nel discorso (Milano: Jaca book, 1984), 138. 
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ontologjik ku në mungesë të “shenjës” nuk ka përvojë apo fenomen1. Pra jo vetëm 

shkrimi përmban diferencën apo jo-identitetin por edhe fjala e folur e gëzon këtë situatë. 

Pyetja që mund të shtrohet këtu përmes gjuhës së Derrida-s është: Përse zëri (phone) nuk 

mund të shfaq një formë “azili” ashtu si shkrimi? Zëri, ashtu si shkrimi bën pjesë në 

shfaqjen dhe artikulimin e gjuhës duke përbërë një situatë të pranisë dhe të mungesës. 

Zëri, ashtu si edhe shkrimi mund të strehoj edhe ai différance pasi kjo situatë krijohet nga 

përvoja ekzistenciale e subjektit kur hyn në marrëdhënie me objektin që do të 

interpretohet. Në këtë perspektivë, duket se qëndrimi i Gadamer-it është realist në lidhje 

me situatën mes fjalës së folur dhe të shkruar kur shpalos një nyje të pazgjidhshme mes 

oraliteti dhe shkrimit. Teksti, ashtu si zëri, merr pjesë në një lëvizje dialektike të gjuhës. 

Shkrimi reklamon zërin por nga ana tjetër në mundësi edhe ajo që është orale është e 

projektuar për tu shkruar. Kështu sipas Gadamer-it, kalimi mes oralitetit dhe shkrimit 

jepet përmes të lexuarit, i nënkuptuar si “t’i japësh zë”, që duke u nisur nga kufijtë si në 

sferën fonetike ashtu edhe atë grafike, garanton vazhdimësinë mes gjuhës dhe shkrimit. 

Por nëse për Gadamer-in zëri ruan “si fjalën e fillimit po ashtu edhe atë të fundit”2, kjo 

ndodh pasi të folurit duket se përbën për hermeneutikën njësinë e një “continuum” të 

ndërprerë ndërsa shkrimi shenjon diferencën e ndërprerjes. Pra hermeneutika për të 

nënkupton të kuptuarit duke nisur nga njësia e dialogut të pandërprerë ndërsa 

dekonstruksioni duke nisur nga diferenca e ndërprerjes. E në këtë aspekt, perceptimi 

Gadamer-it duket mjaft interesant kur ai e përfytyron atë si një mjet që ndërpret 

vazhdimësinë e zërit duke i dhënë jetë rrethit hermeneutik të identitetit dhe diferencës 

duke qënë vetë leximi që reformon e rinovon përherë nyjen e vazhdueshme mes oralitetit 

dhe shkrimit. Por duket se kjo situatë shmanget nga Derrida-ja dhe largohet më tej pasi 

tkurrja, të paktën në dukje në konceptin e gjurmës apo shenjës, nënkupton se realiteti 

nëse është shkrim fillestar dhe objekt i studimit tipik të filozofisë duhet të identifikohet 

patjetër me gramatologjinë. Pra me doktrinën e shkronjave që shihen si shenjat përbërëse 

të reales pa të cilat nuk mund të deskriptohet asnjë shkrim. Por siç shihet kjo përbën 

kryekëput situatën e një qëndrimi të pastër metafizik. Për ta theksuar më tej këtë qëndrim, 

Derrida-ja përdor edhe konceptin e të shtuquajturës si “arkigjurmë”, pra për një gjurmë 

fillestare edhe pse kërkohet ta konceptoj si anti-metafizike3. Megjithë këtë ky term e 

vendos Derrida-n disi haptazi në një shteg metafizik që e nënrendit gjurmën dhe 

diferencën ndaj dukjes për të pohuar prioritetin e këtyre përkundrejt asaj: ky qëndrim 

nënkupton një strategji të njëjtë me të metafizikës. Në kundërvënien e différance ndaj 

pranisë fytyra e konceptit différance shfaqet logjikisht si një emër tjetër për të treguar 

fillesën duke krijuar një situatë të pastër metafizike edhe pse në fund Derrida-ja mendon 

se struktura fillestare mund të cilësohet si ngjarje dhe jo si themel4. Megjithatë qëndrimi i 

                                                 
1 Por ky fakt nuk duhet marrë në kuptimin absolut pasi ekziston edhe përvoja nga fjala e folur – shënimi im 
2 Donatella Di Cesare, Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2005), 172. 
3 “E është ky ndërtim i të pranishmes, si një “i origjinës” dhe patkurrshmërisht jo i thjeshtë ( e pra, stricto 

sensu jo i origjinës) sintezë e shenjave apo gjurmësh të ruajtjes dhe jo ruajtjes (për të riprodhuar në 

mënyrë analoge dhe të përkohshme një gjuhë fenomenologjike dhe transhendentale që shpejt do ta tregoj 

veten si jo e duhur), që unë propozoj ta quaj “arki-shkrim, archi-gjurmë, apo différance. Çka (është) 

(njëkohësisht) hapësinorizim (dhe) kohësim” - Jacques Derrida, Margins of philosophy (Great Britain: 

The Harvester Press, 1982), 13. 
4 “Për ne, différance mbetet një emër metafizik, e të tërë emrat që shpalosen në gjuhën tonë janë të tillë, si 

emra, metafizik. E ky është veçanërisht rasti kur këto emra shfaqin përcaktimin e différance si diferencë 

mes pranisë dhe aktuales (Anwesen/anwesend), e kryesisht, përbën tashmë rastin kur pohojnë 
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tij nuk i largohet situtës metafizike por marshon më tej në këtë shteg metafizik ku pranon 

se kjo strukturë si ngjarje themelon historinë (në rastin tonë historinë e teksteve) por nuk 

zotëron nga ana e saj histori1. Pikërisht ky qëndrim i fundit përbën haptazi një qëndrim 

metafizik ndonëse disi më të moderuar se rasti klasik i metafizikës2. Mirëpo tek Derrida-

ja “gramatologjia” ngelet thjesht një apori sikundër edhe etika e tij pasi nuk mund të 

ekzistoj një shkencë që të ketë si objekt të saj shkrimin pasi vlerat tradicionale të 

shkencës dhe objektivitetit bëhen të mundura nga vetë shkrimi. Kështu shkrimi mund të 

kuptohet si një problematizim i situatës dhe kufjëve të tij të brendshëm. Ky qëndrim disi 

perspektivist, vetëm në vetvete, shfaqet edhe në konceptimin e strukturës. “Nëse 

ekzistojnë struktura, ato janë të mundura vetëm duke nisur nga kjo strukturë themelore 

përmes të cilës tërësia hapet dhe derdhet për të fituar kuptim në emancipimin e një teleos 

që duhet të kuptojmë këtu në formën e saj më të papërcaktuar”3. Kjo sipas Derrida-s 

mund të përbëj themelin apo thelbin për të mos qenë metafizik por kur ky qëndrim 

kundrohet me situatën e marrëdhënies me tekstin gjërat ndryshojnë disi. Nga mendimi i 

tij duket se krijohet me të vërtetë përshtypja se ky qëndrim e kapërcen metafizikën por 

vetëm brenda konsideratave të objektit në vetvete (tekstit pa marrëdhënie me 

interpretuesin). Për këtë arsye ky kapërcim i metafizikës nga ana e Derrida-s nuk ngjan i 

plotë. Së gjashti, shfaqet një situatë metafizike kur trajtohet gjurma dhe diferenca në 

koncepsionin ontologjik. Derrida-ja e koncepton gjuhën e zhanërit të shkrimit përmes 

arkigjurmës si një gjuhë psikike, më e ngjashme me atë  hierogilfe sesa atë fonetike, si 

një shkrim fillestar, parësor. Mirëpo ky zëvendësim nuk krijon ndonjë situatë që kapërcen 

metafizikën pasi ai ndërton një themel fillestar kur shprehet se është “gjurma që bëhet 

pra fillesa e fillesës”4. Por duke kritikuar këtë mendim, mund të pranojmë se ekziston 

mundësia si horizont që i jep këtë fizionomi gjuhës, pra në thelb është një çështje 

zgjedhje, pra është etika që i paraprin interpretimit. Vetëm në këtë mënyrë mund ta 

kapërcejmë metafizikën duke pranuar shumë parime që udhëheqin situatën interpretative. 

Kështu ne nuk mund të shprehemi thjesht se shenja është “dopio”. Shenja është një e 

vetme por është subjekti që në kuptimin e “leximit” të saj shfaqet si dyshe, një herë si 

shenjë në kupimin gramatikor e një herë si shenjë e bartur me kuptim në sensin meta-

semiotik. Pra, realisht kritika e Habermas-it gëzon peshë kur nënvizon se Derrida-ja shfaq 

                                                                                                                                                 
përcaktimin e différance si diferencë të Qenies me qeniet. “Më e vjetër” se vet Qënia, një diferencë e tillë 

nuk ka emër në gjuhën tonë. Por “tashmë e dimë” se nëse është e pa emërueshme, nuk është përkohësisht 

e tillë, jo sepse gjuha jonë nuk e ka gjetur apo emëruar atë, apo sepse duhet ta gjenim në një gjuhë tjetër, 

jashtë të fundmes së tonës por sepse nuk ekziston aspak asnjë emër, as emri i saj apo i Qenies, as ai i 

"différance", që nuk përbën një emër, që nuk përbën një tërësi nominale të kulluar, e papushim shpaloset 

në një zinxhir të të ndryshmes e që shtyn në  zëvendësime” - Jacques Derrida, Margins of philosophy 

(Great Britain: The Harvester Press, 1982), 26. 
1 “Diferenca nuk bën thjesht pjesë as në histori, as në strukturë”- Jacques Derrida, La scrittura e la 

differenca (Milano: Enaudi, 2002), 36. 
2 Ndoshta kjo është një reminishencë ose një mbetje strukturaliste. Dhe në të vërtetë vepra e tij De la 

grammatologie (1967) duket sikur i përngjan një projekti të tillë strukturalist. Nëse vendosim një 

strukturë a priori atëherë kemi një qëndrim metafizik dhe nga ana tjetër një kapërcim i saj duket iluzion 

pasi edhe interpretimi përbën në vetvete një projekt, pasi udhëhiqet nga para-struktura të interpretuesit. 

Pak rëndësi ka në thelb, në këtë mes, sesi  ndërtohen këto struktura. Edhe nëse ato janë të përkohëshme 

atëherë përbëjnë një qëndrim metafizik por të moderuar. Në të kundërt ai përbën një qëndrim radikal. 

Nisur nga kjo e fundit mund të kuptojmë në mendimin e Derrida-s se historia i përket différance dhe jo 

différance historisë – shënimi im 
3 Jacques Derrida, La scrittura e la differenca (Milano: Enaudi, 2002), 33. 
4 Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 92.    

http://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_grammatologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_grammatologie
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një përpjekje për të kapërcyer Heidegger-in por nuk e realizon këtë lëvizje pasi kritikon 

metafizikën pa arritur të çlirohet nga “qëllimi i një filozofie të fillestares”1. Différance 

mendon Derrida-ja “tout court do të ishte më fillestare”2 por këtu duket se përpjekja e tij 

për të mos e cilësuar différance si themel dështon kur pohon që “kjo megjithatë mund të  

mendohet në afërsinë më të madhe vetëm me një kusht: që të fillohet duke e përcaktuar si 

diferencë ontiko-ontologjike më parë se të anullohet këtë përcaktim”3. Si rrjedhim, duke 

menduar si Derrida-ja se vetë différance është më e vjetër se vetë koncepti i qenies, ne 

ende nuk e kemi zgjidhur problemin pasi thjesht kemi ndryshuar themelin e saj por jo 

natyrën metafizike të themelit. Për ta zgjidhur këtë problem nuk mund të ndryshojmë 

themelin që mbështet përsëri në një hermeneutikë të objektit por duhet të hedhim 

vështrimin tek një konceptim të ri të subjektit dhe marrëdhënien e tij me tekstin 

(objektin). Në këtë shteg duhet të njohim paraprakisht situatën, ndryshe nga Derrida-ja4 

se différance përbën një situatë që përftohet dhe lind përmes interpretimit të tekstit nga  

ana e subjektit por edhe një para-strukturë që nuk vjen logjikisht para interpretimit të 

tekstit pasi e ndërtojmë edhe e pranojmë si një situatë që do të ndodh doemos pasi vetë  

përvoja e subjekti na shfaqet si différance. Pra différance rrënjëzohet tek përvojat e 

ndryshme e të papërsëritshme të subjektit që kur hyn në marrëdhënie me tekstin 

materializon këtë situatë përmes interpretimit. Pra natyrën e différance nuk e gëzon teksti  

në vetvete (një tekst pa subjekt) por subjekti që e shfaq konkretisht kur hyn në situatën e 

interpretimit përmes tekstit apo edhe fjalës së folur. Kështu duhet ta pranojmë se kjo 

strukturë është një situatë që rrjedh nga interpretimi i tekstit, si një strukturë përherë 

konkrete që lind vazhdimisht kur interpretojmë një tekst. Nëse différance kuptohet si një  

emër që nuk bën pjesë në gjuhë kjo nënkupton të mendosh një përmasë ontologjike pa 

përdorur emrin ose diçka që nuk është emër, pra mungesë e pranisë. Por kuptohet që 

Derrida-ja e shpreh këtë qëndrim sepse mendon se qenia nuk mund të ketë një emër të 

vetëm5. Por ai edhe pse bën përpjekje ta cilësoj situatën e différance jo si “një teori, jo si 

një filozofi. As si një shkollë, as si një metodë. As edhe si një diskurs, një akt, një 

praktikë... dekonstruksioni është një ngjarje”6, përsëri ai nuk e shikon si një proces të 

mirëfilltë që lind nga rezultati i interpretimit të tekstit përmes subjektit. Si rrjedhim, ai 

qëndron në situatën metafizike pasi në përpjekje për të kritikuar platonizmin i dha 

shkrimit një objektivitet gati të skajshëm duke e shkëputur nga marrëdhënia reciproke 

dhe kushtëzuese me subjektin. Por, në të vërtetë, différance është edhe atribut i zërit ku 

dallon nga fjala e shkruar vetëm në aspektin e atributit të shprehjes (jo përmes shenjës së 

bojës në letrën e bardhë). Kjo gjë mund të kuptohet vetëm nëse pranohet se problemi  nuk 

qëndron tek shenja apo mediumi por tek kuptimi që i jepet shenjës nga subjekti, pra tek 

interpretimi që i jepet shenjës së shkruar në rastin e shkrimit apo shenjës si artikulim 

zanor në rastin e fjalës së folur. Vetëm duke njohur këtë perspektivë nuk mund të kryhet 

gabimi që të vendoset një epërsi teoriko-praktike e shkrimit përkundrejt fjalës së folur 

apo të shpallet një mesazh etik (natyra e shkrimit si qëndrim kritik nisur nga diferenca në 

krahasim me fjalën e folur). Në të vërtetë si fjala e folur ashtu edhe ajo e shkruar e 

                                                 
1 Jürgen Habermas, Il discorso filosofico della modernita (Roma-Bari: Laterza, 1987), 84. 
2 Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 44. 
3 Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 45. 
4 “Një différance e tillë, nga fakti se nuk ka asnjë emër në gjuhën tonë” – Jacques Derrida, Il gusto del 

segreto (Roma-Bari: Laterza, 1997), 56. 
5 Jaques Derrida, Il gusto del segreto (Roma-Bari: Laterza, 1997), 56. 
6 Jacques Derrida, Il sogno di Benjamin (Milano: Bompiani, 2003), 33. 
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përmban në thelb tipologjinë e diferencës sepse bazohet në interpretimin e subjektit dhe 

përvojës së tij ekzistenciale, në thelb e papërsëritshme. Ndryshimi i vetëm është vetëm 

forma e informacionit që interpretohet por jo natyra e tij pasi interpretimi dhe situata që e 

ndryshon përfundimin në këtë interpretim është përvoja subjektive e papërsëritshme e 

subjektit. Realisht të gjithë këto atribute si différance, gjurma etj, janë vlerësime dhe 

gjykime të subjektit nisur nga  përvoja e tij ose më saktë janë ngjarje që rrjedhin kur 

subjekti hyn në kontakt me diçka që duhet interpretuar. Pra këto “situata” nuk mund të 

jenë cilësi në vetvete të asnjë forme të artikulimit të kuptimit (fjala e shkruar apo fjala e 

folur). Në këtë drejtim, ajo çfarë kërkojmë të nënvizojmë ka të bëj me faktin se nuk është 

struktura e artikulimit të gjuhës në vetvete ajo që na shfaq natyrën e vërtetë të 

interpretimit apo t’i jap përgjigje pyetjes se përse kemi kaq  interpretime për të njëjtin 

tekst. Madje ky fakt i fundit është domethënës për të kuptuar se në nivelin e shenjës nuk 

ndryshon asgjë grafikisht por është përvoja e interpretuesit që i jep përherë një kuptim të 

ri. Nëse pranojmë situatën e përparësisë të përvojës së subjektit që interpreton do të 

kuptonim se në të vërtetë këto “atribute” të situatës së shkrimit apo tekstit nuk kanë të 

bëjnë me natyrën e différance së kuptimit. Në këtë aspekt p.sh natyrën autoritare të 

interpretimit (interpretimi i mbyllur) dhe   dinamicitetin e différance nuk mund ta shtojë 

apo ta zbeh intensiteti i situatës së tekstit sepse nuk përbën një  “cilësi” në vetvete e tij 

por është vetëm në varësi të subjektit dhe qëndrimit të tij të dëshifrimit dhe krijimit të 

kuptimeve që mbi të gjitha përbën një zgjedhje dhe një qëndrim etik. Aspektet e 

modalitetit të transmetimit të tekstit përbëjnë kryesisht, në këtë drejtim, vetëm një aspekt 

etik të pamjes por asgjë substanciale lidhur me natyrën e interpretimit si différance apo si 

hapje. Së shtati, duke kritikuar një  hermeneutikë të objektit të mbështetur tek teksti ne 

mund të rishikojmë kuptimin e subjektit dhe marrëdhënies me tekstin dhe situatën e 

différance apo gjurmës. Kështu në  varësi të konceptimit të situatës së subjektit ndryshon 

edhe shtegu i marrëdhënies me tekstin dhe konceptimi i objektit në situatën e 

interpretimit me të. Nëse pranojmë botëkuptimin e të ashtuquajturës “filozofi të jetës” 

teksti mund të perceptohet edhe si shpalosje e identitetit personal të interpretuesit që në 

thelb do të thotë një autobiografi. Pra çdo tekst është një biografi e interpretuesit që hyn 

në kontakt me të për ta interpretuar. Lidhur me këtë mund të ftojmë konsidertat e 

Nietzsche-s që e koncepton gjuhën si diçka fiziologjike1 por që nuk tkurret në një 

materializëm banal. Sipas tij, kjo do të thotë që përmes interpretimit gjuha mund të 

cilëohet si biografi ku kuptimi nuk del vetë përmes shenjave apo thjesht përmes 

dëshifrimit të kuptimit të tyre. Nëse sipas tij shkrimi shpreh në mënyrë të drejtëpërdrejt 

stimujt fiziologjik të autorit (dhe në mënyrë të tërthortë atë të interpretuesit) atëherë kjo 

                                                 
1 ““Me çfarë shenjash na pajis linguistika, në mënyrë të veçantë studimi etimologjik, lidhur me historinë e 

evolucionit të koncepteve morale?”. – Nga ana tjetër, është po ashtu e nevojshme të fitosh mbështetjen e 

fiziologëve dhe mjekëve në lidhje me këto probleme (rreth vlerës së gjithë gjykimeve të përdorur deri më 

tani): ne mund tja lemë në dorë filozofëve profesionistë për të vepruar si avokatë dhe ndërmjetësues në 

këtë rast, pasi kanë arritur të shndërrojnë tërësisht marrëdhëniet në fillesë kaq të thata dhe të dyshimta 

mes filozofisë, psikologjisë dhe mjekësisë në një bashkëpunim miqësor dhe frytdhënës. Në të vërtetë, çdo 

listë vlerash, të gjitha “ti duhet”, të njohura në histori apo në studimin etimologjik, kërkojnë para së 

gjithash një qartësim dhe një interpretim fiziologjik, sesa psikologjik; dhe të gjithë këto lista presin një 

kritikë nga ana e shkencës mjekësore” – Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality (New York: 

Cambridge University Press, 2007), 34. 
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nuk mund të jetë veçse autobiografi1. Pra të çkodosh tekstin do të thotë të çkodosh 

identitetin e autorit përmes identitetit të interpretuesit. Nëse mund të përdorim gjuhën e 

Derridas mund të themi se të dekonstruktosh do të thotë të dekonstruktosh “biografinë” e 

autorit përmes “biografisë” së interpretuesit. Duke qenë se këtu flasim për një 

autobiografi, pra për vetë përvojën e qenies tonë, atëherë duket se kemi një përthyerje të 

vetë ontologjisë në një tekst-ontologji. Por arsyeja e ekzistencës së gjuhës nuk është 

paraqitja e shkrimit. Në këtë aspekt, natyra e shkrimit dhe thelbi i tij kushtëzohet 

ontologjikisht nga disa horizonte që Heidegger-i i thekson bindshëm. Pra natyra e 

shkrimit dhe e tekstit për të cilin flet Derrida-ja nuk mund të shfaqet vetëm si një skenar 

universal por edhe si lokal. Kështu nëse e analizojmë mendimin e Derrida-s nga 

perspektiva heideggeriane kuptojmë se ky i fundit mendon përmes një rokade konceptesh 

kur shprehet se është shkrimi që shfaq harresën e qenies si aspekt i metafizikës duke 

përjashtuar mundësinë e restaurimit të një kuptimi të plotë të qenies2. Megjithatë në këtë 

kritikë, ne kemi përmendur më lart se nuk është shkrimi në vetvete që mund të shërbej si 

një situatë për të dekonstruktuar metafizikën pasi së pari të gjithë idetë metafzike u 

shkruan edhe përmes teksteve. Teksti në vetvete si gramatikë apo si fundësi fizike nuk 

ndryshon por përvoja e individëve po. Si pasojë, kuptimet varen nga përvojat e tyre që 

pikasen kur hyjnë në kontakt me tekstin apo shkrimin. Kështu duhet të pranojmë se 

gjurma nuk ka asnjë lidhje natyrore me kuptimin pasi është subjekti që e shfaq shenjën 

dhe i jep asaj nisur nga dëshifrimi plural në interpretim, emrin e gjurmës. Gjurma nuk 

gjendet në tekst dhe as është një zëvendësim i shenjës por është mënyra sesi  shenja 

shfaqet apo të qenit të vet shenjës që pa subjektin nuk mund të ishte aspak e tillë. Pa 

subjektin shenja thjeshtë është. Shenja nuk ekziston por me shfaqjen e subjektit gjurma 

është mënyra sesi  shenja shfaqet. Kjo nënkupton sesi  trasformohet semiotika në 

hermeneutikë. Semiotika bëhet dëshmia e hermeneutikës dhe pa të kjo e fundit nuk është 

por megjithatë është edhe kjo e fundit që i jep dhe interpreton vetë semiotikën. Kështu 

semiotika (shenja) dhe hermeneutika (gjurma) janë në një rreth ekzistencial sa herë që 

subjekti hyn në një marrëdhënie përvoje me tekstin apo shkrimin. Duke kuptuar këtë rreth 

apo varësi pa shkak-pasojë (pa fillim-mbarim) jo vetëm që i japim fund metafizikës por 

në kuptimin ontologjik nuk e vështrojmë më boshllëkun, vdekjen apo të pathënën në 

aspektin fizik (tek pauzat, vendet bosh midis fjalëve, pikat, presjet etj) siç bën Derrida-ja. 

Kështu “hiçi” mund të prodhohet edhe brenda “qenies” apo gjurma brenda shenjës.  

Gjurma, pra, nuk ka një strukturë shfaqje-mungesë por është vetë përvoja njerëzore që 

gjurmën e interpreton sipas një perspektive të caktuar. Mund të themi se semiotika dhe 

shenja është gjëja më e parëndësishme thelbësore pasi pa të nuk  do të fillonte akti i 

interpretimit (mungesa e tekstit) por që ajo më vete edhe fonetikisht nuk na thotë asgjë në 

aspektin kuptimor. E njëjta fjalë interpretohet ndryshe, çka na bën të kuptojmë se aspekti 

kuptimor pas shfaqjes fizike të shenjës lidhet ngushtë me subjektin që interpreton dhe me 

përvojën e tij. Por problemi qëndron tek fakti se gjurma nuk gjendet në tekst, atje 

ekzistojnë vetëm shenja pasi është procesi i interpretimit të subjektit që kur hyn në konakt 

me tekstin prodhon këtë konsideratë, pra gjurma nuk është një parim a priori por një 

                                                 
1 “Shkrimet e mia flasin vetëm për kapërcimet e mia: brenda jam unë” – Friedrich Nietzsche, Umano 

troppo umano II (Milano: Adelphi, 1981), 3. 
2 “Différance, në njëfarë aspekti, në të vërtetë disi të çuditshëm [është] më e vjetër se diferenca ontologjike 

apo se e vërteta e qenies…. Të një gjurme që nuk i përket më horizontit të qenies, por ku loja mban e 

përcakton kuptimin e qenies” – Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 69. 
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rezultat që prodhohet. Kjo do të thotë marrësh parasysh subjektin si krijues i interpretimit 

dhe jo t’i japësh një veti thelbësore duke e qenësuar tekstin si pa lidhje me subjektin sikur 

ky i fundit thjesht të evidentonte natyrën e tekstit. Mbi të gjitha ai e krijon natyrën e 

tekstit duke e evidentuar përmes interpretimit. Pra, përfundimisht, gjurma mund të 

kuptuar edhe ndryshe nga Derrida-ja. Mund të nënkuptohet si diçka që  nuk ekziston dhe 

që nuk tregon lëvizjen aktive të différance që e përbën që në thelb në mënyrë fillestare 

pasi nuk ekziston a priori si diçka e dhënë. Vetëm përvoja e subjektit mund të merret si 

situatë a priori çka na sjell një “shqetësim” lidhur me shkrimin. Ndoshta në të vërtetë ne 

nuk mund ta dimë në vetvete nëse shkrimi është një shenjë e një shenje apo e një fjalë jo 

të përplotë. Në fakt kjo është mënyra dhe rezultati që del nga përvoja ynë e interpretimit. 

E të vërtetë kjo kritikë kundrejt Derrida-s niset nga pozita heideggeriane. Duket se 

pikërisht kapërcimi i metafizikës nga ana e hermeneutikës mbështet në këtë shteg. 

Kërkesa jonë e parë ka të bëj me faktin se themeli parësor mbetet përherë përvoja 

ekzistenciale e subjektit që interpreton përmes horizonteve të tij ekzistenciale e që 

përfaqëson dhe krijon në nivelin kuptimor interpretimin dhe shumësinë e intepretimeve 

lidhur me një fenomen të caktuar të veçantë. Rrjedhimisht, në këtë optikë ne mund t’i 

pranojmë konceptet e différance apo shenjës por si ngjarje që rrjedhin nga ekzistenca e 

përvojës së interpretuesit. Kështu konsideratat e Derrida-s se çdo tekst  përbëhet nga një 

polifoni apo ndërthurje tekstesh apo se fjala nënkupton différance mund  t’i kuptojmë 

realisht nga këndvështrimi heideggerian se ekzistojnë disa horizonte që kushtëzojnë 

interpretuesin e tekstit. Nga ana tjetër, ekzistojnë edhe vetë situata të interpretimit që na 

dëshmojnë hapur përparësinë e subjektit si poli themelues kryesor në fenomenin e 

interpretimit. Shkrimi në përgjithësi përmes perceptimit të subjektit si gjurmë, nisur nga 

rezultati dhe produkti që prodhon marrëdhënia e subjektit me tekstin (interpretimi plural) 

edhe pse vepron me elemente gjithësesi të kodifikuar (përgjatë rrjedhës individuale dhe 

kolektive), përsëri prodhon një interpretim ndryshe. Fakti pse nuk ekziston një 

“interpretim i duhur” (në kuptimin objektiv) për të interpretuar tekstin nuk vjen nga vet 

natyra e tekstit në vetvete por nga natyra e subjektit që shfaqet menjëherë kur hyn në 

kontakt me tekstin që interpretohet. Si rrjedhojë, mund të shprehemi se në tekst nuk mund 

të ketë asgjë të përcaktueshme por interpretimi nga ana e subjektit është ai që fillimisht 

orvatet dhe i jep një kuptim edhe pse mund të mos jetë i sigurt për kuptimin që mendohet 

se gëzon në të vërtetë. Pra koncepti i shenjës si bashkim  i domethenësit dhe domethënies 

kryhet nga interpretimi i subjektit edhe pse ekziston një ndarje virtuale mes domethënësit 

dhe domethënies pasi shenja është ajo që shihet fizikisht ndërsa kuptimi rrjedh nga 

interpretimi që i bëhet asaj. Në kuptimin empirik sigurisht që kemi një dallim ndërsa në 

nivelin mendor apo virtual shenja kuptohet si interpretim i saj, pra një kuptim më i gjerë 

sesa shpreh grafikisht fjala apo shenja. Për këto rrjedhoja, realisht shenjat shfaqen të 

artikuluara si “rebuse” kurrë të lexueshme nga një çelës interpretues universal pasi 

interpretuesi përmes përvojës së tij (të ndërgjegjshme apo jo) “shpik semiologjinë e tij’’ e 

prodhon kuptimet e tij duke futur një trup verbal që prodhon çdo herë një kuptim të ri dhe 

kufizon çdo përkthim të mundshëm në mënyrë univoke. Pra nisur nga fakti se shenja 

duhet të shfaqet apo përdoret vazhdimisht atëherë ajo duhet të njihet pavarësisht nga 

ndryshimet e mundshme empirike që pëson. Për këtë arsye, ajo domosdoshmërisht duhet 

të gëzojë një identitet formal që është domosdoshmërisht ideal. Për këtë shkak ekziston 

një interpretim i pafund i shenjës pasi kuptimi nuk përmbahet tërësisht tek idealiteti 

formal por tek përvoja e interpretuesit që hyn në kontakt me tekstet. Çdo shenjë verbale 
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ose jo verbale mund të funksionoj në nivele të ndryshme duke hyrë në konfiguracione të 

papritura dhe rastësore që nuk janë të “parashkruara’’ por kjo varet vetëm nga një 

qëndrim i subjektit. Në këtë kuadër horizonti i kuptimit të tekstit dhe horizonti i të 

kuptuarit të tekstit nga ana e interpretuesit nuk janë të ndarë por ne duhet të përcaktojmë 

një nivel ndarje në mënyrë që të pranojmë përparësinë e përvojës ekzistenciale të 

subjektit në interpretimin e teksit. Pra përse shenja të ndryshme grafike interpretohen 

ndryshe nga subjekte të ndryshëm? Dhe kjo është një pyetje e rëndësishme pasi vendoset 

një ndarje dhe krijohet një përgjigje që në nivelin grafik të semiotikës ekziston një barazi 

formale mes interpretuesve ndërsa në nivelin e interpretimit të tyre ekziston një ndryshim 

që i kushtohet faktit të përvojës ekzistenciale të subjekteve të ndryshëm. Ndërkohë me të 

drejtë Derrida-ja shtyhet të mendojë se shkrimi karakterizohet nga mungesa e shkrimtarit1 

por ky aspekt pranohet që në aktin kur subjekti apo interpretuesi hyn në kontakt me 

tekstin. Në këtë perspektivë fakti që shkrimi fiton një jetë të pavarur dëshmohet jo vetëm 

fizikisht por edhe virtualisht si mesazh, çka do të thotë se qëllimi dhe mesazhi që kërkon 

të shpreh autori dhe asaj që nxjerr interpretuesi nga ky tekst është i ndryshëm (për të mos 

thënë edhe shumë i ndryshëm). Në thelb të gjithë autorët janë autorë të interpretimit të 

teksteve përpara se të jenë autorë të shkrimit të në teksti. Nëse do të futeshim në debat 

nuk mund të hyjmë “tabula rasa” por përmes tekseve të disiplinës përkatëse. Situata ku 

subjekti prodhon një kuptim të ri përmes tekstit është një shpalosje e ekzistencës së tij që 

del nga rezultati i dëshifrimit të fjalës apo tekstit të shkruar dhe jo si fakt që përmbahet 

tashmë në tekst. Boshllëku dhe différance nuk gjendet në tekst pasi është një rezultat që 

prodhohet nga interpretimi i tekstit që vjen si situatë e takimit të përvojës unikale të 

subjektit me fjalën që gjendet në tekst. Pra  diferenca prodhohet nga ekzistenca autentike 

e subjektit që shfaqet në çastin kur hyn në kontakt me shkrimin ashtu sikurse subjekti 

njeh në momentin që hyn në kontakt me objektin. Ta perceptosh ndryshe këtë 

marrëdhënie do të thotë jo vetëm t’i japësh atribute metafizike por edhe ta perceptosh 

subjektin si një “tabula rasa” që mëson e kupton fund e krye nga teksti duke pranuar 

përvojën vetëm si një përvojë tekstuale. Nisur nga kjo, mendojmë se kuptimi i pa thënë 

bartet tek subjekti por që natyra e ndryshme e interpretimeve e të njëjtit tekst na bën të 

mendojmë se flasim për kuptime të ndryshe që në thelb nënkuptojnë përvoja të ndryshme 

mes subjekteve. Pra hiçi apo diferenca nuk mund të paraekzistojë në tekst. Ajo ekziston 

pasi evidentohet që nga interpretimi që jep subjekti kur hyn në kontakt me tekstin. Ne 

mund të themi se teksti është hiç jo në nivelin kuptimor (që e mbart në thelb atë) por në 

kuptimin ekzistencial (pa subjektin teksti nuk ekziston dhe nuk ka si të jetë as shenjë e as 

gjurmë pasi gjurma vjen si një rezultat i mungesës së shenjës). Pikërisht ky boshllëk mes 

                                                 
1 Si ta kuptojmë thelbin e shkrimit si mungesë e referuesit? Nëse merret në kuptimin absulut kjo mund të 

ekzistojë nisur nga edhe nga nga një “common sense” i Georg Moore-it por nuk prodhon asnjë kuptim 

nëse nuk ekziston edhe një subjekt që hyn në marrëdhënie me të. Në këtë aspekt, shumësinë e 

interpretimit tekstit nuk ja siguron thjeshtë mugesa ontologjike e referuesit sesa përvoja e veçantë e çdo 

lexuesi që hyn në kontakt me tekstin. Nëse teksti mendohet si një strukturë pa subjekt ajo nuk mund të 

prodhojë kuptim privat apo publik nëse një subjekt nuk hyn në kontakt me tekstin. Në këtë mënyrë është 

e pamundur të flasësh pasi ky akt nuk mund të prodhojë kurrë një kuptim dhe e rëndësishme tek teksti 

është kuptimi që ai ngjall e krijon dhe jo procesi i të lexuarit. Në të vërtetë ekszistenca e një të foluri pa të 

ditur duket pak utopike pasi jo vetëm shenja por edhe fonema krijon një situatë kuptimore, përfytyrimore 

tek subjekti. Edhe leximi i një teksti në gjuhë të huaj, pa ditur kuptimin e fjalëve, prodhon një situatë 

kuptimore tek subjekti që e lexon si p.sh fjalët që mund të pëngjasojnë me gjuhën e tij, muzikaliteti etj – 

shënimi im 
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fjalëve mbushet në mënyrë individuale nga interpretimi i një subjekti të caktuar ku 

kërkon ta formësojë tekstin apo ta rindërtojë (sipas Gadamer-it) duke formuar një gjurmë 

aty ku ka shenjë dhe aty u ka gjurmë një shenjë. Pra është pikërisht përvoja e 

interpretuesit që krijon këtë situatë të re ku në thelb një interpretim i ri nënkupton një lojë 

ku ndryshojnë vendet shenja me gjurmën apo anasjelltas.   

Nga ana tjetër, vlerësimi parësor i rolit të interpretuesit e ridimensionon edhe vetë 

procesin e njohjes apo të kuptuarit. Siç shprehet edhe Gadamer-i se “kur në përgjithësi 

kuptohet, kuptohet ndryshe”1. Ndërkohë nisur edhe nga mendimet e Derrida-s se teksti e 

transhendon përherë autorin që e ka shkruar, ku me këtë fakt duhet pranuar aspekti 

absolut i përvojës ekzistenciale të interpretuesit, kuptojmë se të kuptuarit për hir të këtij 

aspekti të fundit nuk përbën një akt riprodhues por një akt prodhues. Për këtë shkak “të 

qenit historik do të thotë të mos mundesh kurrë të shpërbëhesh tërësisht në vet-

transparencë”2. Si rrjedhim, duke qenë se nuk ekziston kjo ndarje absolute midis shenjës 

dhe kuptimit të vërtetë gjë që e dëshmon qartë ekzistenca e një “noumeni hermeneutik”, 

mund të themi se njohja nuk përbën një rinjohje por një njohje tjetër mbi bazat e një 

interpretimi të ri. Dhe kjo pasojë godet hapur konceptin platonian të njohjes si një 

rinjohje apo më saktë si një kujtim. Në këtë perspektivë edhe mediumi shndërrohet 

tërësisht. Tani më koncepti i shkrimit nuk ekziston si diçka ku depozitohet kujtesa pasi në 

tekst sa herë që interpretohet kur hyn në lojë subjekti krijohet një kuptim ndryshe ku në 

dukje mund të krijoj një paradoks3. Krijohet pra një ngjarje apo një situatë e re si 

interpretim. 

 

 

2.4.6   Dekonstruktimi i dekonstruksionit. Kapërcimi i metafizikës 

 

Pas disa kritikave që i adresuam konceptimit metafizik të tekstit mund të themi se ai nuk 

është i shkëputur nga besimi apo trajtat sesi vetë Derrida-ja përpiqet ta kritikojë 

metafizikën apo traditën e mendimit filozofik. Thënë këtë, një nga përpjekjet e tij për të 

realizuar këtë qëllim ështe edhe termi i njohur i “dekonstruksionit”. Në të vërtetë ky term 

ka patur shumë kuptime dhe është interpretuar në mënyra të ndryshme jo vetëm nga ai 

por edhe nga kritikët e tij. Në të vërtetë, shkak i kësaj situate është edhe fakti se ky term 

është vështrirë i përkufizueshëm dhe i operacionalizueshëm pasi sipas Derrida-s ai përbën 

më tepër një mendësi, një situatë që nuk mund të konceptualizohet si të ishte një koncept 

logjik4. Megjithatë njëfarë kritike që do t’i adresohet edhe këtij termi nuk lidhet me këtë 

situatë por me idenë se edhe ky koncept qëndron herë pas here në të njëjtat shtigje si 

konceptimi në trajta metafizike i tekstit. Thënë parimisht, thuajse të gjitha kritikat e 

mëparshme që i drejtoheshin konceptimit të tekstit nga ana e tij mund të qëndrojnë edhe 

për situatën e “dekonstruksionit”. Në një nivel të përgjithshëm kur Derrida-ja kërkon të 

kritikojë metafizikën ai merr trajtën e një mendësie dhe e një detyre të filozofit apo 

filozofisë. Për të, detyra e filozofit do të jetë ai i dekonstruktimit, në mënyrë të veçantë, i 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 615. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 625. 
3 Paradoksalisht është fundësia e tekstit (në kuptimin fizik) që na çon në një pafundësi interpretimi të tij 

pasi ajo që ndryshon si ndryshore është përvoja e interpretimit të teksti – shënimi im 
4 “Dekonstruksioni nuk ka të bëj me kalimin nga një koncept në një tjetër, por në të përmbysurit dhe në 

vendosjen e një rendi konceptual ashtu si edhe të një rendi jo konceptual përmes të cilit i pari 

artikulohet”- Jacques Derrida, Limited Inc. (Milano: Cortina, 1997), 32. 
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teksteve. Ai duhet të verë në krizë ato për të provuar sipas tij se në to nuk gjëndet qenia 

por se ajo ndodhet përtej tekstit dhe se në të ekzistojnë vetëm gjurmët e saj. Në këtë 

drejtim, dekonstruksioni artikulohet në funksionin e tij edhe si një çështje ontologjike, si 

kritikë e ontologjisë e tërthorazi si kritikë e metafizikës1. Përmes tij, jo vetëm që nga ana 

botëkuptimore kritikohej metafizika por në nivelin praktik dhe strukturor edhe arsyet dhe 

format e pushtetit që bënin të mundur atë duke krijuar një rend të ri konceptual2. Në këtë 

drejtim, pas funksionit ontologjik, roli i tij është ai kritik. Dekonstruksioni shfaqet si një 

situatë apo një ngjarje që kërkon të demaskojë atë që e interpreton tekstin në një mënyrë 

të caktuar si të ngurtë e të qëndrueshme. Në këtë perspektivë, duket se Derrida-ja kërkon 

një rrugë të mesme mes nihilizmit dhe ontologjisë, mes strukturalizmit dhe metafizikës së 

pranisë (shfaqjes) dhe e kryen përmes dekonstruktimit të diskursit të ndërtuar dhe 

artikuluar përmes dhe në tekst. Për të dekonstruksioni tani mbërrin edhe në nivelin e një 

strategjie të interpretimit dhe leximit të tekstit. Në këtë perspektivë, situata e leximit të 

tekstit është ai që përcakton më mirë dekonstruksionin si një ngjarje apo situatë duke e 

larguar atë nga konceptimi i një metode thjesht me sens zbatues e operacional. Në të 

vërtetë edhe pse ky konceptim është larg të qenit metafizik përsëri ai shpaloset i tillë kur 

e lidh fatin e tij me tekstin. Kështu dekonstruksioni do të trashëgojë të gjitha kritikat që i 

kemi adresuar më sipër edhe tekstit. Së pari, problemi që shfaqet është se ai bëhet i 

mundur vetëm në dhe përmes tekstit. Këtë situatë Derrida-ja nuk e sheh të artikuluar edhe 

në situatën e dialogut apo diskursin e fjalës së folur. Përse ndodh kjo? Mund të mendojmë 

se edhe dekonstruksioni është i bazuar në një hermeneutikë të objektit çka na bën të 

kuptojmë se ai lind dhe jetësohet përmes tij. Asnjëherë nuk e ndeshim dekonstruksionin 

në nivelin e një hermeneutike të subjektit, pra se është vetë subjekti dhe përvoija e tij që 

në thelb është dekonstruksive për shkak të përvojave të papërsëritshme dhe horizonteve të 

caktuara ontologjike-eksitenciale ku ai krijohet. Thënë më thjeshtë, është vetë subjekti që 

gëzon një përvojë të diferencuar dhe të dekonstruktuar që më pas e konkretizon tek teksti. 

Në këtë drejtim, përvoja e subjektit është përherë e diferencuar por që në kontakt me 

tekstin ai shfaq situata të ndryshme të interpretimit dhe leximit të tij. Një tekst mund të 

interpretohet duke u përpjekur ta kritikosh, ta rindërtosh, ta dekonstruktosh etj. Në këtë 

perspektivë, e konceptuar jo tek teksti por tek përvoja e subjektit, dekonstruksioni mund 

të universializohet. Nuk është situata e leximit të tekstit aspekti ku shfaqet dhe duhet të 

shfaqet dekonstruksioni. Ky i fundit ashtu si différance përbën një përmasë ontologjike  

lidhur me përvojën e subjektit dhe nuk përbën një imperativ, qoftë ky edhe etik. Së dyti, 

dekonstruksioni i cilësuar si transhendental duhet të përfshij patjetër edhe një realitet 

material përderisa gati ontologjikisht ai artikulohet përmes tekstit. Në këtë situatë duket 

se përfshihen marrëdhënia mes domosdoshmërisë dhe rastësisë. Vetëm kështu 

dekonstruksioni shfaqet si transhendental pasi e zbulon dhe shfaq të domosdoshmen tek e 

rastësishmja (teksti) duke bërë që realiteti empirik të mos nënkuptojë të rastësishmen që i 

kundërvihet transhendentales por vendin ku ky i fundit gjen themelin e tij, ligjet që 

artikulojnë strukturën. Mirëpo kjo situatë duket se shfaqet dhe realizohet vetëm tek teksti 

dhe jo tek diskursi i fjalës së folur (dialogu). Por Derrida-ja duke e lidhur 

                                                 
1 Sipas Derrida, qenia ndodhet larg në gjuhën e shkruar pasi ajo shfaqet si gjurmë sipas situatës së 

différance. Për të shkrimi përbën dhe shfaq mungesën e qenies duke bërë që ai të jetë tërësisht i pavarur 

nga vetja e tij duke bërë që teksti të mos e artikuloj qenien por thjesht ta evokojë, thërrasë – shënimi im 
2 Pra ai “përmbys dhe krijon një rend konceptual ashtu si edhe rendi jokonceptual përmes të cilit i pari 

artikulohet” - Jacques Derrida, Limited Inc. (Milano: Cortina, 1997), 32. 
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dekonstruksionin vetëm me tekstin dhe jo me natyrën e përvojës së subjektit nuk e 

universializon plotësisht atë ose mund të themi se  e ka universializuar brenda një lokale. 

E ka universializuar dhe artikuluar si transhendental vetëm në situatën e tekstit por jo të 

fjalës së folur. Në këtë kuptim, dekonstruksioni nuk mund të gëzoj në kuptimin e plotë 

një natyrë transhendentale. 

Së treti, duke qenë se dekonstruksioni artikulohet dhe shfaqet vetëm në situatën e tekstit 

(jo në atë të fjalës së folur) atëherë edhe dekonstruksioni mund të dekonstruktohet. Duke 

e shfaqur vetëm në përmasën e tekstit, dekonstruksioni jo thjesht bëhet lokal por nuk i 

jepet përmasa e një situatë transhendentale duke privilegjuar situatën e tekstit kundrejt 

fjalës së folur. Kjo krijon pa dyshim një situatë hegjemoniste ashtu si në rastin e Platonit 

me situatën e dialogut. Kjo dashur pa dashur e shtyn konceptimin e dekonstruksionit si 

kritikë ndaj metafizikës si një përpjekje ku metafizikës duke e kritikuar i kërkohet t’i bëjë 

dekonstruksionit edhe një vend në panoramën e gjerë të mënyrave të të lexuarit të tekstit. 

Por në një përmasë të mendimit postmodern sa më shumë forma shkrimi kritikojnë ato 

ekzistueset aq më tepër rajone popullohen nga vetë këto forma të reja të shkrimit. 

Megjithatë duket se e tërë kjo situatë kuptohet nga Derrida-ja dhe ai e shtron gati si një 

pamundësi logjike ku për të kritikuar metafizikën duhet të jesh edhe pak metafizik. Sipas 

tij “nuk ka asnjë kuptim të mos zotërosh konceptet e metafizikës për të shembur 

metafizikën”1. Ndoshta për hir të kësaj domosdoshmërie dhe besimi diskursi kritik i 

Derrida-s ndaj metafizikës përmban ende ngjyresa metafizike. Së katërti, nëse pranojmë 

faktin se edhe gjuha apo artikulimi i saj (shkrimi) është e kushtëzuar dhe e formësuar nga 

horizonte e kufijë historik të caktuar atëherë duhet të pranojmë se metafizika përbën 

thjesht një shpalosje përmes një gjuhe të caktuar në një periudhë historike. Në këtë 

kuptim, metafizika nuk lidhet me një karakter të brendshëm të përvijimit të shkrimit apo 

tekstit por vetëm me një karakter historik të të shkruarit të tekstit. Në këtë drejtim, 

shfaqet mjaft kuptim plotë ideja e Gadamer-it se “gjuha është përherë vetëm gjuha që 

flasim përditë me të tjerët. Kjo nuk përjashton se ekziston një traditë “metafizike” që 

është konsoliduar dhe forcuar përmes një rreptësie gjuhësore dhe konceptuale. Por 

metafizika është pikërisht kjo ngurtësi. Thënë shkurt: metafizike nuk është gjuha, 

metafizike është ajo që në gjuhë ose, më mirë, në një gjuhë mendohet. E megjithatë ajo që 

në një gjuhë është menduar dhe mendohet, mundet përherë përsëri të mendohet 

ndryshe”2. Në këtë konstatim, duket se e tërë kritika e Derrida-s lidhur me 

dekonstruksionin kundër metafizikës nuk lidhet me gjuhën por me mënyrën sesi ajo 

artikulohet apo përmes mënyrës sesi ne mendojmë përmes saj. Pra nuk ekziston një gjuhë 

metafizike e si pasojë kritika e dekonstruksionit kundrejt saj kthehet jo në një detyrë a 

priori por lokale dhe situacionale sa herë që shfaqet një mendësi e tillë metafizike. 

 

 

 

2.4.7   Përparësia e tekstit përmes rrëfimit: Ricoeur-i 

 

Sipas Ricoeur-it gjuha realizon në mënyrë më thelbësore atë përmes të cilës njeriu i 

drejtohet realitetit. Prandaj ekziston kultura sepse ekziston më parë teksti dhe një nga 

mënyrat themelore përmes të cilës njeriu i drejtohet realitetit është të rrëfyerit. Por të 

                                                 
1 Jacques Derrida, Della Grammatologia (Milano: Jaca Book, 1998), 362. 
2 Hans Georg Gadamer,  Linguaggio ( Roma-Bari: Laterza, 2006), XV. 
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rrëfyerit përbën një mjet për të eksploruar realitetin njerëzor duke e organizuar, 

strukturuar por edhe mënyrën më themelore përmes të cilit njeriu i drejtohet realitetit. Si 

rrjedhim, njerëzit kanë rrëfyer jo thjesht për të shpalosur imagjinatën por edhe për të 

matur realitetin njerëzor1. Në këtë përmasë, sipas Ricoeur-it, duke qenë se rrëfimi na 

shfaqet si një situatë kaq themelore atëherë forma më e mirë e artikulimit të tij është 

teksti apo shkrimi. Megjithatë përpara se “tekst të cilësohet çdo shprehje apo tërësi 

shprehjesh të ngurtësuar përmes shkrimit”2 ekziston një përparësi psikologjike dhe 

sociologjike. Psikologjike pasi “përmes diskursit ne kërkojmë prodhimin e një situatë 

diskursive nga ana e një folësi të caktuar që i drejtohet një dëgjuesi që mund të kuptoj 

ose jo”3. Përparësi sociologjike pasi shfaqet “nevoja për të ruajtur gjuhën e folur përmes 

një vargu mjetesh për të ngurtësuar, regjistruar apo kujtuar vetë gjuhën”4. Në këtë 

drejtim, Ricoeur-i shtyhet të mendojë se është vetëm teksti dhe jo fjala e folur që ai që fut 

në lojë konceptet e shpjegimit dhe të interpretimit si mënyra të veçanta të të lexuarit. 

“Shprehemi se lexuesi merr rendin e dëgjuesit ashtu si shkrimi merr rendin e të folurit. 

Realisht libri fut në lojë një ndarje mes aktit të të shkruarit dhe atij të lexuarit: mes këtyre 

dy akteve nuk ka asnjë komunikim”5. Dallimi mes aktit të leximit dhe dialogimit 

nënkupton se shkrimi zë hapësirën e një diskursi, me një logjikë të caktuar. Pikërisht në 

këtë mes, shkrimi e ruan diskursin si një arkiv për ta bërë të mundshëm të rikthehet për 

nevojat individuale dhe kolektive. 

Ndërkohë nga kjo marrëdhënie e tesktit me gjuhën e shkruar kuptojmë se raporti mes 

diferencës dhe adresimit sjell atë që gjuha e folur kërkon ta ruaj ndërsa shkrimi ta 

shpërbëj. Kështu sipas Ricoeur-it, teksti i jep jetë një lloj funksioni të gjuhës që i 

kundërvihet situatave komunikative të fjalës së folur. Në tekst gjuha shfaqet si situatë 

krijuese dhe prodhuese. Në këtë kontekst është gjuha që krijon përmes tekstit mundësi 

situatash të ndryshme, mënyra të të qenit. Nisur nga këto situata, ashtu si edhe Derrida-ja, 

Ricoeur-i mendon se teksti dhe vetëm situata e tij i shfaq këto tipare, si p.sh 

prodhimshmëria. Të gjitha këto elementë duket se materializohen dhe konceptohen si të 

depozituara në mënyrë të ngurtë në tekst dhe jo situata që mund të lindin vetëm nga 

marrëdhënia me subjektin interpretues.  

 
 

2.4.8   Teksti përmes një hermeneutike dialektike të pyetjes dhe përgjigjes: Gadamer-i 

 
Tek mendimi i Gadamer-it shfaqet e njëjta situatë që gjendet tek Derrida-ja por vetëm e 

përmbysur. Kritikat që mund t’i adresojmë Gadamer-it vlejnë si edhe ato kundrejt 

Derrida-s edhe pse paraqiten si të përmbysura. Flitet për një rokadë ku nëse Derrida-ja 

privilegjon tekstin, Gadamer-i duket se mbron situatën e dialogut në dialektikën e pyetje-

përgjigjes. Në të vërtetë të gjitha kritikat tona janë bazuar në aspektin e një hermeneutike 

të subjektit. Për këtë arsye, sado të ndryshme të jenë format e artikulimit të gjuhës (teksti, 

                                                 
1 “Jam i bindur se njerëzit kanë rrëfyer jo thjesht për të shpjeguar situatën, për të ndezur krijimshmërinë, 

për tu braktisur tek e jashmja, por thjesht për të matur realitetin” - Paul Ricoeur, La sfida semiologica 

(Roma: Armando, 2006), 237. 
2 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 213. 
3 Ibid., 213. 
4 Ibid., 213. 
5 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 213-214. 
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dialogu, hiperteksti etj) nëse lihet mënjanë përvoja e subjektit në marrëdhënie me to, të 

gjitha këto artikulime vendosen në një shtrat konceptimi metafizik. Duket se ajo që i 

përbashkon të gjithë këta filozofë, nga Heidegger-i e deri tek Gadamer-i, është shqetësimi 

lidhur me të vërtetën, mënyrën e përfaqësimit dhe konceptimit të saj. Ngjan se pas 

konceptimit të natyrës rreth të vërtetës hermeneutike, shqetësimi i tyre i dytë është 

përcaktimi i situatës ku artikulohet, realizohet dhe përfaqësohet më mirë natyra e saj duke 

ngritur më pas një hermeneutikë të objektit e duke lënë mënjanë përvojën e subjektit. Për 

këtë arsye, të gjitha format e artikulimit të gjuhës janë parë si forma që stilistikisht mund 

të simbolizojnë më mirë natyrën e të vërtetës. Derrida-ja i beson shkrimit, Davidson-i dhe 

Nietzsche asaj të metaforës, Heidegger-i shpalosjes së gjuhës poetike, Gadamer-i 

artikulimit të situatës dialogjike etj. Por ndërkohë le të kuptojmë situatën konkrete që 

shfaqet tek ky i fundit dhe të shohim sesi shfaqet hermeneutika e tij e objektit e themeluar 

tek situata dialogjike.  Fillimisht duke parë strukturën e veprës së tij madhore Wahrheit 

und Methode shohim se kapitulli i parë i saj lidhet me të vërtetën dhe veprën e artit duke 

e parë të vërtetën hermeneutike nga një natyrë e dinamikë e veprës së artit. Në kapitullin 

më pas ai nis të shpalos situatën sesi shfaqet konkretisht ajo: situata e dialogut përmes 

dialektikës së pyetjes dhe përgjigjes. Por cilat janë arsyet që Gadamer-i beson se situata e 

dialogut përfaqëson më mirë natyrën e të vërtetës hermeneutike? Ekzistojnë disa arsye të 

thella filozofike. Së pari, ai beson se situata e dialogut përbën një kusht të domosdoshëm 

ekzistencial ku mund të artikulohet dhe zhvillohet procesi i të kuptuarit1, përvojës (kushti 

ontologjik) dhe vetë gjuhës2. Në çdo përvojë, shprehet Gadamer-i, ekziston pyetja apo 

struktura e saj pasi nuk mund të përftohen përvoja nëse nuk shtrohen pyetje. Kështu ajo 

që bëhet objekt interpretimi nënkupton se ajo i shtron një pyetje interpretuesit dhe 

interpretuesi gëzon përherë një raport ekzistencial me pyetjen që i shtrohet atij. Pra të 

kuptosh do të thotë të kuptosh një pyetje.  Për të ndriçuar këtë aspekt, duhet të kuptohet 

se tradita për Gadamer-in nuk është thjeshtë një grumbull objektesh apo faktesh të të 

shkuarës që duhen njohur apo zotëruar: tradita përbën një gjuhë që na drejtohet ne si një 

bashkëbisedues në një dialog dhe përmes të cilit mund të përurohet një raport i gjallë 

duke u bërë i vetëdijëshëm për kushtet e ekzistencës sonë. Vetëm përsa mes interpretuesit 

dhe tekstit nuk ekziston praktikisht një raport harmonik pasi teksti shtron një problem dhe 

duhet shndërruar nga diçka e huaj në diçka të njohur mund të ketë vend përvoja 

hermeneutike në të cilën “shkrirja e horizonteve” artikulohet si strukturë dialogjike. Por 

në fillim të dialogut ekziston pyetja që tjetri na shtron ne. Kjo do të thotë se interpretimi 

nuk përbën vetëm rindërtimin dhe riprodhimin e mendimin të tjetrit (autorit të një teksti 

për shembull) por është një hetim dhe reflektim lidhur me atë që është shprehur në tekst. 

Pra kush kërkon të kuptojë duhet të ngjitet apo lartësohet përmes të pyeturit përtej asaj që 

thuhet dhe ta trajtojë si një përgjigje ndaj një pyetje të caktuar ku të kuptuarit nënkupton 

kushtin për të interpretuar si duhet atë që është shprehur apo thënë. Të vepruarit 

interpretues ndodh gjithmonë brenda horizontit të pyetjes dhe themelohet e ndërtohet si 

një rreth i pyetjes dhe përgjigjes. Si pasojë, në fillim të çdo dialogu është një pyetje (që 

përcakton dhe objektin e diskutimit) që teksti na shtron neve për tju përgjigjur e për këtë 

arsye jemi të thirrur nga fjala që ekziston në të shkuarën. Në këtë drejtim, interpretimi 

                                                 
1 Sipas tij, “të kuptosh një mendim të caktuar do të thotë  ta kuptosh si përgjigje ndaj një pyetje” -  Hans 

Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 773. 
2 “Gjuha nuk realizohet tek pohimet, por në dialog”-  Hans Georg Gadamer,  Linguaggio (Roma-Bari: 

Laterza, 2006), IX. 
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nuk përbën thjeshtë rindërtim dhe riprodhim i mendimeve të të tjerëve në të shkuarën por 

edhe një integrim lidhur me atë që është thënë në tekst. Së dyti, dialogu duket se përbën 

një imperativ moral sesi duhet prodhuar e vërteta hermeneutike. Sipas Gadamer-it në një 

dialog të vërtetë (autentik) përfundimi nuk mund të njihet paraprakisht. Në të kundërt 

flasim për një dialog të montuar, të rremë dhe të ideologjikisht dogmatik. Në dialog vjen 

dhe ndodh diçka që nuk i përket në veçanti asnjë bashkëfolësi të marrë më vete, autorit të 

tekstit apo ai që interpreton. Në fakt një dialog, kur është real dhe autentik, nuk del 

asnjëherë ashtu siç e mendojnë paraprakisht bashkëbiseduesit ku më shumë sesa e 

udhëheqin atë, në fakt udhëhiqen nga ai (dialogu):  pra përfundimi apo rezultati i një 

dialogu nuk mund të njihet asnjëherë paraprakisht1. Në këtë drejtim, hermeneutika bëhet 

një teori e përgjithshme e “komunikimit”, të të dëgjuarit dhe të kuptuarit të tjetrit. Në këtë 

mënyrë, të menduarit përbën një të menduarit bashkë. Për këtë arsye, Gadamer-i mendon 

se thelbi i përvojës hermeneutike shprehet në dialektikën e pyetjes dhe përgjigjes. Mirëpo 

ai shprehet se duhet të jemi të hapur në zhvillimin e dialogut apo se duhet të ekzistojë një 

hapje në interpretimin e tekstit, pra jo një interpretim ideologjik. Por kuptohet që 

praktikisht ky qëndim është i pamundur pasi duket sikur interpretuesi duhet të zhvishet 

tërësisht nga përvoja e mëparshme duke mos përfshirë interesat, voluntarizimin e tij në 

dialog apo në interpretimin e një teksti. Në këtë mënyrë, praktikisht ne nuk jemi në 

gjendje të themi se çfarë është realisht e saktësisht kjo hapje apo deri ku shkon ky qëndim 

etj. Së treti, dialogu përbën “metodën” epistemologjike për një interpretim të duhur të 

tekstit. Në këtë mënyrë, interpretuesi përgjatë interpretimit mund të korrigjojë leximet e 

tij dhe të përmisojë metodën e tij të analizës dhe shqyrtimit. Për këtë arsye, Gadamer-i 

merr strukturën e dialogut platonian si modelin e vërtetë hermeneutik pasi e shkuara 

historike konceptohet si diçka e gjallë, një gjuhë që na drejtohet ne si bashkëfolës në një 

dialog dhe përmes të cilit përvijohet një raport i gjallë e konkret. Vetëm përsa mes 

interpretuesit dhe tekstit nuk ekziston një raport harmonik, pasi teksti shtron një problem 

dhe duhet të shndërrohet nga diçka e huaj në diçka familjare, mund të ketë vend përvoja 

hermeneutike ku shkrirja e horizonteve artikulohet si një strukturë dialogjike. Së katërti, 

dialogu e përfaqëson natyrën praktike të punës hermeneutike dhe leximin si një 

interpretim i pafundëm prandaj problemi i përgjithshëm i çdo hermeneutike është 

aplikimi apo zbatimi. Por nga ana tjetër, zbatimi nuk përbën një moment të mëvonshëm 

ndaj të kuptuarit pasi të kuptuarit ndodh apo kryhet përherë një zbatim i tekstit që është 

për tu interpretuar në një situatë të veçantë të interpretuesit. Nga ana tjetër, teksti që lind 

si përgjigje ndaj një pyetje, na shtron pyetje të caktuara dhe ku ne i shtrojmë çështjeve 

probleme të reja që lindin gjatë të kuptuarit dhe interpretuarit të këtij teksti. Ky përbën 

një proces të pafundëm ku çdo përgjigje përvijohet më tej dhe i hap rrugë më tej një 

pyetje të re e kështu ad infinitum. Në këtë drejtim, puna interpretuese përbën një detyrë të 

pashtershme që nuk përfundon kurrë. Së pesti, përparësia e dialogut rrjedh nga 

                                                 
1 “Ai që në diskurs nuk kërkon të depërtojë në thelbin e një problemit, por  [kërkon] vetëm të ketë të drejtë, 

e cilëson natyrshëm të pyeturit si më të lehtë se të përgjigjurit. Të pyeturit nuk fsheh në fakt rrezikun për 

të hasur një pyetje ndaj të cilës nuk di t’i përgjigjet..... Pikërishtnë këtë qëndron karakteri i hapur i 

objektit të pyetjes; ajo është e hapur pasi përgjigjja nuk është vendosur ende. Objekti i pyetjes është ende 

pezull, në pritje të gjykimit që zbulon dhe vendos. Thelbi i të pyeturit qëndron në këtë vendosje të objektit 

në hapjen e problematicitetit të saj. Ajo vendoset në gjendjen e pezullt, në mënyrë që miratimi dhe 

kundërshtimi të balancohen. Çdo pyetje gjen kuptimin e saj vetëm duke kaluar përmes kësaj faze 

pezullimi, ku ajo përbën një problem të hapur” - Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: 

Bompiani, 2001), 749. 
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marrëdhënia e veçantë që përvijohet mes pyetjes dhe përgjigjes. Sipas Gadamer-it, në 

situatën e dialogut në dialektikën mes pyetjes dhe përgjigjes vihet re një përparësi të 

pyetjes kundrejt përgjigjes. Ecet me idenë se pyetja është më universale dhe përcakton 

apo orienton situatën e dialogut. Mirëpo jo vetëm pyetja por edhe përgjigjja është tepër e 

rëndësishme pasi në saj të lëvizjes së saj jo vetëm që nis përsëri loja dialektike mes 

pyetjes dhe përgjigjes por edhe përcaktohen kuptimet që drejton dhe krijon orientimin 

dhe marrëdhënien me veten dhe të tjerët. Pra ashtu si pyetja kushtëzon përgjigjen edhe 

përgjigjja përcakton më vonë rrafshin e vendosjes dhe orientimin e kuptimtë të pyetjes. 

Edhe pse Gadamer-i mendon se “dialektiku i vërtetë është ai që do ta udhëheq dialogun 

në mënyrë të mirë përcaktuar, sipas drejtimit të duhur të hapur të pyetjes”1 përsëri te 

pyetja nuk mundet të jetë përherë në mënyrë të duhur “kuptimi” apo drejtimi përmes të 

cilit mund të gjehet përgjigjja. Nëse do të pranojmë këtë qëndrim atëherë këtu lëmë pa 

marrë në konsideratë marrëdhëniet e pushtetit dhe faktin e pabarazisë së aktorëve apo 

intepretuesve.  Së gjashti, dialogu përfaqëson më mirë natyrën plastike të prodhimit të të 

vërtetës. Gadamer-i i shqetësuar nga detyra që duhet të ketë hermeneutika për të 

rindërtuar kuptimin e tekstit përmes dialogut ai jep dhe paraqit edhe disa cilësi që 

krijohen në të, në dukje plastike. Për këtë arsye, ndryshe nga teksti, dialogu shfaqet si më 

dinamik, më dialektik, më kritik dhe orientohet në mënyrë të pandërprerë nga qëllimi i 

folësve. “Në ndryshim nga dialogu, ku është përherë e gjallë dhe i pranishëm 

qëllimshmëria e protagonistëve (ku logosi nuk mund t’i shpëtojë dyshimit e të qenit 

pohim të një arsyeje, pretendim për të vërtetën, në mposhtjen e një nga të dy dialoguesit) 

shkrimi bën të mundur një epoché të subjektivitetit”2. Së shtati, natyra e dialogut për 

Gadamer-in duket se përbën edhe zgjidhjen lidhur me problemin e subjektivitetit dhe atë 

të qëllimshmërisë së të kuptuarit që tradicionalisht është themeluar tek qëllimi i autorit që 

ka prodhuar tekstin. Ai kërkon të përfaqësojë dhe shpjegojë situatën se çfarë është e 

vërteta hermeneutike dhe si ndodh ajo në mënyrë autentike, larg arsyetimit logjik. 

“Karakteri dialogjik i gjuhës, që kam kërkuar të përpunoj, braktis çdo pikënisje të bazuar 

në ndërsubjektivitetin e folësit dhe në qëllimshmërinë e kuptimit. Ajo që lind nga diskursi 

nuk përbën thjesht një stabilizim të një kuptimi të nënkuptuar, por një përpjekje që në 

mënyrë të vazhdueshme ndryshohet, ose më mirë një orvatje që qaset në mënyrë të 

vazhdueshme për të bërë pjesë tek diçka dhe të vihet në marrëdhënie me dikë… Diskursi 

nuk përbën thjesht një rrjedhë të paragjykimeve tona, por i vë në lojë-i paraqet ndaj 

dyshimeve tona, ashtu si ndaj replikës së tjetrit…. Përvoja dialogjike, që përvijohet 

kështu në sytë tanë, nuk kufizohet në sferën e argumentave dhe kundërargumentave…. Në 

zbulimin e famshëm të dialogut sokratik si formë themelore e mendimit, përmasa e 

dialogut nuk mbërriti në një ndërgjegje konceptuale”3. Së teti, natyra e dialogut për 

Gadamer-in duket se përbën dhe shpalos thelbin e mendimit4 dhe gjuhës si dialog. Për të 

dialogu përbën vetë natyrën ekzistenciale të thelbit të gjuhës përderisa ai e koncepton 

                                                 
1  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XI. 
2 Miro Martini, Verita e Metodo di Gadamer (Torino: Paravia, 1990), 236. 
3  Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 79-80. 
4 “Mendimi quhet dialog sepse përbën pyetjen dhe përgjigjen, sepse na shtrohet një pyetje, sikur t’i 

shtrohej një tjetri, dhe thuhet diçka, sikur ta thoshte një tjetër” – Hans Georg Gadamer, Linguaggio 

(Bari-Milano: Laterza, 2006), 69. 
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gjuhën si reciprocitet1. Pikërisht ky aspekt i fundit, duhet t’i shërbejë si “model” vetë 

hermeneutikës pasi është vetë kjo e fundit që shpalos këtë natyrë të gjuhës. Kështu 

“hermeneutika thotë se gjuha bën pjesë tek dialogu, ose më mirë të themi gjuha është ajo 

që është kur, ku duke mbështetur përpjekjet e të kuptuarit, çon në shkëmbim; gjuha 

ekziston, vetëm kur është përgjigje e pyetje”2. Si pasojë, Gadamer-i duke mbrojtur formën 

e dialogut platonian mendon se gjuha shpaloset në formën më të “drejtë e të duhur” në të. 

Për të “gjuha përmbushet pra jo tek pohimet, por si dialog, fjala-përgjigje (Antwort). 

Vetëm këtu, në dialog, gjuha përfton rrumbullakësinë e vet. Kjo vlen veçanërisht për 

gjuhën verbale”3. Megjithatë këto konsiderata të Gadamer-it, krahas kritikave që kemi 

renditur më sipër, nuk përbëjnë parimisht një problem por situata ndërlikohet tepër lidhur  

me perspektivën e përvijimit të plotë të hermeneutikës. Siç pranon edhe vetë ai, situata e 

dialogut duket se përputhet plotësisht në rastin e të folurit apo gjuhës orale ndërkohë që 

në tekstin e shkruar e aq më tepër në tekstet e shkencave të natyrës situata ndërlikohet 

tepër. Kjo situatë shprehet dhe mbrohet qartë nga ai kur e koncepton “fjalën” si jo 

adeguate kur hyn apo formësohet në trajtën e pohimit. Kështu “fjalët (Wörter) nuk janë 

në fjalë (Wörter) nga momenti që hyjnë e bëjnë pjesë në konfigurimin semantik të 

pohimit”4 duke nënkuptuar sipas Gadamer-it shkakun e pamundësinë e përvijimit të plotë 

të hermeneutikës në shkencat e natyrës pasi tek këto të fundit duket se nuk ekziston trajta 

e dialogut por e pohimit. Pikërisht e parë në këtë optikë, situata e dialogut duket se i 

shërben Gadamer-it si një kriter demarkacioni për të ndarë edhe më thellë marrëdhënien 

apo krijimin e një ure komunikimi mes shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës. 

 

 

 

2.4.9     Pabarazia mes lokutorëve: pamundësia e një arketipi hermeneutik ideal 

 

Në të vërtetë e tërë kritika ndaj asaj që e kemi cilësuar si hermeneutika e objektit është 

më e ndërlikuar nëse marrim në konsideratë rolin e subjektit dhe konceptimin e tij si 

përherë të zhytur në botë në horizonte të caktuara ontologjiko-ekzistenciale. Në të vërtetë 

kjo është artikuluar qartë edhe nga Heidegger-i kur shprehet se “interpretimi nuk është 

kurrë rrokja asnjëanëse e diçkaje të dhënë”5. Megjithatë ky konstatim i tij mund të bëhet 

më i ngushtë nëse kemi parasysh anën ideologjike të interpretuesit lidhur me tekstin. Në 

këtë mënyrë përfundimi i Heidegger-it mund të marrë trajtën e qëndrimit se “interpretimi 

nuk është kurrë rrokja asnjëanëse por ideologjike e diçkaje të dhënë”6. Por historikisht, 

shkolla që ka patur në qëndër të vëmendjes këtë aspekt është padyshim ajo e Frankfurtit 

të mbështetur tek kritika e ideologjisë e kryer nga Marksi, Weber-i e Freud-i. Realisht 

edhe pse këta mendimtarë janë të ndryshëm përsa i përket perspektivës dhe interesave të 

fushave të studimit, përsëri ata i bashkon ideja e thjeshtë se ndërgjegjja nuk është 

transparente me veten. Të tre mendimtarët fusin koncepte që marrin pjesë në procesin e 

                                                 
1 “Gjithçka është gjuhë dhe konfirmon [faktin] se gjuha gjëndet përherë në ndërsjellshmërinë 

(Miteinander). Fjalët (Worte) përbëjnë përherë fjalë të përgjigjes (Antworten), edhe pse përbëjnë 

pyetje”- Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Bari-Milano: Laterza, 2006), 158. 
2 Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Bari-Milano: Laterza, 2006), 78. 
3 Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Bari-Milano: Laterza, 2006), 70. 
4 Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Bari-Milano: Laterza, 2006), 165. 
5 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 191. 

6 Ibid., 191. 
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interpretimit dhe që duhen interpretuar që të kuptohen. Në këtë përmasë koncepti i 

dyshimit si kritikë ndaj ideologjisë që formësojnë kuptimet dhe linjat e interpretimit është 

tepër themelore në punën interpretuese të hermeneutikës1. Analiza e tyre që në pikënisje 

zhvillohet në fusha shumë të ndryshme të dijes apo diskurseve shpreh se kuptimi i 

fenomeneve kulturore duhet të dëshifrohet nën dritën e kësaj strukture të thellë të 

realitetit që mbetet e fshehur apo e maskuar, pak a shumë, në mënyrë të qëllimshme në 

ndërgjegjen e subjekteve nga interesat e pushtetit. Bëhet fjalë pra jo vetëm për të 

demaskuar mistifikimin edhe trillin e ndërgjegjes së rreme të tëhuajtësuar (alienuar) por 

edhe të “çlirojnë horizontin për një fjalë më të vërtetë përmes shpikjes së një arti të 

interpretimit”2. Në këtë mes, Habermas-i mundohet të përpunojë një analizë të gjuhës dhe 

të komunikimit në aspektin kritik ndaj ideologjisë që shpaloset në realitetin social. Sipas 

tij, gjuha është e prekur nga faktorë ekonomikë dhe nga lidhje e marrëdhënie pushteti e 

për këtë arsye jo vetëm artikulimi saj por edhe detyra e interpretimit merr një ngjyresë të 

fortë ideologjike. Në këtë drejtim hermeneutika bëhet një disiplinë kritike por edhe 

prodhuese pasi ajo nuk bëhet një instrument i legjitimimit të traditës që ka trashëguar. Në 

këtë përmasë, hermeneutika kritike e shkollës së Frankfurtit duket se bie ndesh në mënyrë 

të hapur me atë të Gadamer-it e veçanërisht lidhur me konceptimin e të vërtetës përmes 

situatës së dialogut dhe aspektin rindërtues të tekstit në saj të punës së hermeneutikës. 

Nën dritën e kësaj kritike, modeli dialogjik i prodhimit të të vërtetës nga ana e 

hermeneutikës së Gadamer jo vetëm kritikohet por e shfaq atë thjesht si një situatë ideale 

dhe tepër abstrakte. Duke qenë se gjuha dhe interpretuesit janë të prekur nga interesa 

ideologjik3 atëherë situata dialogjike mes lokutorëve (sipas mendimit të Gadamerit) të 

krijon përshtypjen se ajo përbën thjesht një mesazh etik: pra një “duhet të jetë” sesa një 

“është”. Kështu një dialog mund të kryej funksionin e tij ideal vetëm nëse është dhe 

zhvillohet në një situatë ideale. Është pikërisht ky fakt i fundit që e bën ideal dialogun, 

pra dialektikën e pyetje-përgjigjes.  

Ndërkohë duke e fokusuar çështjen tek hermeneutika e subjektit atëherë patjetër kjo 

shfaqet apo mbështet hermeneutikën kritike të shpalosur nga shkolla e Frankfurtit. 

Përmasa ideologjike e përvojës së subjektit përgjatë zhvillimit të dialogut apo 

interpretimit të tekstit jo vetëm thekson pamundësinë e një interpretimi asnjëanës por bën 

me dije edhe pabarazinë që ekziston mes folësve apo interpretuesve të ndryshëm: në fund 

të fundit, mes interpretimeve të teksteve. Pikërisht hapi i parë që shemb përfundimisht 

këtë hermeneutikë të objektit që përfaqësohet nga përfaqësimi i natyrës së hermeneutikës 

nga format e ndryshme të diskursit (dialogu, teksti, hiperteksti, gjuha poetike etj) është jo 

vetëm pamundësia e interpretimit asnjëanës por edhe pabarazia mes interpretuesve për 

arsye të caktuara ideologjike. Po të vihet re historia e zhvillimit të hermeneutikës mund të 

shquajmë herë pas here se ajo është përfaqësuar dhe udhëhequr nga një model apo trajtë 

sesi duhet të përfaqësohet. Ajo ka marrë trajtën si hermeneutikë konstruktive, 

dekonstruktive, hermeneutikë e dialogut, e tekstit etj. Më konkretisht kjo ndodhur me 

projektin e Derrida-s ku dekonstruksioni mund të përfaqësohet nga forma e shkrimit apo 

                                                 
1 Siç dëshmon edhe Ricoeur-i, “Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud janë krerët e shkollës së 

hermeneutikës së dyshimit”- Paul Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud (Milano: Il Saggiatore, 

2002), 46. 

2 Paul Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud (Milano: Il Saggiatore, 2002), 47. 
3 “Gjuha përbën edhe një instrument sundimi dhe pushteti social. Ajo shërben për të përligjur organizimin 

e raporteve të pushtetit... gjuha është edhe ideologjike” - Renato Cristin, “Urbanizzazione della province 

heideggeriana”, in Aut-Aut, n.217-18, pp.21-28 
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ideali i Gadamer-it me një hermeneutikë konstruktive të hapur përmes modelit dialogjik 

(të dialogut). Në këtë të fundit, artikulohen apelet e Gadamer-it ku “kush kërkon të 

kuptojë një tekst duhet të jetë gati ta lerë atë të thotë diçka”1. Mirëpo ky apel bëhet tepër i 

vështirë për tu realizuar (jo vetëm se është abstrakt dhe teorik) kur pranohet fakti se 

interpretimi i subjektit është i prekur nga interesa të ndryshme ideologjike. Në një 

përmasë të kundërt mund të themi se apeli apo kërkesa e Gadamer-it mund të realizohet 

nëse ekzistojnë interpretues asnjëanës dhe vetëm të barabartë. Të gjitha këto apele 

dështojnë nëse nuk kuptohet thellësisht përvoja e subjekteve apo interpretuesve që marrin 

pjesë në procesin e interpretimit.  

Ndërkohë edhe pse kuptimi i konceptit të barazisë është i shumëanshëm megjithatë ai 

gëzon një rol themelor dhe përcaktues kur pabarazia e tyre përbën një element që ndikon 

tepër në lokucionin e tyre në dialog apo në interpretimin e një teksti. Kështu ideja e 

Gadamer-it për krijimin e një situate dialogu idalisht të hapur e autentik duket i 

pamundur. Në këtë drejtim, Vattimo kërkon ta zbut qëndrimin e Gademer-it duke 

nënvizuar  se ideja e tij nuk nënkupton një barazi ideale por që  “objekti i studiuar mund 

të shfaqet i kuptimtë jo nëse cilësohet tashmë në mënyrë “asnjanëse” në vete e për vete”2.  

Nga ana tjetër, është qëllimi i interpretuesit apo autorit të tekstit që shfaq një strategji apo 

një formë të caktuar të artikulimit të gjuhës përherë në dinamikë e në një situatë të 

caktuar. Për shembull kur shkruajmë një tekst duhet të kuptojmë se gjuha e artikuluar 

gëzon si një aspekt shprehës po ashtu edhe informues. Forma e artikulimit të gjuhës nuk 

na paraqet në mënyrë estetike simbolizimin e natyrës së të vërtetës dhe nuk e përcakton 

natyrën e saj, natyra e formës së artikuluar të gjuhës. Zgjedhja e formës për të artikuluar  

gjuhën  përbën një teknikë apo strategji nga ana e subjektit. Kështu një shkrimtar apo një 

politolog kërkon të përçojë mesazhin e tij me anë të poezisë jo sepse këta dy personazhe 

besojnë se gjuha poetike jep më realisht natyrën e të vërtetës por sepse ajo është një 

teknikë që mund ta bëj më të lehtë përçimin e mesazhit pasi mund të kërkojë të shpëtojë 

nga çensura, për qëllime tregëtare etj. Kështu nëse kërkohet të përçohet një kuptim apo 

një ide, qëllimi i autorit në vetvete është ta përçojë aq qartë sa të bëj për vete sa më 

shumë njerëz dhe për këtë arsye teorikisht ai do të përdorte një stil jo tepër letraresk apo 

metaforik pasi natyra e saj e stërhollon kuptimin. Për këtë arsye, nuk duhet të mendohet 

se ndonjë stil i veçantë (humori, metafora etj) përbën një aspekt që zgjeron aftësitë 

shprehëse të njeriut apo kuptimit. Ky është një qëndrim metafizik. Pra forma 

komunikuese (narrative)  apo forma e artikulimit të gjuhës është përherë e përkohëshme 

dhe përvijohet sipas situatës dhe qëllimeve të lokutorëve apo aktorëve të caktuar. 

Gadamer-i, ndryshe e nga e tërë Shkolla e Frankfurtit, mendon se përmasa ideologjike e 

shprehur në apo përmes tekstit nuk përbën një situatë që shoqëron ontologjikisht të gjitha 

tekstet. Kjo situatë sipas tij është lokale dhe e kufizuar dhe vihet re në një situatë të 

veçantë që ai e cilëson dhe emërton si “para-tekstet”. Pra “si formë të tretë të teksteve që i 

rezistojnë tekstilizimit mendoj rreth para-teksteve. Quaj kështu ato shprehje komunikative 

ku të kuptuarit nuk realizohet në transmetimin e kuptimit të nënkuptuara në to, në të cilat 

shprehet në fakt diçka që mbetet e maskuar. Para-tekstet janë pra ato tekste që  

interpretojnë në një drejtim që nuk është ai që ato pikërisht i drejtohen. Ajo ndaj të cilës i 

drejtohen është një pretekst i pastër mbrapa të cilit fshihet “kuptimi”, dhe detyra 

interpretuese përvijohet pra si të shkuarit deri në fund të para-tekstit dhe të zbulojë çfarë 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 557. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XV. 
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në të vërtetë fshihet. Tekste të kësaj natyre shfaqen, për shembull, kur paraqitet një 

opinion publik me natyrë ideologjike. Koncepti i ideologjisë shenjon pikërisht se nuk 

shpërhapet një komunikim i vërtetë, por një interes i nëndheshëm që ajo e përdor si 

pretekst të pastër. Kritika ndaj ideologjisë çon pra në atë që thuhet në interesa të 

fshehura, për shembull në interesat e borgjezisë në luftën kapitaliste të interesave”1.  

 
 

 
 

2.5     Natyra transhendentale e marrëdhënies subjekt/objekt në hermeneutikë 

 
2.5.1    Transhendentaliteti i hermeneutikës 

 
Nisur nga kritikat e shumta dhe përvijimin e analizës sonë në atë që e cilësuam si 

“hermeneutika e objektit” theksuam se jo vetëm që ndërtimi i hermeneutikës në premisat 

e saj krijon një natyrë metafizike por edhe se kjo situatë e bën thuajse të pamundur 

përvijimin e shtegut për të shtrirë plotësisht atë edhe në shkencat e natyrës, siç ndodh në 

rastin e Dilthey-t. Në këtë mes, Gadamer-i me të drejtë kritikon atë se tek mendimi i tij 

shfaqet një lloj fryme karteziane që nuk e zgjidh plotësisht çështjen pasi ai ende beson në 

një subjekt të kulluar e të ç’interesuar, asnjëanës nga këndvështrimi njohës. Por përtej 

idesë së Dilthey-t se ekzistojnë dy mënyra kërkimi apo metoda që shfaqen në shkencat e 

shpirtit dhe ato të natyrës, në të vërtetë ato përbëjnë dy orientime apo drejtime të 

ndërgjegjes. Si rrjedhojë analiza lidhur me vetëdijen, pra subjektin, mund të përbëjë 

shtegun e duhur për përvijimin e plotë të hermeneutikës. Megjithatë duke pranuar se 

krahas të tjerave puna hermeneutike përfshin përherë edhe përmasën e zbatimit të saj, pra 

të praktikës, atëherë në këtë drejtim rivlerësohet edhe marrëdhënia me objektin (tekstin). 

Kështu rivlerësimi dhe analizimi i subjektit në procesin e interpretimit vë në lojë edhe  

natyrën e objektit dhe marrëdhënies mes tyre. Ashtu si Kanti në procesin e njohjes shfaq 

idenë e një natyre transhendentale të subjektit dhe një marrëdhënie dinamike subjekt  

/objekt, po ashtu në përvijimin e plotë të hermeneutikës përfshihet natyra e kësaj 

marrëdhënie. Ashtu si subjekti nuk gëzon një përvojë si “tabula rasa” pasi është i 

kushtëzuar paraprakisht nga horizonte ontologjiko-ekzistenciale po ashtu edhe procesi 

interpretimit merr udhë kur ekziston diçka për të interpretuar, pra kur ekziston një objekt 

(tekst, shenjë etj). Kështu në procesin e interpretimit nuk mund të ekzistojë një subjekt pa 

objekt, pra një interpretues pa një objekt për të interpretuar. Për këtë arsye, procesi i 

interpretimit përbën një marrëdhënie transhendentale e të përbashkët mes interpretuesit 

dhe të interpretuarës. Themelimi i një hermeneutike vetëm në përmasën e kulluar të 

subjektit (interpretuesit) e bën të pamundur zhvillimin e procesit të interpretimit pasi 

mungon objekti për tu interpretuar. Nga ana tjetër, themelimi i hermeneutikës vetëm në 

përmasën e kulluar të objektit e kthen në absurd procesin e interpretimit pasi nuk ekziston 

një interpretues që kërkon të interpretoj diçka (objekti). Në këtë mënyrë i jepet një 

përgjigje bindëse nga ana e qasjes hermeneutike lidhur me ekzistencën e situatës së para-

të kuptuarit. Kjo e fundit  duket se e zgjidh kënaqshëm problemin tradicional të njohje si 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 92. 



 

 

 
131 

shtruar përmes pyetjes se “cila është pika e fillimit nga ku nis njohja?”. Kështu 

“hermeneutika nuk njeh një problem të fillimit”1 pasi interpretimi gjendet tashmë në një 

“medias res”, në bashkëbisedim me traditën që e paraprin. Në këtë aspekt, ndryshohet 

tërësisht perspektiva e marrëdhënies tradicionale mes subjektit dhe objektit dhe kundër 

përparësisë absolute të idealizmit fenomenologjik (Husserl-i) hermeneutika nis ta 

konceptojë subjektivitetin si të fundit dhe jo përmasën e parë të teorisë lidhur me të 

kuptuarit. Zhvendosja e aksit të hermeneutikës të kryer nga Gadamer-i drejt tekstit e jo 

vetëm drejt subjektivitetit të autorit të tekstit përbën një provë të kësaj lëvizje. Kjo duket 

se përbën edhe një perspektivë fillestare për një ndërtim paraprak të ekzistencës së 

mundshme të një ndërsubjektiviteti në procesin e interpretimit.  

Nga ana tjetër ekziston edhe ideja e kundërshtimit të parimeve transhendentale të 

interpretimit ku “interpretimi nuk mund të vijojë nga një përmasë transhendentale duke 

qënë se subjekti është përherë ai që i jep kuptim përvojë së vet”2. Megjithatë natyra 

transhendentale e subjektit në përvijimin e plotë të hermeneutikës nuk mbështetet në 

strukturat a priori të kategorive por në ato të horizonteve ontologjike-ekzistenciale të 

Heidegger-it. Këto të fundit edhe pse pranohen si a priori ato janë dinamike dhe 

materialisht relative dhe përherë të fundme dhe të kufizuara në mënyrë përmbajtësore. 

Pikërisht është natyra e këtyre të fundit, ndryshe nga botëkuptimi kantian, që i japin udhë  

një procesi interpretimi përherë relativ e të ndryshueshëm rreth tekstit. Ndryshe nga 

kategoritë kantiane, horizontet ontologjiko-ekzistenciale të Heidegger-it nga ana 

përmbajtësore shquhen si përherë konkrete e të fundme që kur zbatohen (hyjnë në 

kontakt me tekstin) formojnë përherë një interpretim relativ e të ndryshëm në subjekte të 

ndryshëm. Në këtë perspektivë, hermeneutika kapërcen a priorizmin kantian duke 

pranuar kontekstet dhe përvojën e ndryshueshme të subjektit interpretues. Edhe koncepti i 

horizonteve në hermeneutikë apo një horizont konkret si gjuha apo tradita edhe pse 

përbën një term ai kuptohet si situatë dinamike dhe jo si koncept i ngurtë logjik pasi siç  

shprehet Gadamer-i, ai përbën diçka që “ecën me ne dhe na fton në një vijim të 

mëtejshëm”3. Universialiteti i interpretimit apo përmasa e të përgjithshmes 

(ndërsubjektiviteti) nuk kushtëzohet dhe lind për shkak të kategorive a priori objektive 

por sepse e përgjithshmja përbën vetëm një abstragim i të veçantës4. Ndërkohë 

universialiteti i hermeneutikës lind pikërisht nga kjo perspektivë ku në kuptimin 

transhendental si marrëdhënie e subjektit dhe objektit mund të përvijohen kushtet që 

bëjnë të mundur “lojën” interpretuese mes subjektit dhe objektit. Gadamer-i e shpreh 

drejtë këtë përpjekje: “është e qartë se të kuptuarit është përherë një të kuptuarit rreth 

përmbajtjeve; por, hermeneutika, në atë që ka si ndërtuese dhe universale, ka të bëj para 

së gjithash me përcaktimin e kushteve që e bëjnë të mundur komunikimin”5. Kështu 

marrëdhënia kushtëzuese që subjekti ka me objektin nuk përbën pengesë për përvijimin e 

natyrës normative të hermeneutikës. Kjo e fundit, sjell një shndërrim rrënjësor në 

konceptin e botëkuptimit të interpretimit të tekstit, në marrëdhënien mes shenjës dhe 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 539. 
2 Franco Biancho, Introduzione all’ermeneutica (Bari: Laterza, 2007), 204. 
3 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 291. 
4 Vattimo tek hyrja e veprës së Gadamer-it  Wahrheit und Methode e bën të qartë se të tërë strukturat a 

priori janë struktura që lindin si abstragim nga e veçanta pasi duhet “ të kuptosh universalen nisur nga e 

veçanta” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XII. 
5 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XLVIII. 
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kuptimit që ngjall ajo1. Kjo është edhe një arsye më tepër për të mos ta menduar 

hermeneutikën në aspektin metodik por në atë transhendental (normativ). Nuk duhet të 

flasim thjesht për interpretimin e teksteve por për kushtet brenda të cilave bëhet i mundur 

interpretimi i tyre. E nisur nga ky optikë, duket se problemi qëndron tek fakti se 

marrëdhënien subjekt/objekt duhet ta fokusojmë si transhendental. 

Më tej, fakti se përse marrëdhënien mes objektit dhe subjektit e cilësojmë si 

transhendentale rrjedh nga fakti i pranimit paraprak të përvojës së papërsëritshme të 

subjektit që kur hyn në kontakt me tekstin prodhon një interpretim të caktuar relativ. 

Nisur nga kjo marrëdhënie reciproke ku objekti edhe subjekti kushtëzojnë njëri-tjetrin 

dhe shkrihen bashkë në procesin e interpretimit2, përligjet edhe ideja e krijimit të një 

racionaliteti kritik që dëshmon një lloj “anarkizmi hermeneutik” ku nuk mund të 

vendosësh në mënyrë të qartë të prerë (njëherë e përgjithmonë) një pikë të privilegjuar 

dhe qëndrore në tekstin që kërkohet të interpretohet e as në kuptimin që rrjedh nga ai. E 

duke qenë se interpretimi mes të tjerave nënkupton edhe një kontekst atëherë ky kontekst 

nuk mund të jetë kurrë i përcaktueshëm në mënyrë absolute dhe përcaktimi i tij nuk mund 

të jetë kurrë i sigurt dhe i padiskutueshëm. Në këtë situatë edhe pse tek Heidegger-i 

objektiviteti është shpalosur dhe themeluar tek dhe përmes horizonteve ontologjiko-

ekzistenciale të Dasein-it, ato marrin një ngjyresë edhe subjektive kur subjekti hyn në një 

situatë të caktuar me to. Kështu historia, gjuha etj përbëjnë vektorë të komunitetit ku 

jeton subjekti duke u përthyer edhe nisur nga interesat e veçanta ekzistenciale të tij 

përmes të cilave ai formëson ekzistencën e tij të veçantë. Pra përvoja është përherë një 

pëvojë e ndërmjetësuar përmes këtyre horizonteve duke bërë që me këtë që Heidegger-i 

të zgjidh problemin e kundërvënies klasike mes subjektit dhe objektit në procesin e 

njohjes. Nisur nga kjo marrëdhënie përmes qasjes hermeneutike ai i largohet konceptimit 

husserlian të subjektivitetit si i kundërvënë ndaj objektivitetit pasi ky konceptim e ka 

themelin në një konceptim positivist të objektivitetit që sot në lëmin e epistemologjisë 

përkufizohet si objektivitet naiv. Në të vërtetë, aspekti intencional i vetëdijes mund të 

refuzojë përparësinë e vetëdijes pasi kjo e fundit ekziston përsa i drejtohet diçkaje jo në 

vetvete por e ndryshme nga ajo duke krijuar me këtë marrëdhënien mes interpretuesit dhe 

asaj që interpretohet.  Për këtë shkak, Deleuze nënvizon me të drejtë se  “diferenca është 

ajo për shkak të të cilës e dhëna japet, dhe jepet si e ndryshme. Diferenca nuk është 

fenomeni, por noumeni më i afërt me fenomenin”3 . Në këtë moment, hermeneutika 

                                                 
1 Mendoj se boshllëku në tekst, ndryshe nga mendimi i Derrida-s, nuk është e kundërta e gërmës apo e të 

thënës në tekst por është vazhdimi i të thënës që krijohet nga interpretimi pikërisht në saj të ekzistencës 

së disa shenjave fillestare në tekst. Duke qenë se kemi të bëjmë me interpretime të ndryshme në varësi të 

subjekteve të ndryshëm atëherë dhe koncepti i shenjës dhe i gërmës apo dhe rrjedhimisht i boshllëkut 

mbetet relativ. Në këtë aspekt, hiçi në tekst nuk mund të jetë një një hiç në kuptimin absolut por ajo që 

interpretuesi e cilëson si të pathënë apo të pashprehur atë që është shprehur grafikisht në tekst. Kështu 

kufijtë dhe dritë-hijet mes gjurmës dhe shenjës janë të ndryshëm dhe përherë dinamikë e pikërisht për 

këtë arsye ekziston përfundimi se ekzistojnë interpretime të ndryshme. Por kjo është një rrjedhojë që 

ndodh nëse pranojmë si prioritare në interpretim faktin e përvojës të subjektit. Për këtë arsye, kuptimi i 

shenjës në tekst në interpretimin e  tekstit sipas kësaj hermeneutike nuk konsiderohet në nivelin semiotik 

të grafikës por atë të të kuptuarit konceptual – shënimi im 
2 Marrëdhënia e subjektit dhe objektit sipas botëkuptimit të Gadamer-it shihet si e ndërlidhur në situatën e 

interpretimit. “Interpretuesi nuk ka funksion tjetër veçse të zhduket tërësisht menjëherë pasi është arritur 

komunikimi. Diskursi i interpretuesit nuk është pra një tekst, por përdor një tekst”-  Hans Georg 

Gadamer, Lettura, scrittura e partecipazione (Ancona: Transeuropa, 2007), 94. 
3 Gilles Deleuze, Difference and Repetition (UK: Columbia University Press, 1994), 222. 
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shfaqet dhe ndërton të vërteta të fundme pasi njeh maksimalisht krijimshmërinë e lirë që 

rrjedh nga subjekti. 

 

 
2.5.2   Relativiteti i termave objektiv/subjektiv: zgjedhja interpretuese 

 

Në aspektin e ekzistencës së një objektiviteti apo jo, Pareyson-i shtron çështjen se “është 

i mundur një botëkuptim pluralist por jo relativist i të vërtetës”, cili është këndvështrimi 

ku mund të vendosim në mënyrë të vlefshme një  pohim të perspektivizmit, që arrin të 

pajtojë të vërtetën me shumëllojshmërinë e formulimeve të saj? Është i mundur dialogu, 

që nënkupton bashkë dhe mënyrë të pandashme tjetërsinë e bashkëbiseduesve dhe 

unitetin e të vërtetës?”1. Në këtë drejtim, Pareyson-i kërkon ta zgjidh problemin duke i 

besuar “ontologjisë së personit” ku çdo e vërtetë është përherë interpretim e si pasojë 

mund të ketë vetëm një formulim universal duke gëzuar një karakter përherë të të bërit.  

Megjithatë në një nivel të thellë epistemologjik duket se zgjedhja mes përparësisë së 

subjektit apo objektit në interpretim duket se krijon dhe ndan vijat mes një subjektiviteti 

apo objektiviteti në interpretim. Në të vërtetë nëse pranojmë marrëdhënien e kushtëzimit 

reciprok mes këtyre termave, pra natyrën transhendentale të subjektit, kuptojmë se ky 

problem i zgjedhjes mes objektivitetit apo subjektivitetit është i paqenë. Shqetësimi për 

objektivitet apo subjektivitet në interpretimin e tekstit nuk themelohet në dy domene të 

ndara ku njëra zgjedhje përkrah përparësinë e subjektit dhe tjetra atë të objektit. Duke 

njohur në thelb natyrën transhendentale mes këtyre termave mund të themi se ajo krijohet 

në brendësi të marrëdhënies së pandarë mes subjektit dhe objektit dhe në zgjedhjen e 

subjekti që rrjedh nga një përmasë etike. Megjithatë në debatin e madh mes objektivitetit 

dhe subjektivitetit në interpretim, edhe qasjet e ndryshme objektive të hermeneutikës (si 

ajo e Emilio Betti-t) edhe pse bën thirrje për të mos humbur syresh objektin (tekstin) 

përsëri subjektin interpretues e sheh si pasuri që nuk duhet humbur. Ndërkohë duke 

njohur marrëdhënien transhendentale mes subjektit dhe objektit kuptojmë se të dy këto 

shqetësime nuk lindin për faktin se një interpretim themelohet tek teksti (objekti) dhe 

tjetri tek dëshirat dhe interpretimet arbitrare të subjektit interpretues (subjekti). Të dy 

këto qëndrime, në dukje të kundërta, i prodhon po përsëri e njëjta marrëdhënie dhe 

ekzistojnë po brenda kësaj marrëdhënie. 

Më tej, shqetësimi lidhur me objektivitetin dhe subjektivitetin lidhur me interpretimin e 

tekstit duhet kuptuar si një shqetësim që rrjedh po përsëri nga subjekti kur hyn në kontakt 

me tekstin. Kështu objektiviteti nuk përbën një përfundim që qëndron jashtë ndikimit të 

subjektit pasi në shkencat e shpirtit (për më tepër) nuk ekziston një interpretim objektiv 

dhe absolut: ai është përherë i kushtëzuar historikisht. Pra kërkesa për objektivitet si edhe 

për subjektivitet është e prekur nga subjekti aq sa mund të themi se “objektiviteti” përbën 

një subjektivitet të përgjithësuar, një konsensus mes subjekteve të ndryshme. Ndërkohë 

kërkesa për një interpretim objektiv apo subjektiv përcakton në hermeneutikë edhe trajtën 

sesi  duhet interpretuar një tekst. Pra që në fillim këto dy kërkesa përbëjnë një zgjedhje jo 

vetëm subjektive por përcaktohen edhe si një kërkesë apo zgjedhje etike subjektive. Jo 

rastësisht kërkesat për objektivitet në interpretimin e tekstit lidhen përherë me trajtën e 

rindërtimit të tekstit (Gadamer-i) dhe ato për subjektivitet me trajtën e dekonstruksiuonit 

                                                 
1 Luigi Pareyson, Filosofia dell’interpretazione (Torino: Rosenberg & Sellier, 1988), 50-51. 
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të tij (Derrida-ja). Kështu kërkesa paraprake me bazë etike paracakton dhe përvijon 

kushtet për interpretimin e tekstit. Tek Gadamer-i, përmbushja e kërkesës për objektivitet 

në interpretimin e tekstit vihet re tek projekti i konstruksionit të tekstit sipas modalitetit 

ku e veçanta të kuptohet në funksion të të tërës dhe kjo e fundit nga premisat e të 

veçantës1.  Ky rreth apo kjo lëvizje rrethore që e gjejmë që tek Schleiermacher-i2 ka si 

qëllim të kuptuarit të tekstit ku e nënkuptuar si metodë përbën themelin e polit të 

ndërsubjektivitetit. Si rrjedhim, ndërsubjektiviteti duket se themelohet paraprakisht në 

sfondin e etikës (në nivelin normativ) nëse pranohen se janë respektuar e mbrojtur parime 

të përafërta etike mes interpretuesve të ndryshëm. Pra në prizmin e objektivitetit duhet 

diskutuar vetëm brenda një fokusi të përbashkët parimesh etike. Nëse ato ndryshohen nga 

njëri interpretues atëherë diskutimi brenda ndërsubjektivitetit duhet diskutuar në planin 

meta-etik. Pra a ja vlen që të interpretohet një tekst brenda apo të udhëhequr nga disa 

parime etike të caktuara? Kështu ndërsubjektiviteti përbën një premisë që vendoset 

paraprakisht në interpretimin e tekstit e jo në përfundim të tij. Fakti që Gadamer-i pranon 

se para të kuptuarit nuk është i mundur një të kuptuari të tekstit do të thotë se nuk është e 

mundur të mosekzistojnë baza etike si bazë fillestare ku mbështetet dhe drejtohet projekti 

në interpretimin e tij. Si pasojë nuk duhet bërë gabimi që të barazohet ekzistenca e 

interpretimit me mungesën e objektivitetit në një tekst apo të shprehemi rëndomtë se aty 

ku asgjë nuk është përcaktuar me rigorozitet (pra ka vend për subjektivitet) mund të 

themi se ekziston interpretimi, pra teksti mund të interpretohet. Realisht subjektiviteti apo 

objektiviteti përbën një modalitet të shfaqur (apo të vendosur) përgjatë procesit të 

interpretimit ndërsa interpretimi përbën vetë themelimin apo mundësinë e ekzistencës së 

këtyre modaliteteve. Kjo, pasi nga ana tjetër të dy këto qëndrime vendosen pikërisht 

përmes interpretimit. Por përse flasim për subjektivitet kur mund të formohet një 

ndërsubjektivitet në mënyrë konsensuale? Në këtë drejtim, ne nuk mund të shprehemi se 

mes teksteve të shkencave të ndryshme kemi interpretim në shkencat e shpirtit dhe 

mungesë interpretimi në shkencat natyrore duke e barazuar gabimisht fenemonin e 

interpretimit me modalitetetet e subjektivitetit apo objektivitetit. Në çdo tekst ka 

interpretim (pasi subjekti hyn me përvojën e tij ekzistenciale të papërsëritshme) por kemi 

modalitete të ndryshme interpretimi (në varësi të fushës ku teksti bën pjesë) ku edhe ky 

fakt i fundit është vendosur përmes një zgjedhje etike paraprake. Pra “e rëndësishmja nuk 

ka të bëj me daljen jashtë nga rrethi [i të kuptuarit], por me qëndrimin brenda në 

mënyrën e duhur”3. Kështu ndarja mes shkencave dhe teksteve përkatëse nuk bëhet nga 

modaliteti i subjektivitetit dhe objektivitetit në interpretim. Ky fakt përbën një paradoks 

pasi interpretimi kryhet përherë nisur nga premisat e përvojës së papërsëritshme 

ekzistenciale të subjektit. Si rrjedhim, duhet të kuptojmë se çdo tekst interpretohet por në 

shkallë të ndryshme ku edhe kjo e fundit është përcaktuar pikërisht përmes një 

interpretimi dhe zgjdhje etike. Këto analiza janë tepër të rëndësishme për të kuptuar 

përvijimin e plotë të hermeneutikës në sferën e njohjes dhe pajtimin mes teksteve të 

                                                 
1 “Një të kuptuari të tillë kryet duke u përpjekur të kuptohet e veçanta në funksion të universales, por edhe 

anasjelltas, duke u përpjekur të kuptohet universalja duke u nisur nga e veçanta” –  Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XII. 
2 “Trashëgimia linguistike e një autori dhe historia e epokës së tij përbëjnë një të tërë duke u nisur nga 

mënyra sesi shkrimet e tij, ashtu sikundër elementi i veçantë, duhet të kuptohen; dhe, anasjelltas kjo e 

tërë duhet të kuptohet, nga ana e saj, duke u niur nga e veçanta” – Friedrich Schleiermacher, 

Ermeneutica (Milano: Bompiani, 2000), 335. 
3 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 194. 
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shkencave të shpirtit dhe natyrës edhe në perspektivën e debatit mes objektivitetit dhe 

subjektivitetit. Pra sensi i interpretimit shfaqet sa herë që subjekti hyn në kontakt me një 

tekst bashkë me përvojën e tij subjektive. Pra vetëm kështu hermeneutika mund të 

konceptohet si një “koine” e kuptuar me tërë pasojat e saj në tërësinë më 

gjithëpërfshirëse1 duke e mbështetur tek pranimi i përvojës së papërsëritshme të subjektit. 

Pra mund të themi përherë se subjekti njeh por në modalitete të ndryshme në varësi të 

vendosjes konsesuale të natyrës së tekstit (shkenca natyrore apo të shpirtit). Dhe ky 

aspekt rrjedh sepse modaliteti apo fryma ndërsubjektive e interpretimit në të vërtetë është 

një qëndrim metodologjik dhe na shërben si një parim rregullues konsensual të cilin ne 

nuk mund ta pranojmë as logjikisht dhe as empirikisht. Sipas Ricoeur-it, koncepti apo 

perspektiva e interpretimit të tekstit, si “konflikt interpretimesh”2 përbën një kriter që 

shpreh se nuk ekziston një kriter i prerë demarkacioni mes të vërtetës dhe të rremes apo 

mes ligjshmërisë dhe paligjshmërisë së një interpretimi. Përbën një dialektikë që i 

mungon sinteza përfundimtare që nënkupton se dy polet nuk gjejnë një moment të epërm 

të shndërrimit të ndërsjelltë por lidhen në një marrëdhënie dallimi dhe bashkëpjesëmarrje. 

Kështu ekziston një situatë tëhuajtësimi dhe bashkëpërkatësi e ndërsjelltë interpretues dhe 

e interpretuar duke u themeluar njëkohësisht edhe si identitet edhe si dallim, edhe si 

objektivitet edhe si subjektivitet. Në këtë drejtim, ndërsubjektiviteti është një situatë që 

ndodh që do të thotë se nuk përbën një aftësi e subjektit që duhet thjesht të respektojë një 

rregull të paracaktuar. Pra ky ndërsubjektivitet ndodh, nuk është. Kjo i jep një sens kritik 

hermeneutikës duke mos e paracaktuar a priori këtë kuptim të përbashkët që mund të 

ndodh nga puna interpretuese e subjekteve të ndryshëm. Pra sensi i ndërsubjektivitetit në 

hermeneutikë nuk përmban një universialitet empirik që paraekziston dhe subjekti duhet 

vetëm ta shfaq përmes arsyes së tij duke ndjekur një parim universal. Fakti që ne flasim 

për një rindërtim të tekstit dhe për një kuptim publik të tij nuk do të thotë se ekziston një 

arkistrukturë (gjuha e Derrida-s) që nënkupton një gjuhë fillestare që qëndron në bazë të 

çdo gjuhe e të çdo shkrimi të kuptuar në mënyrë të përbashkët3 por se diskursi dhe 

kriteret e tij mund të pranohen me konsensus. Mirëpo problemi qëndron tek fakti i 

ndërtimit të një kuptimi ndërsubjektiv që na vjen nga tekstet pasi për ne nuk është e 

rëndësishme ideja se një tekst prodhon një kuptim ndërsubjeiktiv por nevojitet edhe 

konteksti historik për ta kuptuar dhe ndërtuar këtë. Nëse njohim se interpretimi 

nënkupton disa subjekte që kanë disa parime etike e që lidhen me interesa të ndryshme 

apo strategji të pushtetit atëherë këto kanë rëndësi në panoramën e interpretimit të një 

teksti të caktuar. Nëse pranojmë edhe njëherë situatën se subjektet interpretojnë në bazë 

të disa parimeve të caktuara etike jo vetëm personale por edhe komunitare (nisur nga 

qëndrimi heideggerian i horizonteve ontologjiko-ekzistenciale) kjo nuk do të thotë edhe 

të pranohet se interpretimi përbën thjesht dhe vetëm një shprehje moraliteti. Ky 

                                                 
1 Konceptimi përherë e më tepër i hermeneutikës nën termi “koine ” (veçanërisht nga Vattimo), pra si një 

komunitet kulturor, përbën një përpjekje të veçantë për të dialoguar dhe gjetur pikat e ndryshme të 

takimit me shkencat e natyrës. Konceptimi si “koine” e shtyn ndërkohë hermeneutikën të zgjeroj 

vazhdimisht marrëdhëniet me tradita e ndryshme dhe disiplinat e ndryshme – shënimi im 
2 “Shenjat përbëjnë shenja të dhëna ndaj interpretimit. Në këtë pikë hapet problemi i veçantë i pluralitetit e 

pra të një konflikti të mundshëm të interpretimeve” -  Paul Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni 

(Milano: Jaca Book, 2007), 8. 
3 Derrida mendon se “të shkruarit… [nënkupton] një thyerje me mjedisin e historisë empirike me 

parashikimin e një marrëveshje me thelbin e fshehur të empirisë, me historicitetin e kulluar” – Jacques 

Derrida, La scrittura e la differenca (Milano: Enaudi, 2002),16. 
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përfundim, ndoshta do të na udhëhiqte në idenë se interpretimi i teksteve nuk krijon 

kuptime të reja por është thjesht përligje teorike të parimeve etike që qëndrojnë në themel 

të tij. Në fakt ky përfundim sjell një pengesë në përvijimin e plotë të hermeneutikës pasi e 

formëson dhe përcakton atë duke e njohur interpretimin e tekstit thjeshtë në një sens 

aplikativ. Ndoshta edhe për këtë arsye, Gadamer-i kërkon të flas për një “hapje” ndaj 

tekstit. Në këtë drejtim, njohja e objektivitetit dhe subjektivitetit nuk shihen vetëm si të 

paracaktuara nga zgjedhjet etike të interpretuesit. Kështu jo vetëm përmes parimeve etike 

ne hartojmë një projekt apo strategji për të interpretuar tekstet por edhe përmes produktit 

të këtyre interpretimeve ne riformulojmë, ndërtojmë apo edhe kritikojmë parimet etike. 

Në këtë drejtim, procesi i interpretimit të testeve bën që të rishikohen dhe rindërtohen 

perspektiva objektive apo subjektive lidhur me të. Pra është edhe procesi i intereptimit që 

ndërton dhe rishikon këto terma duke mos pranuar vetëm faktin se ky proces përvijohet 

paraprakisht nga këto terma. Objektiviteti dhe subjektiviteti përbëjnë perspektiva sa 

themeluese po aq edhe të themeluara (rithemeluara) nga procesi i interpretimit. Në 

kuptimin etik kjo do të thotë se nuk është vetëm subjekti që “emancipon dhe hap” tekstin 

por është dhe ky i fundit që emancipon dhe hap perspektivat interpretuese të vetë 

subjektit. 

 

 

 

    2.5.3    Ekzistenca e horizonteve ontologjiko-ekzistenciale: ndërsubjektiviteti 

 

Problemi i madh mes objektivitetit dhe subjektivitetit lidhur me çështjen e interpretimit 

përpiqet të gjej një zgjidhje në idenë e Gadamer-it se në raport me tekstin ekziston edhe 

një marrëdhënie tëhuajtësie mes interpretuesit dhe vetë tekstit për tu interpretuar por edhe 

një marrëdhënie familjariteti (si përkues me një traditë të caktuar). Kjo situatë duket se 

përbën vetë thelbin e punës hermeneutike1 dhe vetë arsyen e lindjes së çështjes së 

interpretimit dhe interpretimeve të shumëllojshme rreth një përmase ndërsubjektiviteti në 

interpretimin e tekstit. Në këtë drejtim, jo rastësisht, tek Heidegger-i probolemi i themelit 

objektiv të njohjes zgjidhet suksesshëm kur mendohet një subjekt në përcaktueshmërinë e 

tij historike. Vetë “struktura e kohësisë shfaqet si përcaktim ontologjik i subjektivitetit.  

Por ajo është diçka më tepër. Teza heideggeriane është që qenia vetë është kohë. Kështu 

ishte kapërcyer i gjithë subjektivizmi i filozofisë moderne”2. Me këtë duket se Heidegger-i 

zgjidh bindshëm edhe problemin e  subjektivizmit dhe objektivizmit kur artikulon dhe 

pranon si horizont ekzistencën e bashkë-përkatësisë së njeriut me botën si horizont. Për 

këtë shkak, në mënyrë të ngjashme me Heidegger-in, edhe Gadamer-i nën termin “histori 

e pasojave” (Wirkungsgeschichte) sheh si zgjidhje jo vetëm problemin e objektivitetit 

(subjekti është i kushtëzuar nga horizonte të caktuara historike) por edhe atë të 

subjektivitetit pasi vetë këto struktura bëjnë që të mos krijohet një subjektivitet absolut 

(horizonte janë struktura të bashkëndara në botë, me të tjerët). Në këtë kontekst, edhe 

Rorty kërkon të zgjidh pikërisht problemin e ndërsubjektivitetit në interpretimin e 

                                                 
1 “Qëndrimi mes familjaritetit dhe huajtësisë, që përmbajtja e transmetimit historik ka për ne, përbën 

mesoren mes objektivitetit të të dhënës historiografike dhe përkatësisë ndaj një tradite. Ky ndërmjetësim 

përbën vendin autentik të hermeneutikës” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 

2001), 611. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 533. 
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teksteve duke u shprehur se parimet e interpretimit janë institucionale duke zotëruar fuqi 

brenda fushës institucionale ku zbatohen dhe duke qenë të kushtëzuara historikisht. Në 

këtë perspektivë, vetë ndërsubjektiviteti bëhet i mundur për shkak të horizonteve që 

kushtëzojnë e në të cilat bëhet i mundur të kuptuarit si interpretim ku marrëdhënia mes 

objektit të interpretimit dhe interpretuesit përcaktohet nga situata historike ku gjenden 

interpretuesi dhe objekti i interpretuar. Edhe për Ricoeur-in vetë situata dhe lidhja 

historike me tekstin përbën kushtin themelor të interpretimit të tekstit përpara çdo analize  

logjike të koherencës lidhur me të1. Vetë kjo përmasë historike e tekstit përbën edhe vetë 

finalitetin e punës interpretuese lidhur me tekstin e cila bëhet e mundur nga vetë dija 

lidhur me ekzistencën e para-gjykimeve në situatën e interpretimi. Kështu “kush kërkon 

të kuptoj një tekst duhet të jetë i gatshëm ta lërë që ai të thotë diçka. Një ndjeshmëri e 

tillë nuk nënkupton as një “asnjëanësi” objektive e as një harresë të vetvetes, por 

përfshin një vetëndërgjegjësim të saktë të parashikimeve tona dhe gjykimeve tona….  

Fakti që interpretimi vijues zotëron parimisht një epërsi lidhur me frytshmërinë dhe mund 

të nënkuptohet për këtë arsye si një “të kuptuari më mirë”, nuk bazohet më tepër në një 

vetëdije më të madhe që interpretuesi duhet të realizojë për tu vendosur në të njëjtin nivel 

me autorin (siç pranonte Schleiermacher-i), por në fakt shpall thjesht një diferencë të 

pafrenueshme mes interpretuesit dhe autorit, diferencë që është dhënë nga largësia 

historike që i ndan”2. Megjithatë subjektiviteti lidhur me hermeneutikën është i 

rëndësishëm jo thjesht lidhur me faktin nëse mund të mbërrihet në një të tillë apo jo 

lidhur me tekstin por lidhur me provën e universializimit të saj. Jo më kot, shpeshherë 

çështja e ndërsubjektivitetit precipiton në një aspekt metodik e thjesht zbatues të 

disiplinës së hermeneutikës. Në këtë drejtim, Ricoeur-i kërkon të shquaj diçka duke u 

shprehur se “duke ju kundërvënë tezës idealiste të përgjegjësisë së fundit të vetes së vetë 

subjektit ndërmjetësues, hermeneutika në fton ta bëjmë subjektivitetin të fundit dhe jo 

kategorinë e parë të të një teorie të të kuptuarit. Subjektiviteti duhet të humb si fillesë, 

nëse duhet të gjehet në një rol më modest se ai i fillesës radikale. Edhe në këtë propozim, 

teoria e tekstit përbën një udhërrëfyese të mirë. Tregon në fakt se akti i subjektivitetit nuk 

është më tepër ai që përuron të kuptuarit sesa ai që i përmbush. Ky akt final mund të 

shqiptohet si përvetësim (Zueignung)”3. Pikërisht kjo natyrë e interpretimit të tekstit si 

përvetësim bëhet e mundur kur përbën pikërisht horizontin e lëvizjes të subjektit në një 

tension mes familjaritetit dhe tëhuajtësisë. Për këtë shkak, teksti për Ricoeur-in nuk 

gëzon natyrën e thjesht të lëvizjes përmes subjektit por hapjes së perpesktivës së 

interpretimit si një botë (e re)4 ku “çdo interpretim  e vendosos interpretuesin në medias 

res dhe kurrë në fillim apo në fund”5.  Pra nisur nga kjo situatë mund të pohohet se sipas 

                                                 
1 “Teksti që do të interpretohet, si rrjedhojë, përbën vetë realitetin dhe lidhjen (Zusammenhang) e tij. 

Përpara pyetjes: si të kuptojmë një tekst të së shkuarës? Shtrohet një pyetje tashmë: si të konceptojmë një 

lidhje historike? Përpara koherencës së një teksti vjen ai i historisë, i cilësuar si dokumenti i madh i 

njeriut, si shprehja më themelore e jetës”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 

77. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 557-559, 613. 
3 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 51. 
4 “Në masën në të cilin kuptimi i një teksti është bërë i pavarur përkundrejt qëllimit subjektiv të autorit të 

saj, problemi themelor nuk është ai i gjetjes, pas tekstit, qëllimin e humbur, por është ai i të shpalosurit, 

përpara tekstit, “botën” që teksti hap e zbulon”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 

2004), 49. 
5 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 46. 
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Gadamer-it “çdo takim me traditën është historikisht i ndryshëm”1. Për këtë arsye, “të 

kuptuarit  nuk përbën kurrë, në të vërtetë, një “të kuptuari më mirë”, as në kuptimin e 

epërsisë që zotëron të qenit i vetëdijëshëm kundrejt karakterit të pavetëdijëshëm të 

prodhimit. Është e mjaftueshme të thuhet se, kur në përgjithësi kuptohet, kuptohet 

ndryshe”2. Pikërisht kjo “të kuptuarit ndryshe” si “të kuptuarit më mirë” nuk nënkupton 

një objektivitet të kulluar por shfaqet si situatë e plotësimit të një gjëndje 

pamjaftueshmërie që ndodh kur një tekst interpretohet e ku shfaqet përmes një 

vetdijësimi të subjektit si një situatë e kufizuar ekzistencialisht3. Nga ana tjetër, për të 

kuptuar më mirë situatën e ndërsubjektivitetit si një tension mes familjaritetit dhe 

tëhuajtësisë, Gadamer-i kërkon ta pasqyrojë përmes konceptit të lojës e cila gëzon një 

shpalosje ontologjike. Për të “loja zotëron në fakt një thelb të sajën, e pavarur nga 

vetëdija e atyre që luajnë… Subjekti i lojës nuk janë lojtarët, por është loja që prodhohet 

përmes lojëtarëve…. Për gjuhën autentike subjekti i lojës nuk është shfaqje e 

subjektivitetit të atij që, mes veprimtarive të tjera, gëzon edhe atë të lojës, por në fakt vetë 

loja…. Këtu njihet thelbësisht përparësia e lojës kundrejt vetëdijes së lojtarit”4. Por edhe 

pse në dukje ngjan se Gadamer-i lë mënjanë subjektin në të vërtetë ai thjesht shpalos një 

konceptim të ri të tij duke e brendashkruar në horizontet historike. Për ta kuptuar më mirë 

këtë konceptim të subjektit, ai përdor gjuhën si strukturë universale të kuptuarit për të 

kritikuar konceptin ende metafizik të “individualitetit” që shfaqet bindshëm tek 

Schleiermacher-i. Për të “është ky koncept [individualiteti] që do të shtynte të shihte në 

terma të mosmarrëveshjes, e madje të një kontrasti të pakapërcyeshëm, tensionin mes 

individualitetit të patkurrshëm të folësit të veçantë dhe identitetit të gjuhës që mbështet në 

bashkëpërkatësinë e përdorimit gjuhësor… Por për Gadamer-in kontrasti nuk jepet veçse 

nga gjuha vetë që, si e tillë, ndërkohë që ndërton bashkëpërkatësinë, bën të mundur 

përherë individualizimin. E përkundrazi është vetëm në gjuhë ku mund të artikulohet 

individualiteti fal diferencës së lirisë që, edhe pse në kufizim, mbetet përherë i hapur… 

Kështu Gadamer-ri -përcakton vendin e hermeneutikës duke u nisur nga gjuha dhe nga ai 

rreth ku ky i fundit shkon të  shpaloset pafundësisht mes universialitetit dhe 

individualitetit”5. 

Nga ana tjetër, një ndihmesë në kuptimin e marrëdhënies mes objektivitetit dhe 

subjektivitetit jep edhe Pareyson-i kur analizon procesin e interpretimit si marrëdhënie 

sintetike e perosnit si objekt dhe subjekt6. Për të “kusht i interpretimit është ajo sasi e 

                                                 
1 Carsten Dutt e Hans Georg Gadamer, Dialogo con Gadamer (Milano: Raffaello Cortina 1995), 26. 
2  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 615. 
3 “Kush kërkon të kuptoj, është i shfaqshëm nga gabime të vijuara nga  para-shtrime që nuk gjejnë 

konfirmimin tek objekti. Detyra e vazhdueshme e të kuptuarit është  përpunimi dhe artikulimi i projekteve 

korrekte, të duhura, të cilët si projekte përbëjnë përparime që mund të njësohen vetëm në marrëdhënie 

me objektin. I vetmi objektivitet në këtë mes është konfirmimi që një para-shtrim mund të përftojë përmes 

përpunimit. Çfarë është ajo që dallon parashtrimet e duhura përveçse fakti se, duke u zhvilluar, ato 

shfaqen si të pamjaftueshme? Tani më, të kuptuarit kryhet në mundësinë e tij autentike vetëm nëse para-

shtrimet nga ku niset nuk janë arbitrare. Ekziston pra një të kuptuari pozitiv në të thënit se interpretimi 

nuk qaset tek teksti thjesht duke qëndruar në kornizën e para-shtrimeve tashmë të pranishme tek ai, por, 

më saktë, në raportin me tekstin, vë në provë legjitimitetin, pra origjinën dhe vlefshmërinë e 

parashtrimeve të tilla”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 314. 
4 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 229-233 
5 Hans Georg Gadamer,  Linguaggio (Roma-Bari: Laterza, 2006), VIII. 
6 “Interpretimi është përherë bashkë shfaqja e veprës dhe shprehje e interpretuesit, e pra bashkë objektive 

dhe personale”- Luigi Pareyson, Filosofia dell’interpretazione (Torino: Rosenberg & Sellier, 1988), 149. 
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cilësi e pafundme që rrjedh nga karakteret e formës dhe të personit si “objekt”, e 

“subjekt” i njohjes… Në interpretim është përherë një person që sheh e vështron: e sheh 

dhe vështron nga veçantësia e këndvështrimit ku aktualisht gjëndet e vendoset…. Nga 

ana tjetër në interpretim është përherë një formë që shihet e vështrohet; dhe shihet në një 

perspektivë të përcaktuar, që e vë në pah në një mënyrë të caktuar”1. Ky perceptim i 

njëkohshëm i personit si subjekt dhe objekt i njohjes i jep një përgjigje edhe situatës së 

ekzistencës së pashtershmërisë së interpretimit2 që rrjedh nga natyra e tekstit dhe 

subjeteve interpretues3 dhe situatës së bashkëekzistencës mes interpretimeve të 

ndryshme4. 

 
 

2.5.4     Kërkesa për objektivitet: konceptimi ideal i interpretimit të tekstit 

 

Përgjithësisht në mendimin e hermeneutikës kërkesa për objektivitet ka qenë një 

përpjekje që i largohet bindshëm idesë për një universializim të plotë të saj në procesin e 

njohjes.  Arsyeja madhore lidhet me faktin se përherë kjo kërkesë ka qenë e lidhur thuajse 

pazgjidhshmërisht me konceptimin metodologjik të hermeneutikës si detyrë për të 

interpretuar tekstin. Përgjithësisht vihet re se të gjithë autorët që kanë si qëllim mbërritjen 

e një objektiviteti në interpretimin e tekstit orvaten të japin rregulla kanonike zbatuese 

lidhur me të. Arsyeja tjetër, disi dytësore, vjen nga ideja se mungesa e kërkesës për 

objektivitet mund ta shtynte hermeneutikën dhe interpretimin e tekstit në një spekulacion 

e relativitet ekstrem lidhur me interpretimin e tij. Pikërisht ky shqetësim shfaqet hapur në 

tensionin mes objektivitetit dhe subjektivitetit çka me të drejtë për Ricoeur-in ka krijuar 

një nga antinomitë më themelore të hermeneutikës dhe një problem parimor lidhur me 

përvijimin e plotë të hermeneutikës edhe në shkencat e natyrës. Për të, kjo shfaqet nga 

“… kundërvënia mes largësimit (largësi) tëhuajtësues dhe përkatësisë. Kjo kundërvënie 

përbën një antinomi pasi ngjall një mundësi të papranueshme: nga njëra anë, thamë,  

largësimi tëhuajtësues përbën qëndrimin që duke u nisur nga kjo është i mundur 

objektivizimi që mbretëron në shkencat e shpirtit apo shkencat humane; por ky largësim, 

që kushtëzon statusin shkencor të shkencave përbën, në të njëjtën kohë, rënie që 

shkatërron aspektin themelor dhe parësor… e që bëjnë pjesë në realitetin historik që 

kërkonim që të objektivizonim. Në këtë mes, [shfaqet] alternativa themelore në vetë 

titullin e veprës së Gadamer-it E vërteta dhe Metoda: ose kemi për zemër përmasa 

metodologjike, duke qenë i vetëdijëshëm për humbjen e densitetit ontologjik të realitetit të 

                                                 
1 Luigi Pareyson, Filosofia dell’interpretazione (Torino: Rosenberg & Sellier, 1988), 90-91. 
2 “Pashtershmëria e formës dhe personalitetit të interpretimit shpjegojnë ende sesi  interpretimi është një 

formë njohjeje përbërëse jo e vetme, por e shumëllojshme dhe e pafundme, pa qenë në fakt arbitrare”- 

Luigi Pareyson, Filosofia dell’interpretazione (Torino: Rosenberg & Sellier, 1988), 96. 
3 “Interpretimi është i shumëllojshëm, dhe kjo shumëllojshmëri ka të bëj me pashterrshmërinë e veprës, por 

edhe me diversitetin e personave përherë të rinj të interpretuesve. Interpretimi gëzon pra një karakter 

themelor të personalitetit”- Luigi Pareyson, Filosofia dell’interpretazione (Torino: Rosenberg & Sellier, 

1988), 145. 
4 “Si përfundimtare, interpretimet janë paralele, aq sa njëra përjashton të tjerat por pa i mohuar: secila 

nga to është një mënyrë personale e si rrjedhim pra e patkurrshme, e depërtimit dhe gjallërimit të vetë 

veprës. Përsa të përkohëshme interpretimet dialogojnë mes tyre, përmisohen e korrigjohen dhe 

zëvendësohen me njëra-tjetrën”- Luigi Pareyson, Filosofia dell’interpretazione (Torino: Rosenberg & 

Sellier, 1988), 109. 
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studiuar, ose kemi për zemër përmasën e vërtetimit, por atëherë çmimi për tu paguar 

është heqja dorë nga objektiviteti i shkencave humane”1. Për t’i dhënë zgjidhje kësaj 

antinomie, siç e kemi theksuar edhe më sipër, Ricoeur-i e gjen strehën tek hermeneutika e 

tekstit duke e konceptuar vetë tekstin si vendin e zgjidhjes së këtij tensioni2. Edhe vetë 

elementi i tëhuajtësimit (largësimit) për Ricoeur-in nuk përbën diçka artificiale që ndodh 

si pasojë e qëndrimit dhe mundësisë së zgjedhjes së subjektit por është ekzistencialisht e 

përvijuar në tekst. Kështu objektiviteti nuk përbën një qëndrim që duhet mbajtur apo jo 

nga subjekti përmes një zgjidhje të thjeshtë metodologjike nga ana e tij por përbën një 

situatë të ndërthurur dhe artikuluar ekzistencialisht në tekst. Pra objektiviteti nuk përbën 

një parim epistemologjik që duhet zgjedhur ose jo nga qëndrimi i subjektit por përbën një 

situatë që shpaloset ontologjikisht përmes tekstit. Pra “largësimi nuk është produkt i 

metodologjisë dhe, si pasojë, përbën diçka të mbishtuar dhe parazitare. Ai është pjesë 

përbërëse e fenomenit të tekstit si shkrim; njëlloj ai përbën edhe kushtin e interpretimit. 

Verfremdung nuk është vetëm ai që të kuptuarit duhet të fitoj, përbën edhe atë që e 

kushtëzon”3. 

Nga ana tjetër, më konkretisht, ne do të analizojmë mendimin e Hirsch-it lidhur me 

kërkesën për objektivitet në punën e hermeneutikës. Fillimisht, Hirsch-it shfaq idenë se 

hermeneutika nuk mund të marrë një vektor spekulativ duke mos zotëruar sipas tij 

natyrën e të kuptuarit sipas perspektivës heideggeriane. Ky qëndrim shpaloset qartë kur ai 

analizon problemin mes një interpretimi të vlefshëm dhe atij të pavlefshëm të veprës. 

Filimisht duhet thënë se kjo analizë në vetvete nuk priret nga kërkesa për objektivitet pasi 

një zgjidhje lidhur me ndërsubjektivitetin e jep edhe Gadamer-i dhe Ricoeur-i por Hirsch-

i e analizon këtë problematikë nisur nga një dëshirë për objektivitet. Ky i fundit pranon se 

“nëse nuk ekziston ky kriter demarkacioni (objektiviteti) atëherë detyra  e hermeneutikës 

apo e një teorie hermeneutike duket e pakuptimtë (nëse nuk mund të pohojmë një parim 

në bazë të të cilit të dallojmë mes një interpretimi të vlefshëm dhe një të pavlefshëm, 

ekziston pak material për të shkruar libra përreth teksteve po përreth teorisë 

hermeneutike”4. Nisur nga ky shqetësim, Hirsch-i beson se mund të pranohet dhe 

përcaktohet një parim paraprak objektiv. Ai mendon se ka një dallim mes kuptimit 

(meaning) dhe kuptimësisë (significance) ku ndërsa i pari është i pandërgjegjshëm, i dyti 

ndryshon në varësi të interpretimit të tekstit. Sipas tij “dallimi themelor, i anashkaluar 

nga Gadamer-i, është ai i meaning [kuptimit] dhe significance [kuptimësisë] të një 

domethënie të tillë në raport me një situatë aktuale […]. Ekziston dallimi mes kuptimit të 

një teksti  (që nuk ndryshon) dhe kuptimit që një tekst zotëron sot për ne (që në fakt 

ndryshon)”5. Por në këtë konstatim, duket se Hirsch-i i kthehet qasjes së Husserl-it rreth 

qëllimshmërisë duke mbështetur se “meaning” përbën përmbajtjen ideale të aktit të 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 97. 
2 “Përsiatja ime personale merr udhë nga refuzimi i kësaj mundësie dhe nga orvatja për ta këpërcyer. Kjo 

orvatje e gjen shprehjen e saj të parë në zgjidhjen e një problematike sunduese që, për nga natyra e saj, 

më ngjan se i shpëton mundësisë mes largësimit tëhuajtësues dhe pjesëmarrjes nga përkatësia. Kjo 

problematikë sunduese është ajo e tekstit, përmes të cilës, në fakt, rifutet një nocion pozitiv dhe, do të 

thoja, frytdhënës të largësimit; teksti është për mua me tepër si një rast i veçantë i komunikimit 

ndërnjerëzor. Ai është paradigma e largësimit në komunikim”- Paul Ricoeur, Dal testo all’azione 

(Milano: Jaca Book, 2004), 97-98. 
3 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 107. 
4 Eric Donald Hirsch, Teoria dell’interpretazione e critica letteraria (Bologna: Il Mulino, 1973), 264. 
5 Eric Donald Hirsch, Teoria dell’interpretazione e critica letteraria (Bologna: Il Mulino, 1973), 268-269. 
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qëllimshmërisë dhe përsa ideal ky mbetet identik duke qenë jo kohor. Ndërkohë 

“significance” është rrokja e përherë të ndryshueshmes. Pra aftësia për të rrokur 

“meaning” e tekstit që është i përbashkët me lexuesin dhe shkrimtarin përbën  kriterin për 

një interpretim të vërtetë dhe të vlefshëm përkundrejt atij të rremë dhe të pavlefshëm. Siç 

kuptohet qartë, e gjithë kërkesa për objektivitet nga ana e Hirsch-it bazohet tek një 

konceptim disi kartezian të kuptimit të depozituar si diçka materiale dhe e 

pandryshueshme edhe për këtë arsye nuk pranohet një këndvështrim heideggerian. 

Problem qëndron natyrshëm tek konceptimi i situatës së interpretimit si diçka që vjen pas 

dhe nuk i paraprin tekstit duke mos e konceptuar si parakushtëzues të tij. Kështu krejt 

ndryshe, me të drejtë, “rrethi hermeneutik dhe pakapërcyeshmëria e tij përmes rrugës 

metodike, tek Heidegger-i, përligjej në bazë të faktit se subjekti dhe objekti, gjuha dhe 

metagjuha etj, janë përherë tashmë të pranishme në brendësi të një tradite gjuhësore me 

ndikim, që përcakton interpretimin, e madje vendoset në fillesë si raport hermeneutik, më 

përpara formave epistemologjike të pohimit dhe të gjykimit”1.  
 

 
 

 

2.5.5    Strategjitë e interpretimit të tekstit: zgjedhja etike 

 

Duke pranuar situatën se janë qëndrimet etike që shpalosin kërkesën për objektivitet apo 

një subjektivitet në interpretimin e tekstit (edhe pse është po përsëri subjekti që e 

përcakton këtë gjë çka përbën një paradoks në dukje) atëherë mund të pranojmë se janë 

po këto që kushtëzojnë një strategji të caktuar në interpretimin e tekstit kur ajo hyn në  

botën tonë2. Në këtë drejtim, dy strategjitë më kryesore të përvijuara si konstruksion apo 

rikonstruksion (nga ana e hermeneutikës së Gadamer-it) dhe dekonstruksion (nga ana e 

hermeneutikës së Derrida-s) përbëjnë paraprakisht një zgjidhje mbi baza etike nga ana e 

subjektit. Mirëpo të dy këto strategji interpretimi janë tepër të rëndësishme pasi nuk kanë 

të bëjnë thjesht me zbatimin e një metode por edhe me kuptimet që prodhohen përmes 

tyre. Pra të dy këto strategji, në dukje teknika, kanë edhe një kuptim normativ që lidhen 

me projektet apo qëndrimin etik që mund të merret në fillim e përgjatë procesit të 

interpretimit. E në këtë kuadër, ka të ngjarë që përballja mes konstruksionit gadamerian 

dhe dekonstruksionit të Derrida-s ka të bëj me perspektivën që ata i japin termit “kuptim”. 

Kështu dekonstruksioni ndryshe nga konstruksioni niset nga ndërprerja, nga mos-të 

kuptuarit fillestar ndërkohë që konstruksioni i Gadamer-it i merr fillesat nisur nga 

hermeneutika klasike lidhur me tematikën e bashkëpërkatësisë së gjuhës që e sheh si 

kusht të të folurit dhe të kuptuarit. Nisur nga kjo tezë, Gadamer-i nuk ka si të mos ta shoh 

trajtën e hermeneutikës si konstruksion përderisa mesazhi thelbësor i rrënjëzuar në 

konceptin e bashkë-përkatësisë së gjuhës shpreh se “marrëveshja është më fillestare se 

mosmarrëveshja”3. Megjithatë në procesin e interpretimit mund të pranohet perspektiva 

se në situatën e të kuptuarit përgjatë dialogut, marrëveshja është “e projektuar” që të 

shndërrohet edhe në mosmarrëveshje për shkak të diferencës dhe pabarazisë së të 

lokutorëve në këtë dialog.    

                                                 
1 Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 380. 
2 “Kuptimi nuk lidhet me rindërtimin e veprës në botën e saj fillestare historike, por ndodh përsa vepra 

ndërfutet në botën tonë”-  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), XXXIX. 
3  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 154. 



 

 

 
142 

Nga ana tjetër, situata e dekonstruksionit duket se bëhet e mundur nga fakti se ekzistojnë 

paraprakisht konstruksione. Siç vë re edhe Rorty, “nëse nuk ka ndërtues, nuk ka as 

dekonstruktues. Nëse nuk ka normë, nuk ka as perversion”1. Ndërkohë duket se 

tradicionalisht, në mënyrë të gabuar, objektiviteti është lidhur me strategjinë e ndërtimit 

të tekstit ndërsa subjektiviteti me atë të dekonstruksionit. Në të vërtetë të dy këto strategji 

e përmbajnë dhe përfshijnë në një marrëdhënie dinamike e të papërcaktuar qartë 

objektivitetin dhe subjektivitetin. Edhe ndërtimi i tekstit sikundër edhe dekonstruksioni 

përbëjnë dhe bazohen tek subjekti dhe subjektiviteti i tij. Pyetjes se “si duhet të ndërtojmë 

apo dekonstruktojmë një tekst?” përcaktohen nga subjektiviteti i tij. Në këtë mënyrë 

konsiderata e Gadamer-it “të shohim atë që është”2 shndërrohet në  “të shohim atë që 

mendojmë se shohim”. Ky përfundim i fundit përbën jo vetëm një kusht të pavarësisë por 

edhe mbron aspektin se nuk ka asgjë të qëndrueshme e objektivisht të kulluar në 

interpretimin e tekstit. Në këtë mënyrë, nuk mund të pranohet a priori se është detyra e 

rikonstruksionit të tekstit ajo që prodhon ndërsubjektivitetin pasi edhe dekonstruksioni 

përbën në thelb një ndërtim të caktuar të tekstit edhe pse përmes i shtyrë nga interesi ku 

domethënia e kuptimit të prodhuar zë fill nga e interesat e së tashmjes3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Rorty Richard, Conseguenze del pragmatismo (Milano: Feltrinelli, 1986), 123. 
2 Hans Georg Gadamer, Elogio della teoria. Discorsi e saggi (Milano: Bompiani, 2001), 40. 
3 “Objekti i të kuptuarit historik nuk do të ishin ngjarjet, por kuptimi i tyre (duke ju drejtuar të tashmes): 

pra domethënia e tyre për të tashmen” – Emilio Betti, L’ermeneutica come metodica generale delle 

scienze dello spirito (Roma: Citta Nuova, 1987), 95. 
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3.1  Universializimi i gjuhës dhe të kuptuarit në procesin e njohjes 

 
3.1.1 Ontologjizimi i gjuhës 

 

Në analizën tonë kemi mbërritur në idenë se gjuha e universializuar në rrafshin ontologjik 

nga Heidegger-i dhe Gadamer-i përbën shtysën themelore për të bërë të mundur edhe nga 

kjo perspektivë një universializim tërësor të hermeneutikës1. Megjithatë, më parë, kemi 

theksuar se në mendimin e tyre ndodh vetëm një universializim lokal i hermeneutikës 

pasi ky proces shtrihet vetëm tek të ashtuquajturat shkenca të shpirtit ndërkohë që duhet 

shtrirë edhe në shkencat e natyrës. Ndoshta kjo do të përbënte më saktë, në kontesktin e 

qëllimit tonë, kuptimin e termit habermasian  të “urbanizimit të provinës heideggeriane”. 

Kështu ideja e Gadamer-it se “qenia që mund të kuptohet është gjuha”2 na bën të 

mendojmë se horizonti gjuhësor lidhet vetëm me procesin e të kuptuarit si një finalitet që 

karakterizon shkencat e shpirtit e duke mos përfshirë shkencat e natyrës. Në këtë premisë, 

nëse nevojitet që të përmbushet një universializim i plotë të hermeneutikës atëherë 

horizonti gjuhësor duhet të përfshijë jo vetëm të kuptuarit por të tërë procesin e njohjes. 

Nga kjo mund të shprehemi se “qenia që mund të njihet është gjuha” çka plotësohet edhe 

nga mendimi i Ricoeur-it, ku diskurs do të thotë të flasësh diçka lidhur me diçka. Kjo e 

fundit na shtyn të kuptojmë në thelb përvojën gjuhësore se jo vetëm në çdo përvojë 

ekziston një thelb gjuhësor por edhe se gjithçka ndodh (rreth diçkaje) dhe njihet përmes 

gjuhës (të flasësh për diçka). Pra “karakteri hermeneutik i çdo përvoje nuk varet vetëm 

nga fakti se zbulohet një “analogji” (në gjuhën skolastike: një analogji përpjestimore) 

mes përvojës gjuhësore dhe mënyrave të tjera të përvojës (ne jemi “thirrur” nga 

“realitetet” e ndryshme të përvojës ashtu sikundër ndaj mesazheve të transmetuara 

përmes gjuhës); por, më në thelb, nga fakti se çdo përvojë e botës është e ndërmjetësuar 

nga gjuha, është para së gjithash një ngjarje gjuhësore, është diskurs”3. Kështu, sipas 

mendimit tonë, procesi i njohjes përbën një horizont më gjithëpërfshirës që përfshin të 

kuptuarit dhe të shpjeguarit si dy procese që ndërthuren. Kështu “e parë në këtë trajtë, 

hermeneutika shfaq dy aspektet e saj përbërës: atë të ontologjisë dhe atë të 

Sprachleichkeit, të linguisticitetit. Tek Heidegger-i, kundrejt të gjithë thekseve që, 

veçanërisht në fazën më të vonë të mendimit të tij, i vendos rreth gjuhës, interpretimi 

shfaqet kryesisht, nga këndvështrimi i kuptimit të qenies; tek Gadamer-i, pavarësisht 

gjithë thekseve që ai vë mbi ontologjinë, interpretimi është menduar nga këndvështrimi i 

gjuhës”4. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Hermeneutika parashtron një pretendim për universialitet; ky pretendim konkretizohet dhe njëherësh 

themelohet në teorizimin e linguisticitetit të qenies” - Gianni Vattimo, Le avventure della differenza 

(Milano: Garzanti, 2001), 27. 
2  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 965. 
3 Gianni Vattimo, Le avventure della differenza (Milano: Garzanti, 2001), 31. 
4 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 5-6. 
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3.1.2    Universializimi i të kuptuarit si interpretim në procesin e njohjes 

 
Në përpjekjen për të universializuar plotësisht hermeneutikën, një perspektivë e mirë 

është konceptimi ontologjik dhe jo metodik i vetë procesit të kuptuarit. Me të drejtë 

Ricoeur-i vë re se  “të japësh një metodë rreth të kuptuarit nënkupton të qëndrosh ende 

në sferën e parashtrimeve të njohjes objektive, të mbajtur në paragjykime të teorisë 

kantiane të njohjes. Është e nevojshme pra të dilet nga rreth i rremë i problematikës të 

subjektit dhe objektit, dhe të hetohet rreth qenies. Por, për të pyetur rreth qenies në 

përgjithësi, është e nevojshme mbi të gjitha të pyetet rreth asaj qenie që përbën “këtu-

në” e çdo qenie, rreth Dasein-it, pra rreth asaj qenie që ekziston në modalitetin e hapjes 

ndaj qenies. Të kuptuarit atëherë nuk do të përbëj më një mënyrë e të njohurit, por një 

mënyrë e të qenit, mënyrën e kësaj të qëni që ekziston përsa kupton”1. Por nëse 

Heidegger-i pohon se mënyra e njohjes në shkencat natyrore përbën një formë e vijuar e 

të kuptuarit ishte Gadamer-i ai që e shtyu më tej këtë ide kur pranon se të kuptuarit nuk 

përbën një metodë për të dalluar shkencat e shpirtit nga ato të natyrës pasi ai ka një 

karakter ontologjik. Në këtë drejtim, Gadamer-i shfaq një konceptim më të gjerë lidhur 

me të kuptuarit i cili nuk përbëjnë një situatë që ndodh vetëm kur njerëzit nuk kuptojnë 

apo njohin realitetin pasi ai nuk është spontan por shtrihet në vetë mënyrën sesi  njerëzit i 

qasen gjërave dhe tjetrit në botë. Pra përmasa që merr hermeneutika nga Gadamer-i si 

diçka që lidhet me çdo përvojë të mundshme njerëzore në botë shpalos drejtimin e parë 

në përpjekjen e pajtimit me shkencat e natyrës. Kështu, siç vë re me të drejtë Vattimo, më 

parë hermeneutika qëndronte në një fokus lokal “jo vetëm sepse sundoi ideja se teoria e 

interpretimit nuk mundet veçse të jetë e përgjithshme, jo e specializuar për fusha e 

territore (ose të paktën kryesisht jo e specializuar); por sepse, për më tepër, është vetë 

hermeneutika që humbi adresimin në një fushë fenomenesh të kufizuara e të veçanta-sikur 

përkrah veprimtarive interpretuese ekzistonte megjithatë një sektor tjetër veprimtarie i 

karakterizuar ndryshe, për shembull njohja shkencore. Është kjo ajo që shihet qartë tek E 

vërteta dhe metoda e Gadamer-it që, duke u nisur hapur nga problemi i të vërtetës të 

atyre dijeve, si shkencat e shpirtit, që nuk janë të kufizuara në metodën shkencore-

pozitive, përfundon duke ndërtuar një teori të përgjithshme të interpretimit që e përputh 

me çdo përvojë të mundshme njerëzore në botë”2. Në këtë drejtim, duket se Gadamer-i e 

artikulon (të paktën parimisht) të njohurit si një situatë që ngërthen apo shpaloset përherë 

si interpretim si në shkencat e shpirtit ashtu edhe ato të natyrës përderisa kjo situatë 

shfaqet si universale kur njeriu i qaset gjërave.  

Ndërkohë në një qasje më të përgjithshme gnoseologjike mendimi i Nietzsche-s thekson 

pikërisht këtë perspektivë. Për të, të interpretosh do të thotë “t’i vësh emër gjerave” çka  

përbën diçka të pashmangshme në situatën kur kërkojmë të njohim diçka.  Kështu, sipas 

tij, gjërat dhe faktet ekzistojnë përsa interpretohen dhe rrjedhimisht interpretimi është i 

domosdoshëm për ekzistencën e gjërave apo fakteve sepse “nuk ekzistojnë fakte-në-

vetvete, duhet të projektohemi mbi to në njëfarë aspekti që të mund të ekzistojnë faktet”3. 

Për këtë arsye, interpretim do të thotë “t’i caktosh [japësh] një kuptim” gjërave4. Si 

rrjedhojë, nisur nga vullneti dhe dëshira e subjektit ku nis procesi i njohjes së realitetit, 

                                                 
1 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 121-122. 
2 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 6-7. 
3 Friedrich Nietzsche, The Will To Power (New York: Random House, 1967), 301. 
4 Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, vol. VIII, T.II (Milano: Adelphi, 1971), 48. 
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interpretimi tani më nuk mund të konceptohet si zbulim (nuk ka sende në vetvete) por si 

një krijim i vënies në skenë të vullnetit të subjektit1. Duke kuptuar këtë përmasë 

ontologjike mund të kuptojmë edhe mendimin e Nietzsche-s se përse “nuk ekzistojnë 

fakte por interpretime”2. Kjo e fundit, nuk nënkupton mohimin e idesë se faktet janë 

përherë interpretim por se nuk ekziston diçka si fakti në kuptimin pozitivist. Ideja e tij 

kundër konceptimit pozitivist të fakteve nënkupton se: 1) faktet (objektive) janë të ndara 

nga interpretimet (subjektive), 2) ato mundet e duhet të sigurohen duke vijuar nga procesi 

i interpretimit, 3) interpretimet përbëjnë diçka pashmangshmërisht subjektive3.  

 

 
 

3.2   Procesi i njohjes si interpretim 

 

Ndërkohë për ta kuptuar në thelb universializimin  e gjuhës në procesin e njohjes lipset ta 

mendojmë përherë procesin e njohjes si interpretim. Në këtë drejtim, hermeneutika 

përbën edhe një gnoseologji kur nënkupton se të njohurit përbën përherë një interpretim. 

Ndërkohë nëse ne pranojmë se gjithçka përbën një interpretim dhe nisemi nga përmasat e 

arbitraritetit subjektiv atëherë si është e mundur që ekzistojnë apo ndodhin interpretime të  

ngjashme mes subjekteve të ndryshëm? Në të vërtetë, në këtë çështje krijohet një 

paradoks që është i ngjashëm në formë me konceptin e shijes tek Kanti4. Dhe për ta 

zgjidhur mund të veprojmë në analogji me zgjidhjen Kantit rreth e problemit të 

antinomisë së shijes5. Kështu për të mbrojtur aspektin e interpretimit subjektiv mund të 

themi se konsensusi me interpretimet e përafërta thjesht ndodh në një mënyrë të 

papërcaktuar paraprakisht. Pra të interpretuarit përbën një lojë të lirë të paragjykimeve 

dhe koncepteve që krijohen e krijojnë situatën e interpretimit. Në këtë drejtim, ruhet edhe 

përmasa ndërsubjektive e interpretimit pasi jo domosdoshmërisht kushtëzimet e 

                                                 
1 “Kush interpreton nuk gjen një kuptim tek gjërat, por i imponon gjërave, vullnetin e tij ” - Friedrich 

Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, vol. VIII, T.II (Milano: Adelphi, 1971), 60. 
2 Friedrich Nietzsche, The Will To Power (New York: Random House, 1967),  368. 
3 Nietzsche duke pranuar faktin se pas çdo interpretim  ekziston një subjekt që interpreton pranon dhe idenë 

se “gjithçka është interpetim” nënkupton se “gjithçka është subjektive”. Por pyetjes se “kush 

interpreton?”, Nietzsche i përgjigjet se janë nevojat dhe dëshirat tona që interpretojnë botën duke 

rrënjëzuar dijen në përmasën e vitalizmit nisur nga kushtet historike. Në këtë aspekt, ekziston vetëm një 

të vështruari perspektiviste mbi botën – shënimi im 
4 “ Nga këtu rrjedh antonomia vijuese përsa i përket parimit të shijes: 

   (1) Teza: Një gjykim i shijes nuk bazohet mbi koncepte; në të kundërt, mund të diskutohet lidhur me të 

(vendoset, përmes provave). 

   (2) Antiteza: Një gjykim i shijes bazohet mbi koncepte; në të kundërt, pavarësisht nga ndryshimet mes 

[gjykimeve të tillë], nuk mund të bëhet shumë rreth diskutimit lidhur me ta (kërkohet një konsensus i 

domosdoshëm i personave të tjerë lidhur me gjykimin)” – Immanuel Kant, Critique of Judgment (Indiana 

Indianapolis: Hackett Publishing Company Indianapolis, 1987), 211. 
5 “Megjithatë, çdo kontradiktë zhdukjet nëse them këtë: një gjykim i shijes bazohet te një koncept (koncepti i 

një themeli të përgjithshëm të qëllimshmërisë subjektive të natyrës për aftësinë tonë të gjykimit), por kjo 

nuk na mundëson të kemi përvojë dhe të provojmë të tërë atë që lidhet me objektin, pasi është thelbësisht 

e papërcaktueshme dhe e papërputhshme për njohjen; e megjithatë vetë ky koncept nuk e bën gjykimin e 

shijes të vlefshëm për të gjithë, sepse (edhe nëse gjykimi i çdo personi është i veçantë dhe shoqëron 

drejtëpërdrejt intuicionin e tij) baza që përcakton gjykimet e rreme shtrihet, ndoshta, në konceptin e asaj 

që mund të cilësohet si substrati mbishqisor i njerëzore” - Immanuel Kant, Critique of Judgment (Indiana 

Indianapolis: Hackett Publishing Company Indianapolis, 1987), 213. 
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ndryshme historike e kulturore mund të prodhojnë domosdoshmërisht një interpretim 

ndryshe të të njëjtit tekst. 

Nga ana tjetër, ky qëndrim i fundit duket se i largohet perspektivës klasike të Dilthey-t 

për një ndarje të prerë e të qartë të shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës ku të parat 

kuptojnë ndërsa të dytat interpretojnë. Si rrjedhojë, kuptohet qartë se ajo që 

universializon rolin e hermeneutikës është aspekti i të kuptuarit si interpretim duke e 

rrënjëzuar rrjedhimisht çështjen në problemin e procesit të njohjes në aspektin universal e  

jo të specializuar sipas natyrave të disiplinave të dijes. Kjo shpalos një vizion 

universializues të hermeneutikës si e vetmja trajtë e procesit të njohjes apo më saktë si të 

qenit e vetë procesit të njohjes1.  Megjithatë ky universializim i saj nuk ndodh thjesht dhe 

vetëm se e shtrijmë në procesin e njohjes por edhe se e shfaqim këtë të fundit mbi 

premisë hermeneutike, si interpretim (njohja si interpretim) i formësuar historikisht 

brenda një konteksti2 dhe përmes këtij konteskti. Në këtë drejtim, Heidegger-i me të 

drejtë nënvizon se “interpretimi nuk është gjë tjetër veçse artikulimi i të kuptuarës, që ai 

nënkupton pra përherë një të kuptuarit apo një para-të kuptuarit të gjësë, do të thotë 

thjesht se, para çdo akti të shprehur të njohjes, para çdo njohje të diçkaje si (als) diçka, 

njohësi dhe e njohura bëjnë pjesë ndërsjelltazi tek njëri-tjetri: e njohura është pra brenda 

horizontit e njohësit, por vetëm për shkak se njohësi është brenda botës që e njohura 

bashkëpërcakton”3.   

Por më konkretisht përpjekja jonë për të universializuar tërësisht hermeneutikën duke e 

konceptuar njohjen si interpretim vijon në dy drejtim të kundërta. Nga njëra anë, 

konceptimi i hermeneutikës në një nivel ontologjik dhe nga ana tjetër, rikonceptimi i 

shkencave të natyrës nën një dritë të re: rikonceptimi i diskursit shkencor nga ana e 

postmodernistëve dhe pranimi se edhe në shkencë kemi një bashkëpërkatësi të veçantë. 

Kështu historikisht shprehet se ky universializimi i plotë i hermeneutikës vjen natyrshëm 

pasi epistemologë të ndryshëm nisin të pranojnë natyrën ontologjike të Dasein-it si i 

kushtëzuar përherë nga horizonte të caktuara ekzistenciale. Në një premisë filozofike 

është po vetë  Heidegger-i që e thekson hapur. Sipas tij, “të njohurit është një mënyrë të 

qeni e Dasein-it si qenie-në-botë dhe që zotëron themelin e tij ontik në këtë themel 

ontologjik”4. Në këtë konsideratë Heidegger-i jep një themel ontologjik të të njohurit 

duke i lidhur shkencat e natyrës me strukturën ekzistenciale të vetë Dasein-it e duke bërë 

që trajta e hermeneutikës të mos vijë thjesht nga njohja paraprake e situatës se ekzistojnë 

perspektiva të ndryshme të njohjes së botës por edhe nga fakti se është vetë natyra dhe 

ekzistenca e saj që bën të mundur këtë përfundim. Pra nuk është thjesht çështja e 

subjektivitetit në kuptimin epistemologjik dhe ontologjik që ndërton dhe përligj punën e 

hermeneutikës por është pikërisht kjo e fundit që shfaq dhe ndërton një botëkuptim të tillë 

                                                 
1 Më tej, një argument tjetër për universializimin e hermeneutikës lidhet me aspektin se ajo shfaqet si një 

kritikë ndaj shkencës si pretendim i njohjeve të sigurta të objekteve (Nietzsche). Kjo që do të thotë se 

përderisa të dy këto disiplina hyjnë në marrëdhënie dhe natyra e shkencës së sotme nuk na garanton më 

për sigurinë e të vërtetave atëherë hermeneutika shfaqet si një horizont më i gjërë dhe shkencat natyrore 

përbëjnë vetëm një rajon të saj – shënimi im 
2 “Përgjithësimi i karakterit hermeneutik në të tërë njohjen ripropozon edhe në terma të rinj nocionin e 

historicitetit të njohjes: njohja historiografike dhe çdo lloj tjetër i të njohurit nuk përbëjnë kurrë 

“soditje” të objekteve, por veprim që ndryshon kontekstin ku bën pjesë dhe brenda të cilit ndërfutet” - 

Gianni Vattimo, Le avventure della differenza (Milano: Garzanti, 2001), 30. 
3 Gianni Vattimo, Le avventure della differenza (Milano: Garzanti, 2001), 26. 
4 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 85. 
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të subjektit dhe subjektivitetit. Ndryshe “nëse hermeneutika do të përbënte vetëm 

zbulimin e faktit se ekzistojnë perspektiva të ndryshme rreth botës”, apo rreth “qenies”, 

do të konfirmohej pikërisht botëkuptimi i të vërtetës si pasqyrim objektiv i gjëndjeve të 

gjërave (në këtë rast, fakti që ekzistojnë perspektiva të shumëllojshme), që në fakt 

filozofia e interpretimit e refuzon”1. 

 

 

 

 

3.3  Rrethi hermeneutik si thelb ontologjik: situata e ndodhjes së njohjes 

 
Nëse e kuptojmë realisht rrethin ontologjik të hermeneutikës, do të pranojmë se nuk janë 

horizontet historike që kushtëzojnë së jashtmi gjuhën por se është vetë gjuha që bën të 

mundur dhe artikulon këto horizonte historike (kjo na formon rrethin e hermeneutik me 

natyrë ontologjike). Në këtë kuptim siç thekson edhe Vattimo vetë thelbi i ontologjisë 

hermeneutike të përvijuar nga Gadamer-i nënkuptonte se “rrethit hermeneutik, në këtë 

formulimin e tij skematik, mund t’i thirren në vëmendje tre elementë përbërës të asaj që 

quajmë, përmes termit me fillesë gadameriane, ontologjia hermeneutike: heqja dorë nga 

“objektiviteti” si ideal i njohjes historike (pra heqja dorë nga modeli metodik i shkencave 

pozitive); përgjithësimi i modelit hermeneutik për të gjithë njohjen, historike por jo 

vetëm; linguisticiteti i qenies (Gadamer-i  «Sein, das verstanden werden kann, ist 

Sprache»)”2. Kështu universializimi dhe ontologjizimi i përvojës gjuhësore na bën të 

kuptojmë se të gjitha format dhe horizontet e ekzistencës janë brenda saj dhe nuk e 

kushtëzojnë nga jashtë ato. Në këtë vijë Ricoeur-i thekson se “qëllimi i filozofisë 

hermeneutike është ai në fakt i shfaqjes sesi përvoja e të qenit-i rrokur paraprin përvojën 

e të rrokurit. Gadamer-i tematizon kuptimin pozitiv të nocionit të para-gjykimit, që 

Iluminizmi i cilësonte si armik i arsyes, kështu që qasja racionale e historianit 

kushtëzohet nga para të kuptuarit e objektit historik që shfaqet nga përkatësia ime me  

vetë objektin. Në fakt nëse unë do të isha radikalisht i huaj ndaj objektit, ai do të ishte pa 

domethënie për mua. Kushti i domethënies përbën kështu lidhjen historike që paraprin 

njohjen historike. Bëhet fjalë për të njëjtën marrëdhënie rrethore që Gadamer-i sheh në 

raportin mes njeriut dhe gjuhës, sipas të cilit unë nuk mund të shndërroj gjuhën në një 

sistem shenjash të gatshme, të manipulueshme në marrëdhënie instrumentale”3. 

Ndërkohë, nga ana tjetër, duket se hermeneutika ka një natyrë të ngjashme me kërkimin 

shkencor e në veçanti me ato të shkencave të natyrës. Këto të fundit sikundër puna 

hermeneutike lind nga një problem konkret që shtrohet për tu zgjidhur. Kështu nëse të 

kuptuarit nënkupton përherë zbatimin e një kuptimi të transmetuar në situatën tonë të 

tashme kjo ndodh pasi një kuptim i tillë paraqet përgjigje për çështjet që kërkojnë 

zgjidhje. Pra teksti nuk flet dhe zotëron kuptim veçse përmes çështjeve që vetë ne i 

shtrojmë atij mbi bazën e pritshmërive të përmbajtura në situatën tonë të tashme në botë. 

Pra teksti sipas Gadamer-it bëhet objekti i interpretimit ku interpretuesit i shtrohen pyetje 

për t’i dhënë përgjigje përmes punës interpretuese të subjektit. Në këtë aspekt, njohja 

përherë ndodh si ngjarje në situatën e shkrirjes së horizonteve të ndryshme historike duke 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 12. 
2 Gianni Vattimo, Le avventure della differenza (Milano: Garzanti, 2001), 26-27. 
3 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 112. 
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mos patur karakterin të perceptuar në mënyrë klasike si një proces i dëshifrimit dhe i 

zbulimit të kuptimit përmes shenjës. Siç vë re me të drejtë edhe Vattimo, “....njohja në 

përgjithësi, nuk përbën një proces dëshifrimi, të ngjitjes nga shenja tek domethënia e 

kuptuar si objekt ekstragjuhësor ku fjala “të shtyn”; por është më tepër një dialog ku 

Sache e vërtetë, çështja e mirëfilltë në lojë është ajo e “shkrirjes së horizonteve” ndaj të 

cilës Gadamer-i flet, shkrirje ku “bota, me “objektet” e saj, ndërtohet vazhdimisht, në 

njëfarë mënyre shton në qenie me vijimin e interpretimit”1.  Në këtë raport të “shkrirjes së 

horizonteve” kuptojmë se ndryshon edhe vetë situata e ndodhjes së procesit të njohjes në 

raportin mes subjektit dhe objektit2 dhe kjo lë pasoja edhe në shkencat e natyrës.  

Krejt ndryshe nga kundërvënia klasike mes subjektit dhe objektit tani këto dy terma kanë 

një përkatësi të ndërsjelltë që shpaloset dhe e shpalos rrethi hermeneutik3. 
 

 
 

 

3.4   Raportet mes hermeneutikës dhe epistemologjisë: Tre perspektiva  

 

Nëse shohim analizën tonë dhe qëndrimet më të përgjithshme të disa filozofëve mund të 

theksojmë se ekziston një problem që mund të marrë tre perspektiva në lidhje me faktin 

sesi do të përvijohet marrëdhënia e hermeneutikës me shkencat e natyrës: 1) 

hermeneutika mund të shërbejë vetëm si kritikë e vazhdueshme ndaj shkencave të natyrës 

duke mos patur një pikë takimi me to; 2) shkencat e natyrës mund të njohin (qoftë edhe 

pjesërisht) kritikat e hermeneutikës ku vetë ato të parat mund të afrohen në rrugën e 

dialogut përmes reflektimit kritik edhe të epistemologjisë bashkohore postpopperiane; 3) 

hermeneutika dhe shkencat e natyrës të dialogojnë së bashku në përpjekje për të dhënë e 

marrë nga njëra-tjetra. Në të vërtetë të dy perspektivat e fundit janë ato që japin ndihmë 

në përvijimin e plotë të hermeneutikës edhe pse perspektiva e fundit duket në pamje të 

parë më frytdhënëse. Në zhvillimet e sotme ekzistojnë shumë prova faktike për këtë 

marrëdhënie të fundit. P.sh në lidhje me situatën e përcaktimit lidhur me origjinalitetin e 

një teksti ku shkenca të ndryshme teknike japin ndihmesë në këtë drejtim. Ndërkohë 

rruga e parë është edhe më e kritikueshmja lidhur me sipërmarrjen për një përvijim të 

plotë të hermeneutikën në procesin e njohjes. Por përse vijon të ruhet ende kjo 

perspektivë në kushtet e sotme bashkëkohore? Vattimo orvatet të jap një përgjigje dhe 

arsye të rëndësishme. “Deri kur hermeneutika të mbetet në qëndrimin e hakmarrjes 

humanistike të epërsisë së shkencave të shpirtit mbi shkencat e natyrës-për aq sa ky 

qëndrim është i justifikuar nga nevoja për të mos lënë që jeta të copëzohet në specialitete 

dhe demokracia të bjerë në duart e ekspertëve- nuk mund ta realizojë atë projekt të 

kapërcimit të metafizikës që është shkruar në vetë fillesat e saj dhe që përbën risinë e saj 

të vërtetë. Është në fakt vetëm njohja si përkues me një situatë historike të përcaktuar 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Le avventure della differenza (Milano: Garzanti, 2001), 32. 
2 “Hermeneuticiteti i përvojës ecën përpara kryesisht kur reflektojmë rreth problemit të njohjes historike; 

këtu ngjan se nuk mund të zbatohet më modeli subjekt-objekt”  - Gianni Vattimo, Le avventure della 

differenza (Milano: Garzanti, 2001), 31. 
3 “Në termat e tij më themelor, rrethi hermeneutik tregon një përkatësi të veçantë të ndërsjelltë  të 

“subjektit” dhe “objektit” të interpretimit” – Gianni Vattimo, Le avventure della differenza (Milano: 

Garzanti, 2001), 26. 
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thelbësisht nga shkencat eksperimentale të natyrës ajo ku hermeneutika gjen vokacionin e 

saj nihilist”1. 

 

 

 

 

3.5  Përpjekjet e integrimit të hermeneutikës me epistemologjinë   

         

 

  3.5.1   Tre perspektivat e integrimit 

 

Pas përpjekjeve dhe projekteve të disa filozofëve për të përmbushur e kryer një shtrirje sa 

më të plotë të hermeneutikës në shkencat e shpirtit, tashmë nisin të shfaqen përpjekjet e 

para të saj për ta hedhur vështrimin jashtë domenit të saj. Pas qëllimit për ta shtrirë 

plotësisht atë në shkencat e shpirtit përmes kalimit dhe konceptimit të saj nga një nivel 

thjesht metodik në atë ontologjik, në këtë moment ajo kërkon të zgjerojë shtrirjen e saj 

dhe të mundohet të përthith brenda vetes apo të shërbej si një themel të mundshëm edhe 

ndaj atij ansambli shkencash që tradicionalisht nuk ka bërë pjesë në të, madje janë parë si 

shembulli më antitetik i tyre: shkencat e natyrës. Sigurisht që ky nuk është një projekt 

thjesht teknik dhe i thjeshtë që zhvillohet në një kufi të mbyllur vetëm brenda zhvillimeve 

të filozofisë. Jo krejt rastësisht përpjekjet e para të kësaj sipërmarrje madhore nisin në 

periudhën e hermeneutikës bashkohore nga mesi i shekullit të 20 e në vijim deri në ditët e 

sotme. Ekzistojnë shumë faktorë të tjerë sa filozofik po aq edhe ekstrafilozofik. Në të 

vërtetë flasim për një situatë të re dhe pë kushte të reja të filozofuarit në kohën e sotme që 

lindin nga drejtime dhe perspektiva të ndryshme: ndryshimet radikale të të filozofuarit në 

kushtet bashkëkohore, ndryshimet në vetë konceptimin e shkencave të natyrës, etikës së  

kërkimit shkencor dhe zhvillimet e sotme teknike, ndryshimet në kushtet e realitetit social 

etj. Kështu ky proces mund të vijoj duke u nisur nga tre perspektiva të ndryshme por që 

kryhet më i plotë dhe është më i themeltë kur integrohen në një të tërë të tre këto 

zhvillime.  Perspektiva e parë vjen nga brenda vetë filozofisë. Reflektimi dhe hulumtimi 

nisur nga kushtet e ndryshuara të sotme prodhon si pasojë edhe një ndryshim radikal të  

mënyrës së të filozofuarit, përmasës dhe përgjegjësisë etike të filozofisë. Shqetësimet e 

saj lidhur me çështje dhe problematika që janë trajtuar tipikisht nga shkencat e natyrës, 

sot prekin bindshëm edhe atë. Kështu hapi i parë në këtë proces integrimi të shkencave të  

shpirtit me atë të natyrës vjen nga sprova e vetë reflektimit filozofik të disa filozofëve  në 

kohën e sotme, siç është rasti tipik i Ricoeur-it, Rorty-t apo postmodernëve. Perspektiva e 

dytë vjen nga zhvillimet dhe rikonceptimi i shkencave të natyrës. Zhvillimi i tyre nën 

kushte të ndryshuara historike dhe kritikat e vazhdueshme të epistemologjisë në 

konceptimin e modelit të shkencave të natyrës dhe lidhur me të vërtetën eksperimentale 

që ato prodhojnë ka sjellë një rikonceptim radikal të ndryshuar lidhur me rolin dhe 

natyrën e përfundimeve që ato prodhojnë. Zhvillimi historik dhe krizat e ndryshme që ka 

prodhuar kërkimi shkencor në të ashtuquajturat “revolucione shkencore”, kohë pas kohe 

kanë tronditur dhe vënë në krizë themelet dhe natyrën metodike e epistemologjike të tyre. 

Kështu hapi i dytë vijon të hidhet nga vetë refleksioni epistemologjik e shkencor i  

shkencave të shpirtit. Hapi i tretë, jo më pak i rëndësishëm, lidhet me kushtet radikalisht 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 30. 
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të ndryshuara të realitetit social dhe problemeve me të cilat ndeshet sot njeriu 

bashkëkohor. Bëhet fjalë për shqetësime dhe problematika që marrin trajtesën që nga një 

nivel lokal e deri në atë global si problemet lidhur me mjedisin, problemet në lidhje me 

mjekësinë e avancuar, dinamikat e ndryshuara të realitetit politik e të prodhuar nga ana e 

mediave virtuale etj. Megjithatë të tre këto perspektiva përgjithësisht ecin në të njëjtin 

drejtim e për tu përputhur në një pikë, atë të dialogut dhe komunikimit të përbashkët mes 

shkencave të shpirtit dhe ato të natyrës. Por ndërkohë në hulumtimin tonë fillimisht kahu 

që do të analizohet do të jetë perspektiva e parë: përafrimi i refleksionit filozofik të 

hermeneutikës me shkencat e natyrës. Më tej, në një kapitull të veçantë do të analizohet 

edhe shtegu i dytë ku refleksioni i epistemologjisë lidhur me shkencat e natyrës kërkon të 

drejtohet, afrohet dhe dialogoj me hermeneutikën dhe shkencat e shpirtit. Në këtë drejtim, 

për të përshkuar perspektivën e parë lipset të ritrajtojmë disa problematika apo çështje të 

veçanta që janë themelore për hermeneutikën nisur nga drita e një refleksioni filozofik të 

shpalosur nga disa autorë bashkëkohorë. Lidhur me këtë të fundit, do të analizojmë më në 

thellësi përpjekjen e Ricoeur-it dhe Rorty-t. Dy elementët apo çështjet që do të 

analizojmë lidhen së pari me ndarjan klasike tradicionale të shpalosur nga hermeneutika 

mes shpjegimit dhe të kuptuarit dhe së dyti me natyrën e rrethit hermeneutik kur të dy 

këto  mënyrat të njohjes vendosen brenda tij. Kështu ky shteg i vështirë që kërkon të 

përshkoj mendimi i Ricoeur-it orvatet të shpall perspektivën e një hermeneutike 

ontologjike por disi të ndryshme nga ajo e Herdegger-it. Përpjekja e tij për të kritikuar 

ndarjen tradicionale  “të shpjeguarit/të kuptuarit” e shtyn atë të ndërtojë një hermeneutikë 

ontologjike që kalon për herë të parë përmes metodës, epistemologjisë dhe përballjes me 

disiplina të tjera që trajtojnë gjuhën, pra edhe përmes përsiatjes me gjurmë logjike dhe 

epistemologjike që përfshijnë të shpjeguarit dhe të kuptuarit. Qëllimi i ndjekur nga 

Ricoeur-i është ai i orvatjes për të ndërmjetësuar dhe pohuar bashkëplotësinë mes të 

kuptuarit dhe shpjeguarit. Por mes fundit të shekullit të XVIII dhe fillimit të shekullit të 

XIX problemi i hermeneutikës vërtitej rreth dy shqetësimeve, siç nënvizon edhe Ricoeur-

i. “E para priret të zgjerojë progresivisht fushën hermeneutike, në mënyrë që të gjithë 

hermeneutikat rajonale të përfshihen në një hermeneutikë të përgjithshme; por kjo lëvizje 

e ç’rajonalizimit nuk mund të kryet pa qenë e mundur, që në të njëjtën kohë, shqetësimet 

me natyrë epistemololgjike të hermeneutikës, dua të them lidhur me përpjekjen për tu 

themeluar si dije nga statusi shkencor, të nënshtruar me shqetësimet ontologjike për të 

cilat të kuptuarit nuk shfaqet më thjesht si një mënyrë e të njohurit për tu bërë një mënyrë 

e të qenit dhe të hyjë në marrëdhënie me qeniet dhe qenien. Lëvizja e ç’rajonalizmit 

shoqërohet kështu me një lëvizje të radikalizimit, për të cilën hermeneutika bëhet jo vetëm 

e përgjithshme por themelore”1. Po të shihet fillimisht, edhe pse në mënyrë pjesore (pasi 

ndodh vetëm për shkencat e shpirtit), këtë proces që Ricoeur-i e quan si “ç’rajonalizim” 

nis fillimisht në aspektin dhe funksionin metodik të heremeneutikës që me 

Schleiermacher-in. Ndërkohë në aspektin ontologjik nis me Dilthey-n dhe vijon me 

Heidegger-in dhe Gadamer-in. Me Dilthey-n shfaqet një vëmëndje drejt universializimit 

të hermeneutikës (edhe pse pjesor) në planin ontologjik duke e zhvendosur atë nga plani 

metodik i përuruar që në fillim nga Schleiermacher-i. Pra kemi një zhvendosje nga 

aspekti epistemologjik në atë të ontologjisë lidhur me hermeneutikën duke përvijuar një 

universialitet me shtrirje më të madhe të kësaj të fundit. Megjithatë në një optikë të 

caktuar, edhe përpjekja e Dilthey-t u paraqit mbi përmasën e një debati epistemologjik, 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 72. 
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karakteristike për epokën neokantiane. Në të vërtetë edhe pyetja themelore që shtron ai 

është tipike kantiane, d.m.th me një natyrë të thellë epistemologjike: “ Si bëhet e mundur 

njohja historike?”.  Për këtë arsye, edhe universializimi i hermeneutikës brenda diskursit 

të shkencave të shpirtit lidhej me dallimin themelor mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit1. 

Nga ana tjetër, edhe procesi “universializim i hermeneutikës” nuk do të thotë vetëm 

thjesht një zgjerim maksimal të shtrirjes së saj në procesin e njohjes edhe si teori njohjeje 

por përbën edhe një rikonceptim të asaj se çfarë janë shkencat e natyrës dhe cilat janë 

qëllimet e saj. Si pasojë, lidhur me këtë të fundit, ideali dhe qëllimi i shkencës nuk lidhet 

me atë të një themeli absolut ku kërkuesi mban një qëndrim të kulluar racional. Çdo 

interpretim e ndërfut këtë të fundit jo me një pikë fillimi dhe mbarimi absolut dhe 

përfundimtar. Me të drejtë, Gadamer-i e cilëson këtë proces si ndërmjetësimi tërësor ku 

interpretimi mendohet si një proces i hapur që nuk mund të mbyllet përfundimisht. 

Ndërkohë për të mbërritur në një universializim të hermeneutikës duhet të ecim më tepër 

në qasjen kontinentale të epistemologjisë sesa në atë analitike të kulturës anglosaksone 

pasi kjo e fundit i nënshtrohet një përpunimi logjiko-gjuhësor të kërkimit shkencor 

ndryshe nga ajo e para që përfshin elementin historik e historicist duke e lidhur me 

pragmatikën e shkencës. Por, më tej, universializimi i hermeneutikës duhet të përcaktoj 

edhe idenë apo konsideratat që ka shkenca lidhur me fushën e gjerë të dijes. Në këtë 

drejtim, ndeshen dy kultura filozofike: ajo kantiane dhe hegeliane. Tradita kantiane e 

koncepton të vërtetën si një marrëdhënie mes mendimit dhe realitetit të jashtëm ndërkohë 

që ajo hegeliane formon një aks horizontal ku e kupton të vërtetën si një produkt i 

interpretimeve që interpretohen vazhdimisht. Pra ndërsa për kantianët e vërteta shkencore 

përbën një përparësi të interesit filozofik, për hegelianët shkenca përbën një sektor të 

caktuar të kulturës së dijes që nuk është më i epërm përkundrejt sektorëve të tjerë të 

kulturës. Duket se rruga e dytë (hegeliane) është ajo më e duhura për të mbërritur në një 

universializim të plotë hermeneutikës. 

 

 

 

3.5.2   Marrëdhënia e epistemologjisë kundrejt e hermeneutikës si e nënrenditur  

 
 

1. Arsyeja e një themeli ontologjik: Heidegger-i 

 

Në të vërtetë nëse shohim qëndrimin e Heidegger-it lidhur me marrëdhënien e shkencave 

të shpirtit dhe atyre nomotetike duket se na shfaqet një qëndrim kontradiktor. Nga njëra 

anë Heidegger-i i qëndron ndarjes klasike të Dilthey-t dhe nga ana tjetër pranon se mund 

të ekzistoj një lidhje mes shkencave të shpirtit dhe atyre nomotetike. Megjithatë nëse 

mund të kryhet një analizë e thjeshtë mundet që këto dy qëndrim të shihen si dy hapa që 

çojnë rrjedhimisht tek njëri-tjetri. Fillimisht në vizionin e tij rreth shkencës ai duket se i 

mbetet qëndrimit rreth të vërtetës në shkencë si korrespondencë të pohimit me objektin 

për të cilin flet. Lidhur me shkencën ai nuk merr parasysh zhvillimin e saj përmes aksit 

                                                 
1 “Detyra e hermeneutikës në propozimin e Dilthey-t do të përqëndrohet përreth pyetjes: si bëhet e mundur 

njohja historike?, ose: si bëhen të mundura shkencat e shpirtit? Kjo pyetje do të na sjell përpara 

kundërvënies së madhe, mes të shpjeguarit të natyrës dhe të kuptuarit e shpirtit” – Elena Bugaite, 

Linguaggio e azione nelle opere di Paul Ricoeur dal 1961 al 1975 (Roma: Pontifica Universita 

Gregoriana, 2002), 5. 
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historiko-antropologjik. Por  në përpjekje për të kuptuar më thellë Heidegger-in lidhur me 

qëndrimin e tij kundrejt shkencës duhet të shtrojmë disa pyetje: Çfarë nënkupton 

Heidegger-i kur shprehet se duhet të qëndrojmë në mënyrën e duhur brenda rrethit 

hermeneutik? A përputhet aktiviteti shkencor në këtë rreth apo “shkenca nuk mendon”, 

siç shprehet ai? Fillimisht duhet të theksojmë se Heidegger-i ishte i vetëdijëshëm për 

krizën e themeleve që kishte goditur shkencat nomotetike që me filesat e parimit të 

Heisenberg-ut. Me këtë kuptojmë që qëndrimi i tij rreth shkencës nuk lidhet me njohuritë 

e tij personale lidhur me zhvillimet në fushën e shkencës në atë kohë. Qëndrimi i tij dukej 

të ishte më tepër teorik: pra kërkonte të paraqiste një ontologji themelore dhe jo një 

ontologji rajonale që lidhej me një analizë të caktuar ontike të shkencave. Kështu 

fillimisht për të kuptuar qëndrimin e dytë (hapin e dytë) të Heidegger-it ku kërkon të 

themelojë shkencat nomotetike tek parimet ontologjike-ekzistenciale duhet të kuptojmë 

edhe natyrën e kufizuar që ka kërkimi shkencor në vetvete. Sipas tij, shkencat e natyrës 

nuk mund të përbëjnë një themel lidhur me gnoseologjinë pasi përbën një lloj kontradikte 

ku demostrimi shkencor nuk mund të nis duke hamendësuar atë që kërkon të provojë. Në 

një sektor më të ngushtë të shkencave ai shprehet se  “pohimi ontik dhe i përbashkët që 

njeriu “gëzon një botë-ambient” përbën, nga këndvështrimi ontologjik, një problem… 

Biologjia, si shkencë positive, nuk mundet të has apo të përcaktojë këtë strukturë: ajo nuk 

mundet veçse ta kuptojë dhe ta përdor vazhdimisht”1. Mirëpo, nga ana tjetër, problemi 

tjetër lidhet me faktin se hermeneutika cilësohet si një nga shumë perspektivat e teorisë së 

njohjes ndërkohë që universializimi i hermeneutikës kërkon që kjo e fundit të përbëj vetë 

mënyrën sesi nis e përvijohet njohja. Pra pyetja jonë mund të shfaqet në formatin 

epistemologjik “si kupton njeriu?” pasi pyetjes “si ndodh të kuptuarit?” i është dhënë një 

përgjigje thuajse shteruese nga Heidegger-i dhe Gadamer-i. Në këtë drejtim, Heidegger-i 

shpalos të kuptuarit në një plan epistemologjik. Pra jo thjeshtë “si njohim?” por “cila 

është mënyra e të qenit që ekziston vetëm duke kuptuar?”. Në këtë aspekt, teoria e njohjes 

kapërcehet apo themelohet nga kjo pyetje që lidhet me Dasein-in. Kështu Heidegger-i, 

përmes analitikës së Dasein-it, do të shpalos bazën ontologjike mbi të cilën shkencat e 

shpirtit mund të themelohen e ku më pas mund ta shtrij tek ato nomotetike. Si pasojë, 

ngjan se çështjet hermeneutike vërtiten në vektorin situatësim-të kuptuarit-interpretim. 

Pra Dasein-i i përket një situate që shfaq një horizont të të kuptuarit rreth vetes dhe 

mundësisë së tij të të qenit, ku, duke interpretuar qartëson mundësitë që krijohen nga vetë 

ai. Në këtë drejtim, universialiteti i hermeneutikës edhe në shkencat natyrore duhet të 

lëviz dhe të bazohet tek fakti se interpretimi përbën një artikulim në projektin e Dasein-it 

që është parapërfshirë në kushtin e paraprirë të horizonteve ontologjiko-ekzistenciale. 

Kështu në një kuptim më të thellë, lëvizja e interpretimit nuk duhet parë si pritshmëri e të 

parakuptuarit përkundrejt vetëdijes subjektive por si një përpunim të mundësive të 

përvijuara nga para të kuptuarit. Pra në procesin e njohjes, të kuptuarit dhe të shpjeguarit 

përbën një bashkëplotësi. Nëse njihet dhe pranohet ky aspekt atëherë natyra e 

hermeneutikës nuk shihet me një karakter antitetik kundrejt epistemologjisë por ajo 

shpalos kushtet ontologjike dhe ekzistenciale brenda të cilave zhvillohet dhe zbulohet 

karakteri interpretues i aktivitetit shkencor. Bëhet fjalë për të zbatuar analizën 

hermeneutike tek epistemologjia. Kështu na nevojitet ta radikalizojmë qëndrimin e 

Gadamer-it dhe jo thjesht të urbanizojmë  provincën heideggeriane nga sa mendon 

Habermas-i. Si pasojë, hermeneutika nuk duhet të mjaftohet vetëm me detyrën që i njeh 

                                                 
1 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanesi, 2003), 82. 
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Rorty-i kundrejt epistemologjisë nëse kemi parasysh epistemologjinë si teori njohjeje 

sipas modelit kartezian dhe kantian. Kështu në procesin e njohjes duhet të ekzistojë një 

model bashkëplotësues mes hermeneutikës dhe epistemologjisë. Pra nuk bëhet fjalë të 

vendosim përballë dy tradita (siç vepron Rorty-i), mes kantianëve ndërtues dhe 

hegelianëve dekonstruktor pasi çdo dekonstruksion përbën në thelb edhe një 

konstruksion, një konstruksion përmes dekonstruksionit. 

Ndërkohë, historikisht, një universializim i mëtejshëm i hermeneutikës nga Heidegger-i e 

deri tek Gadamer-i u bë i pamundur përkundrejt lidhjes me epistemologjinë pasi atyre u 

duhej të fokusoheshin në përvojën shpirtërore të vetëdijes historike nisur nga pasojat e 

rënda që kishte lënë pozitivizmi. “Revanshi i vetëdijes logjike që shoqëron, në shekullin 

XIX, ndërtimi i shkencave të shpirtit është tërësisht i sunduar nga modeli i shkencave të 

natyrës […] Shkencat e shpirtit e kuptojnë vetveten në bazë të analogjisë me shkencat e 

natyrës, dhe si pasojë në mënyrë shumë të dukshme jehona idealiste e pranishme në 

konceptin e shpirtit dhe shkencave të shpirtit kalon tërësisht në plan të dytë”1.  

Nga ana tjetër, përpjekja e Heidegger-it për të universializuar e hermeneutikën duket e 

drejtë kur ai e koncepton njohjen shkencore si një gnoseologji e vijuar e që duhet të 

nënrenditet ndaj idealit të një fenomenologjie të ekzistencës si filozofi e parë. Në këtë 

prizëm, kërkimet e tij rreth qenies kërkonin që në aksin ontologjik të rithemelonin çdo 

mundësi të kërkimit njerëzor në botë, qoftë edhe në atë të kërkimit të shkencave të 

natyrës. Pra duke patur një themel ontologjik, hermeneutika mund të shërbej si përligjje e 

koncepteve që përdoren në shkencat e natyrës. Në këtë drejtim, përpjekja për të 

universializuar hermeneutikën na shtyn të pranojmë se themeli gnoseologjik i shkencave 

të shpirtit nuk kërkon thjesht të dallojë apo theksojë sferën e të brendshmes dhe botës së 

vetëdijes nga bota e jashtme fizike por më tepër kërkon të vendos kufij përmes përvojës 

së brendshme që sipas Dilthey-t është më epërme. Në këtë aspekt, dallimi mes shkencave 

të shpirtit dhe atyre të natyrës nuk ka të bëj me faktin se veprojnë në mënyra radikalisht 

të ndryshme. Heidegger-i duke pranuar themelin ontologjiko-gnoseologjik të rrethit 

hermeneutik pranon se dallimi mes tyre qëndron në mënyrën sesi zenë vend brenda të 

njëjtit rreth. “Përderisa të kuptuarit, për vetë kuptimin e tij ekzistencial, përbën mund-të 

qenit të Dasein-it, parashtrimet ontologjike të të njohurit hisotiografik kapërcejnë në 

mënyrë ekzistenciale idenë e saktësisë të shkencave ekzakte. Matematika nuk është më 

rigoroze sesa historiografia, por thjesht më e ngushtë përsa i përket sferës së themeleve 

ekzistenciale që kanë vlerë për të”2. Kështu tek Heidegger-i ekziston një përpjekje për ta 

shtrirë hermeneutikën tek shkencat e natyrës kur pranon se kërkimi ontologjik nuk është 

diçka e jashtme dhe e huaj ndaj shkencës por i përket lëvizjes së saj më autentike. Sipas 

tij, kur një shkencë hyn në krizë ajo që lëkundet është “vetë raporti mes vijimit pozitiv të 

kërkimit dhe gjërave që përbëjnë objektin”3. Në këtë drejtim, “Heidegger-i shtërngohet të 

kuptojë jo strukturat (objektive, metafizike) të të ekzistuarit, por kuptimin (e historisë) së 

qenies, ashtu si ajo është përcaktuar në epokën e metafizikës së realizuar që përbën 

modernitetin e pra periudhën e shkencës e të teknikës. Pasi është kryer kalimi  nga bota 

si strukturë e të qenit në botë si hapje historike të qenies, kryen edhe premisat për një 

qëndrim ndryshe të shkencës: jo më (vetëm) mbrojtje të Lebenswelt kundër kolonializimit 

nga ana e dijeve të specializuara dhe të zbatimeve të teknikës; por dëgjimi i shndërrimeve 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 25. 
2 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanezi, 2003), 195. 
3 Martin Heidegger, Essere e tempo (Milano: Longanezi, 2003), 25. 
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që shkenca dhe teknika, si faktorë përcaktues të modernitetit, “përgatitin” në kuptimin e 

qenies”1. Si rrjedhim, për të kuptuar natyrën themeluese të ontologjisë edhe te shkencat 

nomotetike duhet kuptuar edhe fakti se “kritika ndaj objektivitetit dhe skepticizmit 

pozitivist nuk do të ishte radikale dhe koherente nëse hermeneutika do të pretendonte se 

vlen si një përshkrim më i duhur në lidhje me atë që përvoja, ekzistenca, [dhe] Dasein 

është në të vërtetë.... Mënyra në fakt paradoksale, është vetëm vetëdija radikale e 

karakterit të saj interpretues, e jo përshkrues e as objektive, ajo që i garanton 

hermeneutikës një mundësi për tu argumentuar racionalisht”2. Pikërisht është kritika ndaj 

pozitivizmit dhe natyrës së kufizuar të kërkimit shkencor në vetvete që e shtyn 

Heidegger-in ta konceptoj hermeneutikën si të lidhur me përpunimin transhendental që 

paraprin çdo teori të njohjes njerëzore ku ekzistencialet përbëjnë arsyen e fenomeneve 

ontiko-ekzistensive. Kështu, siç vëren edhe Vattimo, kritika shtrihet edhe në planin moral 

lidhur me tëhuajtësimin që sjell bota e teknikës apo shkencës së aplikuar. Thuajse i gjithë 

historicizmi i fundit të 800’ trajton problematikën e dallimit dhe ndryshimit me 

shkencave të shpirtit dhe ato të natyrës ku “duke u ndërtuar kryesisht në lidhje me 

përvojën estetike, hermeneutika ndjek hakmarrjen polemike, e qëndrueshme në traditën 

humaniste të filozofisë, të epërsisë së shkencave të shpirtit ndaj shkencave të natyrës; dhe 

duke vepruar në këtë mënyrë mbyll rrugën për një njohje të vokacionit së saj nihilist, 

duke mbetur edhe për këtë shkak e lidhur me një vizion ende metafizik të shkencës dhe 

vetë përvojës estetike... Shkenca nuk mendon sipas Heidegger-it dhe Gadamer-it”3. 

Por nga ana tjetër, më konkretisht, Heidegger-i e pranon se aspekti gjuhësor i kuptimit 

shpaloset tek diskursi e si pasojë edhe shkencës nuk mund t’i mohojmë të drejtën e të 

cilësuarit si diskurs, pra që shfaqet në mënyrë të veçantë e të kuptimtë, si gjuhë. 

Megjithatë ne jemi të vetëdijëshëm që kur Heidegger-i fliste për diskursin, ai nuk 

nënkuptonte një komunikim verbal (që vlen edhe për shkencat e natyrës) por një element 

ekzistencial “të dëgjimit” dhe “heshtjes”. Pra në nivelin e gjuhës, në kuptimin ontologjik, 

ai flet për një gjuhë autentike (në situatën ekzistenciale autentike) që dallon nga gjuha-

komunikim në aspektin teknik (apo gramatikor e sintaksor). Në këtë drejtim, 

universializimi i hermeneutikës do të thotë të pranosh se qëndrimi hermeneutik është 

universal dhe prek çdo veprimtari njerëzore, qoftë e shpalosur në natyrën e shkencave të 

shpirtit apo ato të natyrës, edhe pse në një mënyrë të veçantë metodologjike. Fakti i 

cilësimit të “matematikës jo më tepër rigoroze sesa historiografia” na bën të kuptojmë se 

dallimi mes tyre ngjan të jetë thjesht metodologjik pasi themelin ontologjik shkencat 

nomotetike duhet ta gjejnë, sipas Heidegger-it, tek situata ekzistenciale e Dasein. 

 

 

2. Arsyeja  e një themeli kritik: Gadamer-i 

 

Fillimisht, nën ndikimin e mendimit të Heidegger-it, Gadamer-i ripërforcon aspektin 

transhendental të hermeneutikës duke theksuar se “hermeneutika nuk është vetëm një 

metodë e shkencave, apo më mirë të themi karakteristike e një […] grupi shkencash. Ajo 

shquan në fakt një aftësi natyrore të njeriut”4. Me këtë, Gadamer-i kryen një përpjekje të 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 31-32. 
2 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 131. 
3 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 23. 
4  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 261. 
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mirë për të universializuar hermeneutikën dhe për t’i vendosur një themel të ri shkencave 

të natyrës por më tepër të një karakteri etik. I tërë shqetësimi i tij, i shtyrë edhe nga 

zhvillimet e kohës, qëndron tek prirja teknicizuese e shkencave të nayrës por që ai kërkon 

ta kritikojë jo duke i mënjanuar ato por duke i gjetur një terren të përbashkët moral me 

ato të shkencave të shpirtit. Siç nënvizon edhe Vattimo, “raporti i hermeneutikës me 

skepticizmin modern apo me botën e racionalitetit teknik, nuk mund të jetë vetëm apo 

kryesisht një raport refuzimi polemik- sikur të bëhej fjalë, edhe njëherë, për të 

kundërvënë një dije më të vërtetë, dhe një vizion të ekzistenës më autentike, ndaj 

aspekteve teknike e praktike të modernitetit. Bëhet fjalë në fakt për të njohur dhe shfaqur 

që hermeneutika përbën një “pasojë” e modernitetit sesa hedhja poshtë e saj.... 

Hermeneutika nuk është një teori që i kundërvë një autenticitet të të ekzistuarit të 

themeluar në privilegjimin e shkencave të shpirtit ndaj alienimit të racionalizuar; përbën 

në fakt një teori që kërkon të rrok kuptimin e shndërrimit (të nocionit) të qenies që është 

prodhuar si pasojë e racionalizmit tekniko-shkencor të botës sonë”1. Si pasojë,  “shkencat 

e natyrës, në lidhjen e tyre të pashmangshme me teknologjinë dhe prirja e tyre ndaj 

specializimit (jo në planin e njohjes, por edhe në ndjekjen e qëllimeve përherë e më të 

veçanta, në një konflikt të mundshëm me interesat e përgjithshme të shoqërisë), duhet të 

“përligjen” nga një mendim që ta sjell në logos, në vetëdijen e përbashkët që shprehet në 

gjuhën historiko-natyrore të një shoqërie dhe në kulturën e saj të përbashkët”2. Në këtë 

vijë, Gadamer-i pranon se shoqëria përbën një komunitet të dialogut duke nënkuptuar me 

këtë përkatësiën e saj me një natyrë hermeneutike. Kështu jeta sociale është në thelb një 

komunitet dialogjik (i dialogut), pra një komunitet hermeneutik3. Ndërkohë në prirjen për 

të vendosur një marrëdhënie me shkencat e natyrës, Gadamer-i përdor horizontin absolut 

të gjuhës. Në këtë premisë, ai mendon se edhe gjuha shkencës lind nga gjuha e jetës së 

përditshme, e ka themelin tek ajo. Sipas tij, edhe gjuha e përditshme që mund t’i qaset si 

domen kërkimit shkencor nuk nënkupton se është jo vetrefleksive pasi një gjuhë e tillë 

zotëron një refleksion të jetuar të brendshëm që shoqëron qenien njerëzore në 

përditshmërinë e përvojës ndaj reales, fenomenit empirik. Megjithatë edhe pse mendon se  

gjuha shkencore është tëhuajtësuar nga trualli i jetës së përditshme (është formalizuar) 

përsëri i takon hermeneutikës, detyra për të shfaqur para-të-kuptuarit tek ajo. Në këtë 

mënyrë, hermeneutika ka edhe një detyrë terapeutike (praksis) duke i ofruar shkencave 

mundësinë e të vetkuptuarit apo vetpërsiatjes duke shkuar deri tek gjuha natyrore (nga 

edhe e kanë fillesën) e duke bërë të mundur edhe përkthimin e gjuhës shkencore në atë të 

gjuhës së jetës së përditshme4. Në këtë drejtim, siç thekson Vattimo,  “bota si konflikt i 

interpretimeve dhe asgjë tjetër nuk është një pamje e botës që duhet të hakmerret 

kundrejt realizimit, pozitivizmit etj, të shkencës. Është shkenca moderne, trashëgimtare e   

realizuese e metafizikës, që shndërron botën në vendin ku nuk ekzistojnë (më) fakte, 

vetëm interpretime. Nuk bëhet fjalë, për hermeneutikën, t’i vendos kufij skepticizmit, të 

rezistojë në emër të kulturës humaniste ndaj triumfit të shkencës dhe teknikës, të 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 135-136. 
2 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 100-101. 
3 “Nga ky komunitet dialogjik asgjë nuk është përjashtuar, asnjë përvojë e botës. As specializmi i shkencave 

moderne dhe karakteri përherë e më ezoterik i të vepruarit të tyre, as puna materiale dhe format e 

organizimit të saj, as institucionet politike të pushtetit dhe të administrimit që sigurojnë grupet e 

shoqërisë, nuk gjënden jashtë këtij mediumi universal të arsyes praktike” - Apel Karl Otto, Hans Georg 

Gadamer e Jürgen Habermas, Ermeneutica e critica dell’ideologia (Brescia: Queriniana, 1992),  290. 
4 Dështimi i rrethit positivist të Vjenës e dëshmon dhe përforcon këtë qëndrim – shënimi im 

http://www.libraccio.it/autore/Apel+Karl+O.+/libri.html
http://www.libraccio.it/autore/Gadamer+Hans+G.+/libri.html
http://www.libraccio.it/autore/Habermas+J%24uuml%3brgen+/libri.html
http://www.libraccio.it/editore/Queriniana+/libri.html
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pretendoj “botën e jetës” kundër përllogaritjes, planifikimit, organizimit tërësor”1. Duke 

ndjekur këtë ide, Gadamer-i më tepër orvatet të gjej një zgjidhje përmes “integrimit” 

nisur nga një qëndrim hegelian. Si pasojë duket se ky model integrimi mund të përdoret 

edhe në prizmin gnoseologjik duke kërkuar që të integrojë bashkë dijen e shkencave të 

shpirtit me ato të natyrës, si e tëra brenda përvojës njerëzore. Pra duket se pajtimi mes 

këtyre dy botëkuptimeve mund të ndodh përmes një perspektive enciklopedike të dijes 

njerëzore si e tërë duke u bazuar në të njëjtin terren moral të artikuluar nga hermeneutika. 

 

 

 

3.5.3   Hermeneutika si disiplinë dialoguese me epistemologjinë: Ricoeur-i 

 

Ricoeur-i mendon se e gjithë prirja e hermeneutikës për të vendosur një dialog me 

shkencat e natyrës lëviz domosdoshmërisht në prirjen e saj për tu zgjeruar apo 

universializuar. Për  të, “historia më e fundit e hermeneutikës më ngjan e sunduar nga dy 

shqetësime: e para priret të zgjeroj vazhdimisht fushën hermeneutike, në mënyrë që të  

gjithë hermeneutikat rajonale të përfshihen në një hermeneutikë të përgjithshme; por kjo 

lëvizje e ç’rajonalizimit nuk mund të përmbushet pa mundur që, në të njëjtën kohë, 

shqetësimit me natyrë epistemologjike të hermeneutikës, dua të them përpjekja e saj për 

tu themeluar si dije nga statusi shkencor, të nënrenditen shqetësime ontologjike për të 

cilat të kuptuarit nuk shfaqet më si një mënyrë e thjeshtë e të njohurit për tu bërë një 

mënyrë të qëni dhe të lidhet me qeniet dhe qenien. Lëvizja e ç’rajonalizimit shoqërohet 

kështu në një një lëvizje të radikalizmimit për të cilën hermeneutika bëhet jo vetëm e 

përgjithshme por themelore”2.  

Megjithatë përpara se të sqarojmë këtë dinamikë të prirjes së universializmit të 

hermeneutikës duhet të kuptojmës se kritika që Ricoeur-i i adreson ndarjes klasike në  

bazë të finalitetit mes shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës e që zë fill mirë që tek 

Dilthey vjen pas rikonceptimit dhe ripërcaktimit të vetë natyrës që duhet të gëzojë 

hermeneutika. Ndoshta ky ndryshim apo konceptim i ri i saj vjen edhe në saj të kushteve 

të ndryshuara të filozofuarit në kohët e sotme pas shembjes së projekteve të modernizmit, 

pozitivizmit etj. Kështu nisur nga një etikë e lirisë dhe tolerancës Ricoeur-i kërkon të 

restaurojë një dialog me rrymat analitike dhe me qasjet shkencore të studimeve rreth 

gjuhës në mundësinë e një integrimi me hermeneutikën ku edhe vetë kjo e fundit 

pasuronë dhe forcon legjitimitetin e saj. Sigurisht filli përçues ku mbështet analiza dhe 

vektori hermeneutik është gjuha3 por e analizuar nga qasjet dhe qëndrimet e shkencave të 

ndryshme. Në këtë mes, ai kërkon një përballje me rrymat e tjera të mendimit si 

strukturalizmi, psikoanaliza, kërkimet shkencore në gjuhë etj, duke u përpjekur t’i 

integrojë në një cohë të vetme. Ajo që kërkon Ricoeur-i është bashkë-përkatësia dhe 

plotësimi i ndërsjelltë i fushave të ndryshme të dijes duke u përpjekur të realizojë edhe 

qasjen e një enciklopedie gjithëpërfshirëse të dijes apo shkencave. Megjithatë sprova me 

e vështirë në këtë projekt nuk është unifikimi i shkencave humane përmes vektorit të 

gjuhës por përbashkimi dhe vendosja e një ure dialogu mes shkencave humane dhe atyre 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 34-35. 
2 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 72. 
3 Si pasojë kërkimi i Ricoeur-it drejtohet drejt hermeneutikës e kuptuar si kuptim i kuptimeve që rrethojnë 

jetën e njeriut dhe që e ka themelin tek gjuha – shënimi im 
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të natyrës të përfaqësuara përkatësisht nga hermeneutika dhe epistemologjia. Dhe 

fillimisht, në këtë drejtim, pajtimi mes epistemologjisë dhe hermeneutikës e shtyn atë 

(Ricoeur-in) të bashkojë në një shtrat të vetëm analitikën e Dasein-it të Heidegger-it me 

atë “të traditës” të Dilthey-t e Husserl-it. Më konkretisht siç thekson Ferraris 

“parashtrimi i përplotësueshmërisë mes epistemologjisë dhe hermeneutikës është 

ekzistencialistik: qenia në botë e njeriut përbën një përvojë të fundme: por që kjo të 

rroket në vetë përmasën praktike është e nevojshme që të mbështetet në format kulturore 

të traditës, në një enciklopedi dhe në një epistemologji. Këtu Ricoeur-i interpreton 

analitikën e Dasein-it të Heidegger-it në traditën e Dilthey-t dhe të Husserl-it: nga 

Dilthey merr botëkuptimin e shpirtit objektiv si ngurtësi kulturore dhe institucionale të 

shprehjeve të jetës; Nga Husserl-i i vonë trashëgon temën e një fenomenologjie të botës 

së jetës që nuk përjashton epistemologjinë por njeh një fazë thelbësore të të vetkuptuarit 

të subjektit. Me dallimin në fakt se tek Dilthey (dhe, në njëfarë mase, edhe në Husserl-in e 

Ideve), Ricoeur-i nënrendit momentin epistemologjik tek ai ekzistencial: shkencat vlejnë 

më pak si qartësim i jetës (veprim në fund të fundit i pamundur, për hir të 

mospraktikueshmërisë të një refleksioni absolut) sesa si gjurmë dhe dëshmi të fundësisë 

të gjithçkaje që jeton”1. Megjithatë ky pajtim apo përafrim në një situate të përbashkët të 

hermeneutikës dhe epistemologjisë në të vërtetë vjen më tepër si pasojë e lëvizjes dhe 

përafrimit më shumë të hermeneutikës tek epistemologjia sesa e kundërta. Në përpjekjen 

e Ricoeur-it shfaqet perspektiva e parë ku është vetë refleksioni filozofik që kërkon të 

dialogojë dhe të afrohet me epistemologjinë (shkencat e natyrës). Kështu mendojmë se 

përpjekja e tij për të pajtuar hermeneutikën me epistemologjinë apo të kuptuarit me të 

shpjeguarit si moment të tyre njohës lidhet me një vendim metodologjik për t’i shtrirë 

elementët dhe situatat hermeneutike edhe tek epistemologjia. Kështu p.sh të dëgjuarit dhe 

shquarja e aspektit të përvojës nuk pikasen vetëm në situatën dialogjike (të dialogut), siç 

mendon Gadamer-i, por edhe në një objekt që përbën horizontin e interpretimeve rivale 

apo konfliktuale përreth tij.  

 

 
 

3.5.4  Pajtimi me hermeneutikën  përmes reformimit të epistemologjisë: Rorty 

 

Edhe përpjekja e Rorty-t, një nga filozofët amerikanë neopragmatistë më me ndikim, 

kërkon të vendos një urë komunikimi mes hermeneutikës dhe epistemologjisë. Nëse 

shihet në një kontekst të përgjithshëm, mendimi i tij luhatet që nga shuarja 

epistemologjisë apo kritikave të ashpra ndaj saj e deri tek mundësia e kësaj të fundit për 

një dialog me hermeneutikën. Konkretisht ideja e tij fillestare paraqitet tek vepra 

Philosophy and the Mirror of Nature (1979) ku sipas tij filozofia e sotme duhet të braktis 

apo të heq dorë nga leksiku shkencist dhe metafizik2 duke u strehuar tek hermeneutika e 

kuptuar si një bashkëbisedim i njerëzimit në trajtat e solidaritetit3. Për të, problemet 

                                                 
1 Maurizio Ferraris,  Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 331. 
2 “Duhet të heqim dorë se besuari se shkenca përbën vendin ku mendja njerëzore vendoset ballë për ballë 

me botën; ku shkencëtari është ai që, me një përulësi të duhur, përballet me forca mbinjerëzore” - 

Richard Rorty, Scritti filosofici I (Roma-Bari: Sagittari Laterza, 1994), 48. 
3 “Ekzistojnë dy mënyra themelore në të cilat qeniet njerëzore refleksive kërkojnë t’i caktojnë jetëve të tyre 

një kuptim, duke e vendosur në një konteskt më të gjerë. Mënyra e parë është ajo e rrëfimit të historisë së 

kontributeve të tyre komunitetit. Ky komunitet mund të jetë ai i historisë reale ku këto njerëz jetojnë, një 

https://www.google.al/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPhilosophy_and_the_Mirror_of_Nature&ei=gdfyVOibHKL5ywPiiIGABQ&usg=AFQjCNFb0oYsuq58IehAQraUiOBu98PyIg
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filozofike dhe në mënyrë të veçanti ato që lidhen më vërtetësinë përbëjnë apo shfaqen si 

një çështje e ndryshimit të fjalorëve gjuhësor në varësi të paradigmave kulturore, sociale 

dhe gjuhësore duke mos mishëruar (siç mendohej) norma universale apo koncepte 

absolute. Në këtë mënyrë, fjalori i filozofisë analitike dhe i epistemologjisë duhet t’i lërë 

vendin asaj të hermeneutikës. Rorty përgjithësisht kërkon t’i kundërvihet një tradite të 

filozofisë klasike perëndimore dhe në veçanti idesë se ekziston një sferë mendore, pra një 

arsye e aftë të kap thelbin dhe të vërtetat absolute të sendeve. Nisur nga kjo, filozofia në 

përmasat e saj klasike nuk mund të shërbejë më si një themel absolut dhe i privilegjuar 

përkundrejt shkencave të tjera. Thënë në përgjithësi, filozofia nuk përbën më një shkencë 

rigoroze por më tepër një lloj arti, një diskurs, një debat i çliruar. Në këtë mënyrë, 

hermeneutika shihet si një situatë e cila fiton një trajtë novatore përkundrejt paradigmës 

së mendimit të themeluar tek epistemologjia (klasike). Në këtë takimi origjinal mes botës 

hermeneutike europiane dhe asaj logjiko-analitike anglosaksone Rorty mishëron prirjen e 

20 viteve të fundit, atë të kapërcimit të dualizmave dhe kundërvënieve për të mbërritur 

tek një dialog më frytdhënës mes sferave të ndryshme të dijes, në veçanti mes botës së 

shkencës natyrore dhe asaj të shkencave humane në përpjekje për një kuptim dhe 

interpretim më të mirë të problemeve dhe fenomeneve që shtron realiteti. Megjithatë nëse 

mund të krijohet një urë komunikimi apo dialogu mes filozofisë dhe epistemologjisë kjo 

nuk kërkon vetëm braktisjen e mendësisë së filozofisë klasike por edhe atë të reformimit 

rrënjësor të vetë epistemologjisë përmes përmasës së solidaritetit njerëzor1. Thënë më 

thjeshtë, përpjekja për dialog duhet të shpaloset si një përpjekje e dykahshme për tu 

afruar tek njëra-tjetra. Për këtë arsye, Rorty thekson me të drejtë pikëpamjen se pajtimi 

mund të ndodh nëse epistemologjia nuk përbën më epistemologji, pra e perceptuar nën 

frymën e pozitivizmit. Nisur nga arsye teorike por edhe praktike që reflektohet edhe në 

nivelin pedagogjik, lidhur me organizimin e disiplinave ndërdisiplinare, ai pranon se sot 

të gjitha disiplinat veprojnë përmes paradigmave të cilësuara si stilistike. Pra në 

shndërrimin e fjalorit që përdorin dhe në raport me traditën e tyre pa e mbështetur në 

themele objektivizuese e metafizike. Me këto ndryshime radikale në epokën e 

postmodernizmit “epistemologjia e bërë hermeneutikë, e pra, sipas Rorty-t, [përbën] një 

lloj shkrimi pa pretendime për të vërteta të epërme ndaj atij të romanit apo poezisë”2. 

Ndërkohë, më tej, në një nivel gnoseologjik Rorty mendon se konceptimi i disiplinave 

sociale si shkenca apo jo nuk rrjedhin nga baza gnoseologjike por tërësisht nga një natyrë 

konvencionale që lidhet edhe me çështjet e dobishmërisë. Ai thekson se “nëse themi se 

sociologjia dhe kritika letrare “nuk janë shkenca”, nënkuptojmë thjesht se marrëveshja 

                                                                                                                                                 
tjetër komunitet real, i largët në kohë apo në hapësirë, ose një komunitet tërësisht imagjinar, me gjasë i 

përbërë nga një dyzinë heronjsh dhe heroinash të përzgjedhur nga historia, letërsia apo nga të dyja 

bashkë. Mënyra e dytë është përshkrimi i vetvetes në një marrëdhënie të drejtëpërdrejt me një realitet jo 

njerëzor. Kjo marrëdhënie është e drejtëpërdrejt në kuptimin se nuk rrjedh nga një marrëdhënie mes një 

realiteti të tillë dhe tribusë, kombit apo një grupi imagjinar miqsh. Mund të them se historitë e llojit të 

parë e ilustrojnë me shembuj  dëshirën për solidaritet dhe se historitë e llojit të dytë ilustrojnë me 

shembuj dëshirën për objektivitet” - Richard Rorty, Scritti filosofici I (Roma-Bari: Sagittari Laterza, 

1994), 29.  
1 “Refuzimi im nga nocionet tradicionale të racionalitetit mund të sintetizohet kështu: kuptimi i vetëm në të 

cilën shkenca është e jashtëzakonshme qëndron tek fakti se ajo përbën një model të solidaritetit njerëzor. 

Duhet të marrim parasysh  institucionet dhe praktikat që përbëjnë komunitetet e ndryshme shkencore si 

shembuj të mënyrës ku pjesët e tjera të kulturës mund të organizohen” - Richard Rorty, Scritti filosofici I 

(Roma-Bari: Sagittari Laterza, 1994), 53. 
2 Maurizio Ferraris,  Storia dell’ermeneutica (Milano: Bompiani, 2008), 358. 
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mes sociologëve apo kritikëve letrar mbi atë që mund të cilësohet si një punë 

domethënëse, një punë që zhvillohet më tej është më e vogël nga ajo që ekziston, për 

shembull, mes mikrobiologëve. Pragmatistët, për të tentuar të shpjegojnë këtë fakt të 

fundit, nuk mbështesin se shoqëritë apo tekstet letrare janë më të pakapshme se molekulat 

apo se shkencat humane nuk mund të jenë “vlerësuese” aq sa janë shkencat natyrore 

apo, më tej, se sociologët dhe kritikët nuk kanë gjetur ende paradigmat e tyre. E 

pragmatistët nuk pranojnë as edhe se sociologjia duhet domosdoshmërisht të jetë “një 

shkencë”. Një pasojë e botëkuptimit të tyre është idea se me gjasë “shkencat humane” 

duhet të paraqiten si mjaftueshëm të ndryshme nga shkencat natyrore. Ky propozim nuk 

bazohet mbi konsideratën epistemologjike apo metafizike të tendosura për të provuar se 

analiza rreth shoqërisë duhet të jetë e ndryshme nga analiza e sendeve. Është bazuar, më 

tepër, në njohjen se shkencëtarët që hetojnë natyrën janë të interesuar në thelb të 

parashikojnë dhe të kontrollojnë sjelljen e gjërave, ndërkohë që parashikimi dhe kontrolli 

nuk janë domosdoshmërisht ato që presim nga sociologët tanë e nga kritikët tanë letrar”1. 

Kështu “vija mes sferave përkatëse të epistemologjisë dhe hermeneutikës nuk është një 

çështje e diferencës mes “shkencave të natyrës” dhe “shkencave të njeriut”, as mes 

fakteve dhe vlerës, as mes teorikes dhe praktikes, as mes “dijes objektive” dhe diçkaje 

edhe më të dyshimtë”2.   

Ndërkohë këtë bashkëbisedim apo pajtim mes shkencave të natyrës dhe atyre sociale, 

Rorty nuk e kryen vetëm nga një kusht postmodern3 që lidhet me dialogu kulturor dhe 

bashkëbisedimin njerëzor4 por edhe nga një kusht ngushtësisht epistemologjik. Kështu 

duket se ai qëndron në modelin e botëkuptimit kuhnian për të pajtuar hermeneutikën me 

shkencat e natyrës duke shprehur se çdo formë dije mund të ndodhet në një fazë 

hermeneutike (etapa revolucionare në shkencë) apo në një fazë epistemologjike (etapa 

normale në shkencë). Për të ekziston një lloj relativizmi weberian, ku siç thekson 

Vattimo, “vetëm në brendësi të një hapje historiko-kulturore, apo të një paradigme, mund 

të flitet për të vërtetën në kuptimin e një konformiteti ndaj rregullave, që jepen përmes 

vetë hapjes; hapja si e tillë nuk mund të cilësohet si “e vërtetë” në baza të kritereve të 

konformitetit, por përbën (të paktën për Gadamer-in, në mënyrë të qartë) të vërtetën 

fillestare sepse ndërton horizontet ku çdo verifikim apo flasifikim bëhet i mundur”5. Por 

duket se ky qëndrim i Rorty-t shfaq një problem lidhur me perceptimin e  hermeneutikës. 

Ngjan se (të paktën në këtë drejtim) ai e sheh këtë të fundit thjesht si një sferë që zgjidh 

kontradiksionet apo keqkuptimet epistemologjike, duke njohur me këtë natyrën e 

hermeneutikës thjesht si një metodë apo teknikë diskursive (jo ontologjike)  dhe që mund 

të zbatohet vetëm në disa raste specifike6. Për të, “diferenca është thjeshtë një afërsi. Ne 

                                                 
1 Richard Rorty, Scritti filosofici I (Roma-Bari: Sagittari Laterza, 1994), 53-54.  
2 Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 321. 
3 “Kuptimi i vetëm ku shkenca është e jashtëzakonshme qëndron në faktin se ajo përbën një model të 

solidaritetit njerëzor. Duhet të marrim parasysh institucionet dhe praktikat që përbëjnë komunitetet e 

ndryshme shkencore si shembuj të mënyrës ku anët e ndryshme të kulturës mund të organizohen”- 

Richard Rorty, Scritti filosofici I (Roma-Bari: Sagittari Laterza, 1994), 53. 
4 “Hermeneutika i sheh marrëdhëniet mes disiplinave të ndryshme si diçka që qëndron në një 

bashkëbisedim të mundshëm, një bashkëbisedim që nuk nënkupton asnjë vektor disiplinar që të bashkojë 

folësit”- Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 

1979), 318. 
5 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 102. 
6 “Nëse dikush përcakton dallimin hermeneutikë-epistemologji ashtu si dëshiroj unë që ta përcaktoj, 

atëherë nuk ekziston nevoja që njerëzit të kenë vështirësi të kuptojnë gjërat; thjesht hermeneutika 
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do të jemi epistemologjik kur ne e kuptojmë saktë se çfarë po ndodh por që dëshirojmë ta 

kodifikojmë atë në mënyrë që ta shtrijmë, apo theksojmë, apo mësojmë, apo 

“themelojmë” atë. Ne duhet të jemi hermeneutik aty ku ne nuk mund të kuptojmë se çfarë 

po ndodh por jemi të ndershëm mjaftueshëm për ta pranuar këtë”1. 

 

 
 

 
3.6  Disa problematika epistemologjike të shtrirjes universale të hermeneutikës  

  
 

3.6. 1  Katër problematika  

 

Edhe pse Gadamer-i përmes veprës së tij Wahrheit und Methode përforcon koncepsionin 

hermeneutik të përvojës dhe të kuptuarit si universale përsëri ky shteg ndërlikohet disi 

nisur nga objektet e ndryshme të të kuptuarit çka e bën tepër të ndërlikuar (parimisht) 

edhe qëmtimin e proceseve dhe qëllimet e të kuptuarit. Kështu përpjekja drejt 

universializimit të hermeneutikës kërkon të zgjidh tensionin apo kontradiktën e 

mundshme mes universialitetit dhe heterogjenitetit.  Ky fakt shprehet te e tërë struktura 

arkitekturore e veprës së tij madhore ku mund të theksojmë se: “në pjesën e I, shfaqet 

ideja për universialitet, duke ndarë katër lloj universialitetesh. Tek pjesa e II dhe e III 

unë dalloj mes një pozicioni të fortë e të dobët hermeneutik. Këtu unë debatoj se, ndërsa 

terrenet për një hermeneutik të dobët janë qartësisht universale, terrenet për një version 

të fortë përfshijnë argumenta që na detyron që të analizojmë më nga afër objektet e 

ndryshëm që kërkojmë të kuptojmë. Në pjesën e IV, unë analizoj këto diferenca në 

objektet e të kuptuarit-diferenca që vijnë nga natyra e tyre po ashtu edhe nga interesi ynë 

lidhur me to. Në pjesën e V, unë dal në përfundimin se a) universialiteti i hermeneutikës 

është i përputhshëm me heterogjenitetin e objekteve të saj dhe b) vëmendja e qartë ndaj 

këtij heterogjeniteti qartëson kuptimin e vërtetë dhe terrenet e këtij universialiteti”2. 

Ndërkohë, kërkesa për universialitet tek Gadamer-i buron fillimisht nga situata e të 

kuptuarit si “shkrirje e horizonteve” ku të kuptuarit është dialogjik dhe nuk orvatet të 

rindërtojë një botë të ngurtë. Historikisht, përmbledhtazi, mund të theksojmë se kërkesa 

për universialitet të të kuptuarit të hermeneutikës ndërtohet mbi bazën e disa aspekteve: 

së pari, ndryshe nga Spinoza apo Chladenius-i që mendonin se problemi i interpretimit 

është i rastit (jo i vazhdueshëm dhe i pandërprerë) aty ku ngrihen pengesa në të kuptuarit 

e teksteve falë paqartësive dhe aspekteve të errëta që gjenden në tekstin për tu 

interpretuar, tek Schleiermacher-i problemi kryesor është ai i keqkuptimit që përbën një 

këndvështrim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm kur hyjmë në punën interpretuese të 

tekstit. Si pasojë tek Schleiermacher-i, siç vëren me të drejtë Gadamer-i, kemi një kuptim 

                                                                                                                                                 
nevojitet vetëm atëherë në rastin e diskurseve të pamatshme dhe se njerëzit diskutojnë kur gjërat nuk 

shkojnë mbarë. Ajo që bën dallimin nuk është diskursi kundrejt heshtjes por dikurset e pamatshme 

kundrejt diskurseve të matshme”- Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: 

Princeton University Press, 1979), 347. 
1 Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 321. 
2 Mirko Wischke e Michael Hofer, Understanding Gadamer (Germany: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 2003), 35. 
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tjetër lidhur me të të kuptuarit në rrafsh universal. Ai bie dakort me të se keqkuptimi nuk 

prek vetëm aspekte të veçanta në tekst por edhe tekstin si të tërë. Kjo përbën edhe 

përpjekjen e parë të universialitetit të hermeneutikës. Së dyti, të kuptuarit hermeneutik 

është universal pasi karakterizon të gjithë llojet e objekteve (heterogjeniteti i objekteve) e 

cila mbështetet nga ideja se çfarë po kuptohet. Përmes historicizmit gjerman (Droyen-i, 

Ranke, Dilthey) shprehet se jo vetëm tekstet por edhe të gjithë veprimtaritë njerëzore (pa 

dallim) mund të analizohen. Në këtë rrjedhë jep ndihmesë edhe mendimi i Heidegger-it 

kur thekson se të kuptuarit lidhet me dhënien e kuptimit të gjithçkaje që hyn në interesin 

e interpretuesit apo subjektit. Kjo gjë bën të mundur që të theksohet fakti se të kuptuarit 

shtrohet si problem apo çështje jo vetëm në shkencat e shpirtit por edhe në ato natyrore. 

Gadamer thekson tek vepra e tij Wahrheit und Methode se hermeneutika nuk është thjesht  

një metodologji e shkencave humane por i përket përvojës njerëzore të realitetit në 

përgjithësi. Ndërkohë përderisa çdo përvojë njerëzore përbën edhe një përvojë gjuhësore 

apo që jetësohet përmes saj atëherë të gjithë objektet e të kuptuarit gëzojnë, paraprihen 

dhe themelohen nga e njëjta strukturë ontologjike universale. Në këtë drejtim, të kuptuarit 

gëzon një universialitet sepse karakterizon të kuptuarit e të gjithë objekteve (tekstet e të 

gjitha llojeve dhe fenomenet e natyrës). Së treti, problemi i universializmit të 

hermeneutikës lidhet me faktin sesa shkon në thellësi analiza e saj lidhur me objektet 

duke përfshirë edhe ato të kritikës së ideologjisë apo realitetit. Në këtë perspektivë 

qëndron kritika e Habermas-it ndaj Gadamer-it se të kuptuarit mund të çrregullohet 

sistematikisht nga rrethanat social/ekonomike. Mirëpo Gadamer-i mendon se edhe të 

kuptuarit përmes kritikës së ideologjisë përbën një shfaqje të mëtejshme të të njëjtit të 

kuptuar. Së katërti, kuptimi i universialitetit të hermeneutikës lidhet me faktin se ai nuk i 

përket një periudhe të caktuar historike dhe kulturore por artikulohet në të gjitha 

periudhat historike dhe kulturore. Gadamer-i pohon se hermeneutika përbën një qasje e të 

kuptuarit që zbatohet në të gjitha kulturat dhe sferat e dijes. Ndërkohë në lidhje me 

objektivitetin dhe orientimi drejt tij hermeneutika mund të marrë dy variante: “liberale ” 

dhe “ konservatore ”. Kështu një formë shumë liberale hermeneutika mund të pranojë 

situatën se të kuptuarit përbën një shkrirje horizontesh përderisa paraprihet nga para-të 

kuptuarit apo paragjykimet dhe objektiviteti mund të ekzistojë si qëllim i vlefshëm 

përderisa përpiqemi të pakësojmë paragjykimet jo të duhura. Ndërkohë një hermeneutikë 

më konservatore se versioni i mësipërm por që përsëri mund ta cilësojmë si liberale 

pranon situatën se tërë të kuptuarit përbën një shkrirje horizontesh sepse ai paraprihet nga 

para-të kuptuarit dhe objektiviteti mund të jetë e të ruhet si një qëllim i mundshëm por i 

cilësuar si i paarritshëm duke preferuar mosminimizimin e strukturës së para-të kuptuarit. 

Më tej, një version i tretë që propozon një trajtë konservatore të hermeneutikës mund të 

pranojë edhe se objektiviteti është ende një qëllim i mundshëm pasi mund të pezullojë 

disa paragjykime që na vijnë nga historia duke tentuar drejt një ideali për objektivitet. 

Kështu ajo që e dallon versionin e parë të hermeneutikës nga ky i fundit është se ky i 

fundit heq dorë nga ndjekja e idealit të objektivitetit. Ndërkohë parimisht Gadamer-i 

shprehet se para-të kuptuarit jo vetëm që duhet pranuar dhe lejuar por edhe duhet të 

përbëj një aspekt të mundësimit dhe prodhimit të të kuptuarit. Si pasojë, objekti nuk 

mund  të konceptohet pa një para-të kuptuarit të tillë, pra pa ekzistencën e situatës dhe 

strukturës së të para-të kuptuarit objekti rrjedhimisht bëhet edhe i papërcaktueshëm. Këtu 

lind edhe varianti i  fundit i një hermeneutike shumë konservatore ku tërë të kuptuarit 

përbën një “shkrirje të horizonteve” sepse ai formësohet nga para-të kuptuarit që 
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pjesërisht përbëjnë objektin e të kuptuarit. Pa ekzistencën e para-të kuptuarit objekti 

bëhet i papërcaktueshëm dhe objektiviteti nuk mund të shërbejë si ideal përgjithësues për 

të kuptuarit. Ky është edhe qëndrimi i Gadamer-it. Ndërkohë sikundër Heidegger-i, 

Gadamer-i kërkonte të kapërcente dallimin mes të kuptuarit të subjektit dhe objektit të të 

kuptuarit. Duke pranuar se objekti i të kuptuarit nuk është i “vet-përmbajtshëm” me këtë 

ai pranon edhe nevojën e subjektit për ta përcaktuar duke i dhënë një kuptim të caktuar. 

Por kjo nuk do të thotë se gjuha bart këndvështrimin që në projektojmë në botë por se 

bota përbën botë pasi ajo vjen në gjuhë. Në këtë mes, Gadamer-i duket se kërkon të thotë 

se njëlloj si një pjesë muzikore që duhet të luhet për tu cilësuar si e tillë, po ashtu edhe 

bota duhet shpalosur në gjuhë që të jetë e tillë. Pra çdo objekt mbetet i papërcaktuar dhe 

ai cilësohet e shquhet kur sillet në gjuhë. Ai është i papërcaktuar pasi nevojitet subjekti që 

ta sjellë në gjuhë. Mirëpo fakti se për të njëjtët objekte kemi një të kuptuari ndryshe 

rrjedh jo vetëm se shfaqen në këndvështrime të ndryshme por edhe se zotërojnë cilësi të 

ndryshme të marrëdhënies si përfundim. Kështu kuptimi i objektit përcaktohet pjesërisht 

edhe nga marrëdhënia me objektet dhe ngjarjet e tjera me të cilat lidhen apo vijojnë. 

Ndërkohë këto marrëdhënie ndryshojnë me kalimin e kohës. Në këtë perspektivë, 

objektiviteti nuk përbën një ideal koherent sepse objekti rindërtohet në gjuhë edhe nga 

lidhjet me objekte të tjerë që kjo lidhje ndryshon edhe historikisht. Por, më tej, 

heterogjeniteti i objekteve mund të përcaktohet në disa aspekte për të bërë të mundur 

edhe universializimin e hermeneutikës. Në të dy rastet (hermeneutika apo epistemologjia) 

të kuptuarit shfaqet si “shkrirje të horizontesh” pasi horizonti i interpretimit ndërvepron 

me të gjithë llojet e  ndryshme të objekteve që interpretohen për t’i njohur. Por duket se 

“shkrirja e horizonteve” është disi e ndryshme në lidhje me idenë e kërkimit të një 

marrëveshje në të kuptuarit. Tek tekstet jo filozofike apo artistike (ligjet, urdhërat 

ushtarake, kontratat ekonomike etj) ne kemi një përgjegjësi dhe shqetësime lidhur me 

qëllimin e përmbajtjes që shprehin për hir të pasojave praktike dhe veprimeve që 

përfshijnë. Për Gadamer-in, letersia apo më në përgjithësi arti, është autonom dhe i hapur 

pasi kuptimi nuk varet nga qëllimi i autorit të veprës dhe nuk bart pasoja të rëndësishme 

praktike detyruese apo shtërnguese. Duke qenë e hapur dhe autonome, vepra e artit 

kërkon (më tepër) horizontin e vetë interpretuesit. Në këtë drejtim, me tekstin letrat dhe 

jo-letrar ndryshon vetë natyra e hapjes dhe shkrirjes së horizonteve të tyre por jo 

ekzistenca e tyre si situtatë e artikuluar. Kjo vlen edhe për tekstet e shkencave të natyrës. 

Ndërkohë tekstet filozofike nuk mund të përfaqësojnë të gjithë llojet e teksteve. Kjo do të 

thotë se “shkrirja e horizonteve” dhe hapja e tekstit gëzon trajta e natyra të ndryshme. 

Filozofia dhe shkenca kanë qëllime dhe interesa të ndryshme. Kjo kuptohet qartë pasi një 

ngjarje historike mund të sillet në gjuhë e të rrëfehet dhe shkruhet por megjithatë zotëron 

një shkallë ndërlikueshmërie e lartë dhe e veçantë. Megjithatë edhe pse tekstet filozofike 

dhe ato të  shkencave të natyrës kanë qëllime hermeneutike të ndryshme e të veçanta 

përsëri ato kanë nevojë të artikulohen në gjuhë për të përcaktuar objektet e tyre. Por 

ndërkohë objektet nuk janë të vetpërcaktueshëm dhe të dallueshëm qartë pasi ato 

ndryshojnë me kalimin e kohës dhe nuk ndërtohen jashtë marrëdhënies të asaj se çfarë 

apo kush jemi. Kështu problemi i heterogjenitetit lind pasi jo të gjithë objektet i përkasin 

kulturës së shkruar por megjithatë përsëri të dy këto lloje objektesh janë të papërcaktuara 

dhe duhet të sillen në gjuhë duke u përcaktuar nga puna interpretuese e subjektit. Kjo 

situatë duket se ndodh sepse edhe objektet e shkencave të natyrës janë: 1) të ndërtuara e 

ndikuara nga historia dhe tradita e mëparshme që ka prekur si autorin ashtu edhe 
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interpretuesin; 2) një objekt apo një vepër e kuptojmë në marrëdhënie edhe me kohën që 

do të vijë, pra i paraprijmë pasojat e historisë së ardhshme (edhe pse jo në të gjitha 

rastet), pra si mund apo duhet të kuptohet; 3) nuk ekzistojnë vetëm distancat kohore por 

edhe ato sinkronike si diferencat kulturore që artikulojnë dhe ndërtojnë cilësi e 

marrëdhënie të papritura dhe të paparashikueshme; 4) objektet ndërtohen dhe artikulohen 

në varësi të rrethanave dhe interesave tona të ndryshme. Ndoshta problemi më i madh për 

të kapërcyer në universialitetin e hermeneutikës nuk rrjedh nga heterogjenitetit i 

objekteve por nga interesat e ndryshme lidhur me këto objekte. Si pasojë, Gadamer-i 

nisur nga orientimi i interesave të ndryshme lidhur me zbatimin shquan shumë lloje 

perspektivash të të kuptuarit. Për shembull në lidhje me artin kemi si interes pasurimin e 

përvojës për botën tonë, në lidhje me ligjin e jurisprudencën kemi si interes zbatimin e 

ruajtjen e rendit dhe kohezionit social, në lidhje me tekstet e shenjta interesi lidhet me 

shpëtimin e shpirtit, në lidhje me shkencat e natyrës interpretimin e objektit fizik etj.  

 

 

 

3.6.2   Historiciteti si faktor i unifikimit të shkencave të natyrës dhe atyre të shpirtit 

 
Në këtë pikë nëse kërkojmë që të lidhim një urë komunikimi mes hermeneutikës dhe 

epistemologjisë lipset që ta konceptojmë elementin historik ku hermeneutika nuk duhet 

menduar si një horizont që thjesht bën të mundur të kuptuarit si historik por edhe se vetë 

ajo është e zhytyr në një përmasë të historicitetit. Kështu siç shprehet edhe Vattimo,  “ajo 

që tkurr hermeneutikën në një filozofi të përgjithshme të kulturës është (shpesh  e fshehur, 

jo e njohur) pretendimi, krejtësisht metafizik, i paraqitjes si një përshkrim më në fund i 

vërtetë e përfundimtar i strukturës interpretuese të ekzistencës njerëzore...[por] 

hermeneutika nuk është vetëm një teori e historicitetit (të horizonteve) të të vërtetës; është 

vetë ajo një e vërtetë radikalisht historike. Nuk duhet të mendohet metafizikisht si një 

përshkrim i ndonjë strukture objektive e të ekzistuarit, por vetëm si përgjigje ndaj një 

ftese, ndaj asaj që Heidegger-i e quan Ge-Schlick”1. Në këtë drejtim, një problem i madh 

i marrëdhënies mes hermeneutikës dhe epistemologjisë në përmasën e historicitetit është 

vetë konceptimi metafizik i vetë hermeneutikës. Jo krejt rastësisht “ky qëndrim, në fakt, 

mbetet i kufizuar në një përgjigje humanistike ndaj shkencë-teknikës moderne e 

frymëzuar nga një filozofi që ka parë në fakt kufijtë e objektivizmit metafizik.... por që nuk 

arrin të shoh qartë se kapërcimi i metafizikës kërkon pranim më radikal të  historicitetit 

të vet. Shkenca dhe teknika janë, për një perspektivë të tillë, “përmbajtje” e kushtëzuar e 

një horizonti që hapet në logos-gjuhën natyrore të humaniteteve historike; por ky logos 

mendohet ende gjithmonë si strukturë e qëndrueshme, “bota e jetës”, pikërisht apo të 

paktën në termat e një historiciteti të përgjithshëm, që ngjan se përputhet thjesht me 

fundësinë “themeluese” të të ekzistuarit njerëzor”2.  

Nga ana tjetër, problemi tjetër lidhet me konceptimin e historicitetit në përmasat e 

metodës duke i dhënë një kuptim metodologjik e jo ontologjik. Në këtë mes, Ricoeur-i 

vëren drejtë se “problemi i historicitetit nuk është më ai i njohjes historike i konceptuar si  

metodë; por shenjon mënyrën ku ekzistuesi “është me” ekzistuesit; të kuptuarit nuk 

                                                 
1 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 9-10. 
2 Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002), 31. 



 

 

 
165 

përbën më replikën e shkencave të shpirtit ndaj shpjegimit natyralist; i përket në fakt një 

mënyre e të qenit e hapur ndaj qenies, që paraprin takimin e ekzistuesve të caktuar. 

Njëkohësisht aftësia që ka jeta për të përftuar lirisht një largësi kundrejt vetvetes, për të 

kapërcyer bëhet një strukturë e të qenit i fundëm. Nëse historiani mund të matet me vetë 

gjënë, nëse mund të vihet në nivelin e asaj që njeh, e gjithë kjo mund të ndodh përsa ai si 

edhe objekti i tij janë “historik”. Shpalosja pra e këtij karakteri historik paraprin çdo 

metodologji. Ajo që përfaqësonte një kufi për shkencën-historiciteti i qenies- bëhet një 

themel i qenies. Ajo që përbënte një paradoks-përkatësia e interpretuesit me objektin e 

tij- bëhet një karakteristikë ontologjike. Kjo përbën revolucionin e futur nga një ontologji 

e të kuptuarit; të kuptuarit bëhet një aspekt i “projektit” të Dasein-it, dhe të “hapjes së tij 

ndaj qenies”. Problemi i të vërtetës nuk është më një problem i metodës, por ai i shfaqjes 

së qenies për një qenie ekzistenca e të cilës qëndron në të kuptuarit e qenies”1. Kështu 

kur fillimisht ne flasim në kuptimin historicist lidhur me hermeneutikën nuk nënkuptojmë 

se kjo e fundit tkurret apo përmblidhet thjesht në të. Është pikërisht për këtë arsye, që siç 

shprehet edhe Gadamer-i “vetëdija historike duhet të bëhet e vetëdijëshme rreth faktit që 

në drejtëpërdrejtshmërinë e pretenduar përmes të cilës ajo vihet para veprës apo ndaj të 

dhënës historike, vepron përherë, edhe pse në mënyrë të pavetëdijëshme e si pasojë jo në 

mënyrë të pakontrolluar, në këtë strukturë të historisë së pasojave”2. Ky përfundim i 

fundit jo vetëm e themelon përmasën e historicitetit në një rrafsh ontologjiko–ekzistencial 

por edhe bën të mundur një themelim të shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës nën të 

njëjtin kusht: atë të historicitetit. Jo krejt rastësisht kërkesa e Gadamer-it është që “si 

shkencat e shpirtit ashtu edhe ato të natyrës duhet të çohen në funksionet e 

intencionalitetit të jetës universale, e pra në një historicitet absolut”3. Pikërisht në këtë 

perspektivë, kushti i historicitetit nuk i vlen vetëm hermeneutikës por edhe vetë 

shkencave të natyrës4, çka do të përbënte një aspekt fillestar të mundësisë së 

bashkëpunimit mes tyre dhe reformimit të epistemologjisë në kushtet e post-

pozitivizmit5. Më konkretisht Gadamer-i vë re se  “faktin që tek shkencat e shpirtit, 

përveç karakterit metodologjikisht të kujdesshëm të mënyrës së tyre të të vëzhguarit, 

është e pranishme tradita, që në fakt përbën thelbin autentik dhe përcakton karakterin e 

veçantë, përbën një gjë që shfaqet qartë nëse shohim historinë e këtyre shkencave dhe 

vendosim vëmendjen në diferencën që ekziston mes shkencave të shpirtit dhe historisë së 

shkencave të natyrës. Është e qartë se nuk mund të ekzistoj asnjë veprimtari historiko-e 

fundme e njeriut që të arrij të shuaj tërësisht gjurmët e kësaj fundësie njerëzore. Edhe 

historia e matematikës apo e shkencave të natyrës bën pjesë në historinë e shpirtit 

njerëzor dhe pasqyron rrjedhat. Gjithësesi nuk përbën thjesht një naivitet ajo e 

                                                 
1 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 124. 
2 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 351. 
3 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 537. 
4 “Koncepti i Erblenis shfaqet kështu, si në filozofinë e jetës po ashtu edhe në fenomenologji, kryesisht si 

një koncept i pastër gnoseologjik ”- Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 

157. 
5 “ Nevoja e vetëdijësimit për historinë e pasojave është urgjente pikërisht sepse përbën një nevojë 

thelbësore për vetëdijen shkencore… Të qenit hisotrik nënkupton të mos treturit kurrë në vet-

transparencë. Çdo dije më vete buron nga një e dhënë si historike, që mund ta quajmë, me Hegelin, 

“substancë”, përderisa përbën bazën e çdo refleksioni dhe qëndrimi të subjektit, e si pasojë përcakton 

dhe brendashkruan edhe çdo mundësi, nga ana e subjektit, për të marr vesh një të dhënë historike e 

transmetuar në tjetërsinë e saj” - Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 625. 
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shkencëtarit që shkruan historinë e shkencës së tij  duke u nisur nga statusi aktual i saj. 

Gabimet dhe dështimet  kanë për të më tepër vetëm një interes praktik, sepse progresi i 

kërkimit është kriter më i qartë i trajtimit. Është pra dytësor interesi që kërkon të shoh në 

progreset e shkencës së natyrës lidhjen e tyre me momentin e veçantë historik në të cilën 

janë verifikuar. Një interes i tillë nuk prek në asnjë mënyrë vlerën njohëse të shkencave 

natyrore apo të matematikës. Nuk ka pra nevojë të mohohet që edhe në shkencat e 

natyrës mund të ketë një aspekt të traditës, për shembull në kuptimin që në vënde të 

caktuara dhe në kohë të caktuara drejtime kërkimi preferohen ndaj të tjerave”1.  Thënë 

më konkretisht, njohja e vetë historicizmit ka shndërruar vetë kërkimin shkencor dhe 

epistemologjinë post-pozitiviste. Thelbi historicist përbën një aspeket thelbësore për 

universializimin e plotë të hermeneutikës ku me epistemologjinë shfaqet e ashtuquajtura 

rrymë e “epistemologjisë historiciste”2 që huazon tërsisht botëkuptimin hermeneutik të 

Heidegger-it dhe Gadamer-it lidhur me botëkuptimin rreth historicizmit. Ky aspekt bën të 

mundur edhe faktin se kërkimi shkencor jo vetëm ndikohet nga rrethana historiciste por 

se edhe të vërteta e diskursit të saj nuk mund të jenë kurrë objektive në mënyrë absolute. 

Modelet e ndryshme të historiografisë së shkencës dhe marrëdhënia mes teorive rivale 

(Kuhn, Popper etj) provon se edhe kërkimi shkencor përbën një dije të traditës, të 

trashëguar, ku teoria ekzistuese nuk përjashton a priori por përmban edhe aspekte të 

teorisë paraardhëse (p.sh teoria e Einstein që e koncepton dhe e përfshin atë të Newton në 

gjirin e saj si një rast i veçantë).  

Nga ana tjetër, edhe konceptimi hermeneutik i Gadamer-it lidhur me të ashtuquajturën 

“shkrirje e horizonteve” (Horizontverschmelzung) pranon se tjetërsia e të shkuarës 

interpretohet nën dritën e përvojës së të tashmes që është e lidhur gjithashtu me atë të 

përvojës së shkuar. E njëjta gjë ndodh parimisht edhe me kërkimin e shkencave të natyrës 

ku përmes teorive të së tashmes kuptohen ato të së shkuarës. Si pasojë, dija në shkencat e  

natyrës ka edhe një sens akumulativ dhe panorama paraqitet si e shtresëzuar apo si një 

arkiologji3. Pedagogjikisht dhe didaktikisht në shkencë flitet edhe për një histori të 

shkencës duke i konceptuar dijet shkencore si dije të ndërlikuara që lindin dhe zhvillohen 

në kushte të caktuara social-historike dhe që përbëjnë në thelb, dije të trashëguara4. Si 

                                                 
1 Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 585-587. 
2 “Shkolla historiko-sociologjike refuzon në fakt, për motive që do t’i shpalosim së shpejti, idenë se mund të 

mbërrihet në parime metodologjike përmes një analize, thënë kështu, të kulluar filozofike, dhe nënvizon 

se një teori e duhur e metodës shkencore duhet të bazohet në një studim të përafruar me praktikën e 

analizës shkencore që duhet të jetë e aftë të shpjegoj të paktën disa nga aspektet e teorizimit shkencor 

praktik, të shkuar apo tashëm”- Carl Hempel, Oltre positivismo logico (Roma: Armando Editore, 1989), 

137-138. 
3 “Horizonti i arkeologjisë, pra, nuk përbën një shkencë, një racionalitet, një mendësi, një kulturë; përbën 

një lëmsh ndërpozitivitish ku kufijtë dhe pikat e kryqëtuara nuk mund të fiksohen në një veprim të vetëm. 

Arkeologjia përbën një analizë krahasimore që nuk ka si qëllim të tkurr diversitetin e diskurseve, dhe për 

të përvijuar unitetin që duhet t’i totalizojë, por ka si qëllim të ndaj diversitetin e tyre në figura të 

ndryshme. Përballja arkeologjike nuk ka një njësues, por një zgjidhje për të diversifikuar, pasojën” - 

Michel Foucault, The Archeology of Knowledge (United Kingdom: Routledge, 2004), 178. 
4 “Arsyeja e parë, të cilën e kemi diskutuar plotësisht, përbën vështirësinë e madhe në zbulimin e rregullave 

që kanë udhëhequr tradita të veçanta normale-shkencore. Kjo vështirësi është thuajse krejt e njëjtë me 

vështirësitë që ndesh filozofi kur përpiqet të thotë se çfarë kanë të përbashkët të gjitha lojërat. Arsyeja e 

dytë, në lidhje me të cilën e para përbën me të vërtetë një rrjedhim, rrënjëzohet në natyrën e edukimit 

shkencor. Shkencëtarët, duhet ta kenë të qartë, se nuk i mësojnë konceptet, ligjet dhe teoritë në mënyrë 

abstrakte dhe në vetvete. Përkundrazi, këto mjete intelektuale prej fillimit hasen në kuadrin e një njësie të 

formuar që më herët historikisht dhe në rrafshin pedagogjik, e cila u shfaqet bashkë me zbatimet dhe 
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rrjedhojë këtu dalim në një koncept të rëndësishëm lidhur me konceptimin e dijes në 

tërësi. Nuk ekziston asnjë dije shkencore pa traditë pasi në këtë kuadër, si çdo formë dije 

tjetër, ajo kushtëzohet edhe nga kërkuesi shkencor dhe rrethanat në të cilat ajo lind. 

Madje vetë përpjekjet e iluminizmit, pozitivizmit, neopozitivizmit, për të zhdukur 

paragjykimet e së shkuarës dhe traditës përbëjnë një fakt se edhe kërkimi shkencor 

nënkupton një dije thelbësisht me një natyrë historikiste që na vjen e trashëguar nga e 

shkuara e që përmes të tashmes ne e problematizojmë duke fituar rrjedhimisht dije të 

tjera. Në këtë drejtim, siç pranon edhe Popper-i, kërkimi shkencor përbën një vazhdimësi 

nga ku mësohet dhe përparojmë nga gabimet. Shkenca përbën edhe një “histori e 

gabimeve” të shkencës. Më tej, është vetë historiciteti i shkencës që na dëshmon se është 

e pamundur të kontrollohen, kuptohen dhe shterrohen të gjitha kushtet e “të dhënës 

empirike” si për arsye tërësisht gnoseologjike (fundësia e ekzistencës) po ashtu edhe 

praktike (mënyra praktike si zhvillohet eksperimenti, kufizimet metodologjike dhe 

eksperimentale)1. 

 

 

 

3.6.3  Përmasa e subjektit si unifikues 

 
Në të vërtetë përpjekjet për të pajtuar këto dy lloj tipologji të njohjes përbën një proces që 

mund të nis nga të dy kahet e për të mbërritur në të njëjtën pikë (të përbashkët). Kështu 

hermeneutika kërkon të jap e të njoh diçka edhe epistemologjikisht ndërkohë që kjo e  

fundit duhet të pranoj që të njoh themelin e saj tek e hermeneutika. Lidhur me këtë 

drejtim të fundit, dëshmojë përpjekjet nga Popper-i tek Feyrabend-i, nga Wittgenstein me 

lojërat ligjërimore e deri tek Austin-i me aktet gjuhësore. Megjithatë e dimë se jo vetëm 

filozofikisht por edhe praktikisht të dy format e shkencave (shkencat e shpirtit dhe të 

natyrës) rrjedhin nga i njëjti subjekt dhe kanë të përbashkët të njëjtën pikë-fillesë (unin). 

Më konkretisht, në rastin e shpjegimit të jetës psikike ne i drejtohemi biologjisë, 

statistikës, gjenetikës, psikologjisë eksperimentale edhe në aspektet e saj fizike. 

Ndërkohë nëse pranojmë idenë se epërsia e përvojës së brendshme ka të bëj me faktin se 

për të njohur botën e kemi të pamundur të dalim jashtë subjektivitetit, pikërisht ky pohim 

vlen edhe për shkencat e natyrës. Në këtë perspektivë, nisur nga rrethi i të njohurit dhe 

kushtëzimi i horizonteve historike “subjekti i të kuptuarit hermeneutik nuk përbën një 

subjekt që zotërohet, por një subjekt që kuptohet, duke vendosur vetveten në kthimin e 

shenjave përmes një ndërmjetësimi historik dhe kulturor, e objektivizuar përmes 

tekstit ”2. Është pikërisht në këtë drejtim ku siç e shpreh Ricoeur-i, “ideali i shkencitetit, e 

nënkuptuar në idealizmin husserlian si përligjje finale, ndesh kufizuesin e saj themelor në 

kushtin ontologjik të të kuptuarit”3. Në këtë drejtim, vetë natyra e subjektit si e 

kushtëzuar universialisht nga disa horizonte historike, kulturore, gjuhësore, të pushtetit 

etj, përbën një element që shpaloset edhe në kërkimin shkencor të shkencave të natyrës 

edhe pse natyra metodologjike e hulumtimit të tyre ndryshojnë nga ato të shpirtit. Pra 

                                                                                                                                                 
përmes tyre” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago 

Press, 1996), 46 
1 Këtë çështje do ta analizojmë më poshtë – shënimi im 
2 Paul Ricoeur, La sfida semiologica (Roma: Armando, 2006), 113. 
3 Paul Ricoeur, Dal testo all’azione (Milano: Jaca Book, 2004), 42. 
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natyra transhendentale e subjektit (unit) përbën një aspekt që shpaloset në çdo kërkim apo 

hulumtim të tij lidhur me objektet e botës apo tjetrin. Pikërisht elementi “subjekt” na 

shërben si një element tjetër përbashkues mes hermeneutikës dhe epistemologjisë edhe 

pse qëndrimet që ai mban përgjatë kërkimit në shkencat e shpirtit apo ato të natyrës 

ndryshojnë disi për shkak të vendimeve metodologjike përgjatë kërkimit përkatës. 

Megjithatë në natyrën e saj transhendentale, siç shprehet edhe Lyotard-i, “vetja nuk është 

e mjaftueshme, gjithashtu ajo nuk është një ishull; ajo është e përfshirë në një cohë 

marrdhëniesh ku sot shfaqet më e ndërlikuar dhe e lëvizëshme se kurrë më parë”1. 

 

 

 

 

3.6.4   E vërteta shkencore si narracion dhe prodhim ideologjik i pushtetit: Lyotard-i 

dhe Foucault  
 

 

Koncepti i “narracionit” tek Lyotard-i dhe ai i “diskursit” tek Foucault është i 

rëndësishëm për të kuptuar edhe natyrën e kërkimit tek shkencat e natyrës nën 

perspektivën e sotme. Fillimisht Lyotard-i kërkon të bëj një dallim paraprak mes natyrës 

së dijes shkencore në kuptimin klasik dhe atë të dijes në optikën e postmodernes. Kështu, 

“së pari, njohja shkencore nuk përfaqëson totalitetin e dijes; Ajo përherë ka ekzistuar si e 

shtuar, dhe në konkurencë dhe konflikt me një tjetër lloj dije, që do ta quaj narrative në 

sajë të thjeshtësisë (cilësitë e saj do t’i përshkruaj më vonë)”2. Ajo që vemë re në këtë 

mes është konceptimi klasik i dijes shkencore që nga kohët e Platonit si një dije e lartë 

(episteme) larg dijes së rëndomtë apo opinionit (doxa) gjë që Lyotard-i kërkon ta kritikoj 

nga premisat e postmodernes. Në këtë drejtim, ky i fundit kërkon ta trajtoj dijen 

shkencore jo përmes këtij demarkacioni klasik por si e përzjerë dhe pa ndonjë dallim 

themelor (në aspektin funksional dhe strukturor) me vetë dijet e tjera narrative duke 

krijuar me këtë logjikën e një determinizmi lokal3. Për këtë arsye, si çdo formë tjetër 

narrative edhe “dija shkencore është një lloj diskursi”4 edhe pse gëzon disa cilësi të 

veçanta vetjake që nuk e përjashton nga lidhja e marrëdhënia me socialen5. Mirëpo si çdo 

                                                 
1 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United Kingdom: 

Manchester University Press, 1984), 15. 
2 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United Kingdom: 

Manchester University Press, 1984), 7. 
3 “Kështu shoqëria e së ardhmes hyn përherë e më pak në provincën e antropologjisë newtoniane (si teoria 

e strukturalizmit apo teoria e sistemeve) sesa te pragmatika e pjesëzave ligjërimore. Ekzistojnë shumë 

lojëra ligjërimore të ndryshme- një heterogjenitet elementësh. Ato e bëjnë të mundur lindjen e 

institucioneve vetëm në sajë pllakash- ky është determinzimi lokal” - Jean-François Lyotard, The 

Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United Kingdom: Manchester University Press, 1984), 

XXIV. 
4 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United   Kingdom: 

Manchester University Press, 1984), 3. 
5 “Nëse krahasojmë pragmatikën e shkencës me atë të dijes narrative, vihen re tiparet  vijuese: 1. Dija 

shkencore kërkon që të ruhet një ligjërim, lojë, emërtim dhe të tëra të tjerat të përjashtohen. Vlera e 

vërtetësisë së një pohimi përbën kriterin që përcakton pranueshmërinë e saj. Sigurisht, që këtu gjejmë 

klasa pohimesh, siç janë pyetjet….2. Dija shkencore shfaqet në këtë mënyrë e veçuar nga lojërat 

ligjërimore që lidhen përmes lidhjeve sociale. Në dallim nga dija narrative, ajo nuk përbën më një 

element të drejtëpërdrejt e të bashkëndarë të lidhjes. Por është tërthorazi, përbërës i saj, pasi zhvillohet 
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narracion edhe dija shkencore përmban çështjen e legjitimitetit të saj që nuk ështe e ndarë 

nga lidhja me regjimeve të tjera narrative dhe duke sjellë më pas edhe krijimin e një 

territori dinamik të lëvizjes së vetë diskursit të shkencës1. Kështu Lyotard-i vëren se 

“çështja e legjitimitetit të shkencës ka qenë pazgjidhshmërisht e lidhur me atë të 

legjitimitetit të ligjvënësit që nga kohët e Platonit. Nga ky këndvështrim, e drejta për të 

vendosur çfarë është e vërtetë, nuk është e pavarur nga e drejta për të vendosur se çfarë 

është e drejtë, edhe pse gjykimet që shpalosen nga këto dy entitete kanë një natyrë të 

ndryshme. Çështja është se ekziston një lidhje e ngushtë mes llojit të ligjërimit që quhet 

shkencë dhe llojit të etikës dhe politikës: të dy burojnë nga e njëjta perspektivë, e nëse 

dëshirojmë të shprehemi, nga e njëjta “zgjedhje” - zgjedhja e quajtur Perëndim”2. Nisur 

nga ky kontekst, dija shkencore si dije e prodhuar nga kultura e Perëndimit është parë 

përherë e lidhur me interesa pragmatike e ideore të vetë pushtetit dhe shoqërisë duke mos 

e trajtuar praktikisht si një kërkim të kulluar teorik por të lidhur me pyetjeve e çështje të 

narracioneve të tjera. Pra sipas Lyotard-it,“[…] ajo që kihet parasysh me termin dije nuk 

është vetëm një tërësi pohimesh emërtuese. Ajo përfshin edhe termat e të “dish-të bësh”, 

“të dish të jetosh”, të dish-të dëgjosh "[savoir-faire,sauoir-vivre, savoir ecouter], etj. 

Dija, pra përbën një çështje të kompetencës që shkon përtej përcaktimit të thjeshtë dhe 

zbatimit të kriterit të vërtetësisë, që shtrihet në përcaktimin dhe zbatimin e kritereve të 

efiçencës (kualifikimi teknik), të drejtësisë dhe/apo lumturisë (urtësia etike), të bukurisë 

së një tingulli apo të një ngjyre (ndjeshmëria e dëgjimit dhe pamore), etj. E kuptuar 

kështu, dija është ajo që bën dikë të aftë të formojë shprehje “të mira” emërtuese, por 

edhe shprehje “të mira” përshkruese e vlerësuese”3. Por, edhe më tej, nëse marrim 

parasysh natyrën transhendentale të subjektit apo unit (të analizuar edhe pak më sipër) 

kuptojmë se ai është i formësuar nga narracione apo horizonte të tjera (më specifikisht, të 

pushtetit) duke ndikuar rrënjësisht në vetë përmasat apo përbërësit e diskursit shkencor4. 

                                                                                                                                                 
në një profesion dhe i jep shtysë institucioneve [,] dhe në shoqëritë moderne lojërat ligjërimore e 

konsolidojnë vetveten në formën e institucioneve që funksionojnë përmes partnerëve të veçantë (klasa e 

profesionistëve). Raporti mes dijes dhe shoqërisë (pra, tërësia e partnerëve në agnostikën e 

përgjithshme, me përjashtim të shkencëtarëve në cohën e tyre profesionale) bëhet një nga raportet e 

ndërsjellta të jashtësisë. Një problem i ri shfaqet- ai i marrëdhënies mes institucionit shkencor dhe 

shoqërisë” - Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United 

Kingdom: Manchester University Press, 1984), 25 
1 “Ajo që kemi në këtë mes është një proces delegjitimimi i ushqyer nga vet kërkesa e delegjitimimit. 

“Kriza” e dijes shkencore, shenjat e të cilave janë grumbulluar që nga fundi i shekullit të XIX, nuk lind 

nga një mundësi e shumfishimit të shkencave, që vetë do të ishin rrjedhojë e përparimit në teknologji dhe 

zgjerimin e kapitalizmit. Ajo paraqet, në fakt, një gërryerje të brendshme të parimit të legjitimimit të 

dijes. Ekziston një gërryerje në punë e sipër në brendësi të lojës spekulative, dhe pikërisht ajo bën që 

duke braktisur indin enciklopedik në të cilën çdo shkencë duhej të gjente vendin e vet, ato çlirohen. Vijat 

klasike ndarëse mes fushave të ndryshme të shkencës janë pra të vëna në pikëpyetje- disiplinat zhduken, 

mbivendosje ndodhin në kufijtë mes shkencave, dhe nga këto kanë lindur territore të reja. Hierarkia 

spekulative e njohurive i lë vendin një rrjeti imanent dhe, të rrafshët të zonave të kërkimit, kufijtë 

përkartës që janë vazhdimisht në lëvizje” - Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report 

on Knowledge (United Kingdom: Manchester University Press, 1984), 39 
2 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United Kingdom: 

Manchester University Press, 1984), 8. 
3 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United Kingdom: 

Manchester University Press, 1984), 18. 
4 “Asnjë (vetja) nuk është, madje qoftë edhe më e pafavorizuara mes nesh, e zhveshur nga pushteti mbi këto 

mesazhe që përshkojnë e që ja caktojnë vendin adresuesit, të adresuarit, apo referentit” - Jean-François 
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Ndërkohë në lidhje me diskursin apo trajtimin diskursiv edhe pse Foucault flet për një a 

priori ajo është larg konceptimit nën një vektor kantian. Sipas tij, a prioria mund të 

kuptohet vetëm historikisht pasi i drejtohet gjërave që janë shpalosur e thënë në një kohë 

të caktuar1. Ajo nuk përbën një strukturë jashtë kohës që i sundon ngjarjet nga sipër por 

nënkupton një tërësi rregullash që bëjnë i përkasin një praktike të caktuar diskursive, pra 

vendoset historikisht dhe përcaktohet si rendi i diskursit. Megjithatë thelbi i diskursit nuk 

përbën një vektor të kulluar teorik pasi përbën një praktikë brenda të cilit formulohen e 

krijohen teoritë. Në perspektivën diskursive, diskursi shfaqet si një sistem rregullash 

brenda të cilave mund të artikulohen pohime në lidhje me objekte të caktuara dhe ruajtja 

e këtyre objekteve në fushën e këtyre pohimeve. Koncepti i diskursit të ngjan me atë të 

lojërave ligjërimore të Wittgenstein-it. Ndërkohë ashtu sikundër edhe horizontet 

ontologjiko-ekzistenciale të Heidegger-it, a priori-a sipas Foucault shfaqet si kushti 

material i pohimeve që i drejtohen objekteve të caktuar. Për këtë shkak, objektet 

ekzistojnë dhe artikulohen sepse ekzistojnë paraprakisht diskurse në të cilat përvijohen 

dhe trajtohen. Këto diksurse përkojnë me rregullsi e rende lokale dhe pas kritikës ndaj 

cogitos së Dekartit sot nuk shfaqet një subjekt i të vërtetës apo si bartës i saj por e vërteta 

e subjekteve si jetësim i procedurave të normave, vlerave, formave të caktuara të jetës. 

Kjo perspektivë vlen edhe për kërkimin shkencor në shkencat e natyrës. 

Nga ana tjetër, pas konceptimit pragmatik e ndërtim social të dijes edhe Lyotard-i e 

Foucault shprehen se ekziston një lidhje mes pushtetit dhe dijes e cila prodhon regjime të 

caktuara të së vërtetës në rende të caktuara2. Kështu në lidhjen mes pushtetit-dijes-të 

vërtetës kuptojmë se edhe diskursi i shkencave të natyrës mund të ndryshojë në varësi të 

organizmit të ri të procedurave dhe praktikave të reja të pushtetit. Historikisht Foucault 

pohon se shkenca moderne lindi duke nisur nga procedurat “gjykuese” dhe të marrjes në 

pyetje të shpikura në Mesjetën e Vonë3. Konkretisht, në këtë drejtim, Bacon-i i dha një 

drejtim të ri epistemologjisë që përpara se të përbënte një drejtim shkencor nënkuptonte 

një ndryshim të mendësisë historike dhe kulturës. Dija eksperimentale përgjithëson më tej 

metodën e kërkimit si kërkimi autoritar i një të vërtete që mund të shquhet dhe 

verifikohet empirikisht. Kjo procedurë e hetimit nuk bazohet më në procedurat antike të 

hetimit apo nderit moral por e themelonte për herë të parë të vërtetën në faktin e 

                                                                                                                                                 
Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (United Kingdom: Manchester University 

Press, 1984), 15. 
1 “Cilat ishin kushtet e kësaj urgjence, çmimi i paguar për të, pra, pasojat e saj mbi realitetin dhe mënyrës 

ku, duke u lidhur me një lloj të caktuar të objektit nga disa modalitetet të caktuara të subjektit, përvijojnë 

a priorinë historike si një përvojë të mundshme për njëfarë kohe, një zonë për individë të caktuar” -  Paul 

Rabinow, edit., The Essential Works of Michel Foucault 1954-1984, Vol. 2 (New York: New Press, 

1998), 460. 
2 “Nëse pushteti nuk do të kishte funksion tjetër veçse atë të shtypjes, nëse do të punonte veçse si çensurë, 

përjashtim [...], do të ishte shumë i brishtë. Nëse është i fortë është për shkak se prodhon pasoja positive 

në nivelin e dëshirës edhe në nivelin e dijes. Pushteti larg nga të ndaluarit të dijes, e prodhon” - Michel 

Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici (Torino: Einaudi, 1977), 141. 
3 “Shkencat e natyrës, në çdo rast lindën pjesërisht, në fund të Mesjetës, nga praktikat e marrjes në pyetje. 

Njohja e madhe empirike që zbuloi gjërat e botës dhe i transkriptoi  duke i zotëruar në rendin e një 

diskursi të papërcaktuar, që vë re, përshkruan dhe përcakton “faktet” (e kjo ndodh në momentin ku bota 

perëndimore nisi triumfin ekonomik dhe politik të vetë kësaj bote)-gjen padyshim modelin e saj veprues 

tek Inkuizicioni, kjo shpikje e madhe që ëmbëlsia e fundit e vendosi në hijen e kujtesës sonë... Në prag të 

periudhës klasike, Becon, njeriu i ligjit dhe i Shtetit, u orvat të ndërtonte për shkencat empirike 

metodologjinë e hetimit” – Michael Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (Torino: 

Einaudi, 1976), 245-246. 
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verifikuar. Si pasojë, edhe metoda induktive e Bacon-it siguronte me një riorganizim të 

përgjithshëm të pushtetit në një shtrirje fenomenensh të renditura shkakësisht. Me Bacon-

in tërë shkenca shfaqet si një njohje objektive pasi pasi përftohet përmes një logjike të 

zbulimit dhe shpikjes që matet përmes përvojës eksperimentale. Pra përderisa shkenca 

mendohet se përbën një njohje objektive të gjërave atëherë ajo konceptohet si mjet i 

nevojshëm e i pazevendësueshëm i sundimit të botës. Megjithatë me këtë të fundit nuk 

nënkuptohet thjesht pushteti apo fuqia që prodhon shkencitetin e shkencës por se dija i 

prodhon shkencat si ngjarje apo situata të regjimit pushtetit1. Si e tillë pyetja që shtrohet 

është: Kush është autoriteti që i përcakton si të tilla dhe mbi çfarë baze? Kështu nëse 

interpretimi i qaset tekstit me paragjykimet e tij dhe në bazë të këtyre përpunon një skicë 

paraprake interpretimi atëherë analiza e mëtejshme e tekstit mund të na tregojë nëse skica 

fillestare e interpretimit është e duhur apo jo por ky aspekt mund të bëhet përherë 

subjektivisht dhe jo përmes një kuptimi të vendosur objektiv të veprës. Kjo është e 

pashmangshme nëse pranojmë se përherë kemi edhe një lexim ideologjik të tekstit nëse 

pranojmë edhe ekzistencën e paragjykimeve. Nga ana tjetër, nëse ky lexim “ideologjik” i 

tekstit përbën një strukturë pararake të subjektit atëherë edhe tekstet e shkencave të 

natyrës2 nuk i shpëtojnë kësaj situate duke bërë që ky aspekt të përbëj një element tjetër 

për të universializuar hermeneutikën edhe në tekstet e shkencave të natyrës.  

 

 

 

 
3.7  Natyra dhe elementët hermeneutik të shkencës dhe kërkimit shkencor 

 

 

3.7.1   Dy traditat filozofike lidhur me epistemologjinë 

 

Për të kuptuar në thellësi natyrën hermeneutike të shkencës dhe kërkimit shkencor 

fillimisht nuk do qëndrojmë te çështje të ngushta epistemologjike por te konceptimi i 

epistemologjisë dhe qëllimi që ajo ka kundrejt dijeve të tjera. Në këtë kuadër, dy 

konceptimet më të rëndësishme të marrëdhënies së shkencës me filozofinë apo me 

kulturën në përgjithësi i ndeshim tek Kant dhe Hegel. Lidhur me të parin, qasja e 

epistemologjisë ndryshon botëkuptim lidhur me marrëdhënien me filozofinë. Në thelb, 

ndryshon qëllimi dhe kriteri për të realizuar këtë projekt. Kalimi nga Aristoteli e Locke 

tek Kanti përbën një ndryshim radikal që “kalon nga “dije e…” tek “të dish që…”3. Nëse 

më parë metafizika përbënte “mbretëreshën e shkencave”4 pasi kriteri i përzgjedhjes 

kishte të bënte me atë që ishte “më pak materiale dhe më universale”, tani kalohet në 

                                                 
1 “Në këtë nivel nuk gjendet dija [connaissance] në njërën anë dhe shoqëria në tjetrën, apo shkenca dhe 

shteti, por format bazike të “pushtet-dijes” ["pouvoir-savoir"]”-  Paul Rabinow, edit., The Essential 

Works of Michel Foucault 1954-1984, Vol. 1 (New York: New Press, 1997), 17. 
2 “Ideologjia nuk është ekskluzivitet i shkencitetit. Pak diskurse kanë lënë kaq shumë vend për ideologjinë si 

diskurs klinik apo ekonomi politike: ky nuk është një motiv i mirë i mjaftueshëm për të trajtuar tërësinë e 

deklarimeve të tyre si të qena të minuara nga gabimet, kontradiksionet, dhe mungesa e objektivitetit” - 

Michel Foucault, The Archeology of Knowledge (United Kingdom: Routledge, 2004), 206. 
3 Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 142. 
4 Shih pikëpamjen e Dekartit lidhur me metafizikën -  shënimi im 
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parimin e asaj që shërben si më bazike1. Kështu kërkimit shkencor ju dha një themel 

filozofik, më kritik dhe interpretativ (hermeneutik), por në një drejtim tjetër kjo bëri të 

mundur jo vetëm marrëdhënien kushtëzuese mes filozofisë dhe shkencës por edhe 

krijimin e mundësisë së përcaktimit të një kriteri demarkacioni2 dhe thellimi të 

epistemologjisë3.  

Ndërkohë, nga ana tjetër, qasja e Hegelit është edhe më interesante duke shpalosur më 

hapur natyrën hermeneutike të kërkimit shkencor nisur nga marrëdhënia filozofi-shkencë. 

Në këtë mes qëndrimi i tij ndryshe nga ai i Kantit nuk kishte natyrë themeluese sesa 

unifikuese dhe një trajtë sistematizuese. Si pasojë, qasja hegeliane e shkencës duket më e 

duhur se ajo kantiane lidhur me rrugën për përvijimin e plotë të hermeneutikës në 

procesin e njohjes dhe e dialogut me shkencat e shpirtit. Siç mendon me të drejtë edhe 

Rorty, për kantianët e vërteta shkencore përbën përparësinë e interesit filozofik ndërsa 

për hegelianët shkenca përbën thjesht një sektor (nga sektorët e shumtë) të kulturës dhe 

nuk ka pse të gëzojë asnjë përparësi teorike.  

Nga ana tjetër, në një përmasë më të ngushtë, janë vetë disa vëzhgime të Gadamer-it që 

njohin hapur natyrën hermeneutike edhe në lëmin e kërkimit shkencor të shkencave të 

natyrës. Ai shprehet se “në fakt çdo kërkim, edhe ai i shkencave të natyrës, përmban një 

element hermeneutik”4. Por një nga arsyet themelore se përse Gadamer-i ndan këtë 

qëndrim i kushtohet edhe zhvillimit historik që po pësonte vetë kërkimi në shkencat 

sociale duke na ftuar në një rishikim edhe lidhur me kundërvënien tradicionale mes 

shkencave të shpirtit dhe atyre të natyrës. Ai konkretisht thekson: “kam parasysh këtu 

rëndësinë në rritje të metodave matematikore e statistikore, që po ndryshojnë tashmë 

fizionominë kryesisht të shkencave sociale […] është sikur shoqëria e masës me 

problemet organizative dhe ekonomiko-sociale që ngreh, t’i hap rrugë një ideje të 

shkencës që nga këndvështrimi i vetëdijes së saj metodike dallohet shumë pak nga 

shkencat e natyrës […] duhet megjithatë të rishikojmë nga fillimi kundërvënien mes 

shkencave të natyrës dhe shkencave të shpirtit. Pasi janë pikërisht shkencat e tanishme të 

natyrës që deklarojnë të vjetëruar pamjen e mirë rrënjëzuar që filozofia kryen kundrejt 

shkencave natyrore”5.  Mirëpo rishikimi i kundërvënies klasike mes shkencave të shpirtit 

dhe atyre të natyrës nuk lë pa prekur edhe idenë e progresit të kërkimit shkencor në 

shkencat e natyrës. Ndër mendimet më të përhapura dhe më interesante është qëndrimi 

                                                 
1 “Kështu, filozofia u bë parësore jo më në kuptimin e një disiplinë të epërme por në kuptimin e 

“themelores” - Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University 

Press, 1979), 132. 
2 “Demarkacioni i mundshëm i filozofisë nga shkenca u bë i mundur sepse nocioni i bërthamës së filozofisë 

ishte “teoria e njohjes”, një teori e dalluar nga shkenca për shkak të themeleve të tyre”- Richard Rorty, 

Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 132. 
3 Me Kantin, roli i filozofisë si epistemologji (edhe gnoseologji) u thellua edhe në saj të tre aspekteve që 

nënvizon Rorty. “Së pari, duke shquar çështjen qëndrore të epistemologjisë si marrëdhëniet mes dy 

realiteteve të barabarta por të llojeve të dallueshme të paraqitjeve-“formal” (konceptet) dhe “material” 

(intuicionet)- ai bëri të mundur që të shihen vazhdimësi të rëndësishme mes problematikës së re 

epistemologjike dhe problemeve (problemet e arsyes dhe Universaleve)... Së dyti, duke lidhur 

epistemologjinë me moralitetin… Së treti, me të folurit rreth gjithçkaje që kemi “themeluar”, ai bëri të 

mundur që epistemologjia të mendohet si një shkencë themel”- Richard Rorty, Philosophy and the mirror 

of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 139. 
4  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 1021. 
5 Hans Georg Gadamer, La responsabilita del pensare. Saggi ermeneutici (Milano: Vita e pensiero Editore, 

2002), 133, 135. 
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epistemologjisë së Kuhn-it1. Tek qëndrimi i këtij të fundit shfaqet hapur një perspektivë 

hermeneutike që e njeh edhe vetë Gadamer-i2 duke radikalizuar me këtë edhe pikëpamjen 

e tij lidhur me të vërtetën në shkencë. Realisht ideja më e përgjithshme e revolucionit në 

shkencë gjendet në të dy vizionet epistemologjike: ai kantian (Popper-i) dhe si historik 

(Hegeli) edhe pse ndryshon perspektiva e të këndvështruarit. Në rastin e parë ekziston 

ideja e revolucionit shkencor (Popper-i) që shihet në kuadrin e një lloj progresi 

“teleologjik”3. Në rastin e dytë ekziston një revolucion si “progres” që përmes një 

paradigme të re pasuron më tej trashëgiminë tonë perspektiviste në vizionin shkencor 

lidhur me kërkimin dhe njohjen e realitetit. Nisur nga kjo qasje, sipas Kuhn-it (ndryshe 

nga Popper-i) edhe kërkimi shkencor gëzon një natyrë të thellë hermeneutike dhe 

dialogjike (nëse do ta shprehnim me termat e Gadamer-it). Kështu kërkimi shkencor në 

vizionin epistemologjik të tij nuk duhet kuptuar si thellim dhe lartësim objektiv i një 

perspektive kundrejt të tjerave por si një pasurim dhe zhvillim i perspektivave të tjera 

alternative. Nisur nga kjo, ai i njeh shkencës një karakter akumulativ e jo thjesht 

falsifikues4 ku shkencës nga ana historike, sikundër hermeneutikës, i njihet detyra e 

pasurimit të trashëgimisë së vizioneve rreth botës apo realitetit empirik. Për të, zhvillimi i 

kërkimit shkencor nuk përbën një proces të njëtrajtshëm e homogjen të rritjes së dijes por 

një evolucion dinamik jo të vazhdueshëm e të ndryshëm të vizionit dhe perspektivave të 

të njohurit të realitetit. Në këtë optikë por nga një këndvështrim më i gjerë Kuhn-i i njeh 

shkencës dhe natyrës së saj një trajtë kulturore duke pranuar me këtë edhe një natyrë me 

thelb historicist e relativ. Ashtu si në shkencat sociale edhe në ato natyrore paradigmat që 

shfaqen prodhohen nisur nga disa kritere të rëndësisë së epokës ku lindin5. Pra kur flasim 

për lindjen e një paradigme të re, flasim për lindjen e diçkaje nisur nga një nevojë e re 

dhe për një rishikim të një interpretimi të ri të realitetit. Ndërkohë në një perspektivë edhe 

më të gjerë, po të shohim vetë shkencën dhe mendimin rreth saj shquajmë se edhe në 

lëmin e saj ekziston një debat i thellë filozofik dhe pluralist nisur nga shkollat dhe rrymat 

e ndryshme. Edhe në epistemologji ne kemi një mendim perspektivist me shumë shkolla 

mendimi dhe pikëpamje të shumta e shpesh të kundërta. Këto shkolla shfaqin mendime 

dhe perspektiva të ndryshme apo të kundërta që nga çështjet lidhur me atë që duhet 

cilësuar si shkencë apo teori shkencore e deri në elementët më të hollësishtëm të kërkimit 

shkencor si objektiviteti, kriteret e vërtetësisë etj. Kështu p.sh Lakatos-i nënvizon se 

lidhur me faktin apo perspektivat lidhur me problemin normativ e vlerësimit të një teorie 

shkencore shfaqen disa shkolla mendimi si skeptikët, demarkacionistët, elitistët6. 

                                                 
1 Për një analizë më të thellë shiko më poshtë - shënimi im 
2 “Teoria e tij e revolucioneve shkencore kritikon me të drejtë pamjen e stilizuar në mënyrë të rreme të një 

shkence që vijon sipas një ecje progresive dhe lineare dhe vë në pah mosvazhdimësitë e prodhuara nga 

alternimi i paradigmave themelore. Me këtë rilidhet e tërë problematika e “rëndësisë” së pyetjeve – dhe 

kjo përbën tashmë një përmasë hermeneutike”- Hans Georg Gadamer, La ragione nell’eta della scienza 

(Genova: Il Melangolo, 1982), 112.  
3 Sipas Popper-it, kërkimi shkencor shihet si rritje e përmbajtjes empirike objektive edhe pse rrokja e të 

vërtetës objektive  nuk mund të demostrueshme logjikisht e empirikisht – shënimi im 
4 Me Feyrabend-in kjo qasje do të njoh kulmin e saj – shënimi im 
5 P.sh në art dhe filozofi për rrymën e futurizmin vlen ideja e “elan vital” apo për kubizimin ajo e 

shpërbërjes analitike të realitetit – shënimi im 
6 “Skepticizmi i cilëson teoritë shkencore si një familje besimesh që janë të një rangu të njëjtë, 

epistemologjikisht, me qindra familje të tjera besimesh. Një sistem-besimi nuk është më “i drejtë” se 

asnjë tjetër sistem-besimi; megjithatë disa kanë më tepër fuqi se të tjerët. Mund të ekzistojnë ndryshime 

në sistemet e besimit por jo progres..... Sipas “demarkacionistëve”, produkti i dijes mund të vlerësohet 
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3.7.2   Metateoria 

 
1. Kuptimi hermeneutik i paradigmës: Kuhn-i 

 
Paraprakisht duhet të theksojmë se një nga elementët më të rëndësishëm të kërkimit 

shkencor është edhe kuptimi lidhur me termin “teori”. Ky i fundit përbën një term të  

rëndësishëm pasi në bazë të konceptimit të tij mund të shpaloset edhe natyra dhe qëllimi i 

kërkimit shkencor. Ndërkohë kuptimet dhe modelet e ndryshme të shpalosjes së termit 

“teori” janë të shumta jo vetëm në botëkuptimin filozofik por edhe në atë ngushtësisht të 

lidhur me shkencat e natyrës1. Por nisur nga interesi i tezës sonë duket se qasja kuhniane 

dhe ajo e Feyerabend-it është më afër një qasje të pastër hermeneutike në shkencat e 

natyrës. Në të vërtetë duhet theksuar se edhe modelet e tjera (ai i Popper-it apo ai i 

Lakatos-it) edhe pse ndajnë një vizion më konceptual e racionalist ndajnë gjithashtu edhe 

botëkuptime hermeneutike edhe pse ai i Kuhn-it duket më gjithëpërfshirës e më afër 

interesit të hermeneutikës. Si pasojë, për të kuptuar më thellë këtë qëndrim po shpalosim 

edhe disa aspekte apo cilësi që i gëzon koncepti “paradigëm” sipas mendimit të Kuhn-it.  

Së pari, një nga cilësitë që karakterizojnë kuptimin e paradigmës lidhet me faktin se ajo 

përfshin një grumbull teoriko-praktik pohimesh, aksiomash që janë të kontekstualizuara 

nisur nga një sistem i caktuar referimi apo sipas një perspektive të caktuar botëkuptimore. 

Në këtë kuptim mund të flitet për një paradigëm të Newtonit, të Einsteinit, Euklidit,  

Darvinit etj pasi të gjitha këto e shohin nga një perspektivë të caktuar reference një 

fenomen të caktuar. Kështu kjo ide e Kuhn-it i jep një thelb perspektivist e hermeneutik 

kuptimit të teorisë duke i dhënë ngjyresa të ngjashme me kuptimin e Wittgenstein-it 

lidhur me “lojërat ligjërimore”2.  Në këtë optikë kur Kuhn-i flet për nevojën e një “rrethi 

filozofik të gjerë” të të kuptuarit, ai kërkon më tepër një logjikë pluraliste hermeneutike 

që shkon në përputhje me vizionin e lojërave ligjërimore të Wittgenstein-it dhe atyre të 

neokantianëve ku skemat kategoriale apo paradigmat shërbejnë si ndërtime interpretuese 

relative e të kushtëzuara historikisht. Po të vihet re sot, epistemologjia post-pozitiviste ka 

riparë diskursin e saj rreth metodës duke e vënë theksin më tepër në proceset 

interpretuese të përzgjedhjes dhe vëzhgimit eksperimental të ndikuara nga rrethana dhe 

kushte historike të caktuara. Si pasojë, kërkimi shkencor në botëkuptimin post-pozitivist 

nuk konceptohet më si një vektor unitar por shpërbëhet në shumë praktika, teknika, 

kontekste historike jo të absolutizueshme, duke sjellë që racionaliteti dhe e vërteta të kenë 

                                                                                                                                                 
dhe të krahasohet mbi bazën e kritereve universale të caktuara. Teoritë rreth këtyre kritereve përbëjnë 

dijen “metodologjike” dhe rrjedhimisht jetojnë e rriten në “botën e tretë”.... Ndryshe nga skeptikët-por 

si demarkacionistët – elitistët pohojnë se shkenca e shëndoshë mund të dallohet nga ajo jo e shëndosha 

apo pseudoshkenca, shkenca e mirë nga shkenca e keqe.... Ata pohojnë megjithatë, se nuk ekziston, dhe 

se nuk duhet të ekzistoj, asnjë ligj bazë që shërben si kriterë universal i qartë  (apo një varg normash të 

fundme) lidhur me progresin apo zvetënimin. Në këndvështrimin e tyre, shkenca mund të gjykohet vetëm 

nga ligji i rasteve të parëshme, dhe gjyqtarët e vetëm janë vetë shkencëtarët” -Imre Lakatos, 

Mathematics, science and epistemology (New York: Cambridge University Press, 1978), 107-111. 
1 Në epistemologji ekzistojnë shumë botëkuptime dhe modele paraqitëse lidhur me termin “teori”. Ndër to 

mund të përmendim modelin popperian, atë të Lakatos-it të stilizuar si programe kërkimi, atë kuhnian 

lidhur me paradigmën etj – shënimi im 
2 “Në këtë mes termi “lojë ligjërimore” kërkon të vë në pah faktin se të folurit e gjuhës bën pjesë në një 

veprimtari, apo në një formë të jetës” - Ludwig Wittgenstein,  Philosophical investigations (Basil 

Blackwell, UK 1986), 11. 
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tashmë kuptim vetëm në kornizën e një paradigme të caktuar. Në këtë drejtim, qëllimi i 

paradigmës është zgjidhja e një problemi teoriko-praktik përmes natyrës interpretuese të 

saj lidhur me një fenomen të caktuar. Por në saj të qasjes perspektiviste dhe referenciale 

çdo paradigëm jep një version të caktuar interpretues të fenomenit ashtu si hermeneutika 

lidhur me interpetimin e një teksti të caktuar. Kështu thelbi perspektivist, interpretativ, i 

fundëm e historicist i paradigmës shënjon natyrën thelbësisht hermeneutike të kërkimit 

shkencor në shkencat e natyrës.  

Nga ana tjetër, një element tjetër i paradigmës është edhe natyra komunitare  e kuptimit 

dhe përdorimit të saj. Lidhur me pragmatikën e shkencës, tek Kuhn-i ndeshet një aspekt 

interesant hermeneutik kur ai e sheh kërkimin shkencor si një problem e sipërmarje 

kolektive dhe jo individuale (që i lidhet me një shkencëtar të caktuar). Ai shprehet se 

“…isha i shqetësuar jo për të gjetur një rregull metodologjik për një shkencëtar i caktuar 

(p.sh parimet e falsifikacionizmit të Z. Popper) por më tepër për të karakterizuar 

gjëndjen e komunitetit shkencor brenda të cilit një teori e re shpiket dhe pranohet”1. 

Kështu ngjan se Kuhn-i mbërrin në idenë se teoritë janë modele perspektiviste që e bën 

përvojën intelegjibël në kuptimin kolektiv ku fenomeni sociologjik e kulturor i traditës së 

kërkimit që bashkëndajnë kërkuesit përbën elementin themelor për ta2. 

 

 

 

2. Zhvillimi hermeneutik i paradigmës dhe progresit shkencor: Kuhn-i  

                   (shkenca normale dhe revolucionare) 

 

Aspekti tjetër me një natyrë hermeneutike shpaloset nga vetë fizionomia e zhvillimit të 

vet paradigmës. Sipas Kuhn-it çdo paradigëm kalon nëpër dy faza ku secila shfaq një 

natyrë të caktuar të zhvillimit të saj dhe trajtës sesi zhvillohet kërkimi shkencor apo 

jetësohet nga kërkuesit shkencor. Konkretisht në fazën e parë, asaj të shkencës normale 

(së zakonshme)3, edhe pse përfaqëson punën rutinë të kërkimit shkencor përsëri shfaqen 

trajta me natyrë hermeneutike. Duket se në modelin kuhnian të shkencës përgjatë fazës së 

shkencës normale ekziston një ngjashmëri (edhe ontologjike) me atë të hermeneutikës së 

Gadamer-it. Sipas Kuhn-it, në fazën e pjekjes së paradigmës, shkenca e konsolidon 

traditën e saj të kërkimit shkencor e vijon në bazë të një “dogmatizimi”4 duke i paraprirë 

                                                 
1 A. C Crombie, Scientific Change. Historical studies in the intellectual, social and technical conditions for 

scientific discovery and technical invention, from antiquity to the present (London: Heinemann 

Educational Books, 1963), 392. 
2 “Sipas Kuhn-it zgjedhja mes teorive rivale përbën një çështje që i përket specialistëve të fushës, në të cilin 

gjykimi rreth meritës së teorive të tilla është shumë fort i ndikuar nga pëlqesa apo vlera të përbashkëta 

që janë formuar në rrjedhën e ushtrimit të tyre shkencor dhe të përvojës së tyre profesionale”  - Carl 

Hempel, Oltre positivismo logico (Roma: Armando Editore, 1989), 187. 
3 “Në këtë ese, “shkencë normale” nënkupton kërkimin e bazuar fort mbi një apo më shumë arritje 

shkencore të së shkuarës, arritje që ndonjë komunitet i veçantë shkencore pranon për njëfarë kohe si 

themel për praktikën e tij të mëtejshme” -Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: 

The University of Chicago Press, 1996), 10. 
4 “Në një zhvillim shkencor të pjekur parakoncepti dhe rezistenca ngjajnë se përbëjnë një rregull sesa një 

përjashtim. Por jo vetëm kaq: në rrethana të zakonshme ato karakterizojnë shkencën më të mirë e më 

krijuese, ashtu edhe përditshmërinë e thjeshtë. As mund të pyetet shumë rreth prejardhjes së tyre. Më 

tepër sesa të përbëjnë cilësitë e një individi ndryshe nga të tjerët, ato përbëjnë cilësi të komunitetit, me 

rrënjë të thella përmes të cilave shkencëtarët janë stërvitur për punën në profesionin e tyre” – Kuhn, 
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përfundimeve të dëshiruara nga ana e kërkuesit e duke i rezistuar risive shkencore1. Kjo 

sjellje e paradigmës të ngjan me fenomenin e “rehabilitimit të paragjykimit” të teorizuar 

nga Gadamer-i që nënkupton të kuptuarit e kuptimit të përvojës sonë në botë nisur nga 

para-struktura që na kushtëzojnë. Në këtë fazë, sikundër edhe në hermeneutikë, fiton rol 

autoriteti dhe tradita të cilat  shërbejnë si struktura mbi bazën e të cilës paradigma nis të 

konsolidohet2 e të zotërojë më shumë terren në kërkimin shkencor duke bërë që ajo të 

shtrijë fushën e saj të shpjegimit dhe të rris saktësinë e saj3 përmes pajtimit të teorisë me 

faktet4. Mbi këtë bazë, “kalimi nga besimi te një paradigëm te një tjetër përbën një 

ndryshim të përvojës që nuk bëhet me detyrim. Rezistenca jetëgjatë, veçanërisht  nga ana 

e atyre të cilat karriera prodhimtare i ka lidhur me traditën më të vjetër të shkencës 

normale, nuk përbën një shkelje të standarteve shkencore por një tregues të natyrës së 

vetë kërkimit shkencor. Burimi i rezistencës është besimi se paradigma  e vjetër do t’i 

zgjidhë në fund të fundit problemet e saj, se natyra mund të përmblidhet brenda asaj kutie 

që jep paradigma”5.  Sipas Kuhn-it, teknikisht, vetëm kur “....një anomali duket diçka më 

shumë se çdo enigmë tjetër e shkencës normale, atëherë kalimi në krizë dhe në shkencën 

e jashtëzakonshme ka nisur. Vetë anomalia bëhet përgjithësisht e njohur tani si e tillë nga 

ana e profesionistëve. Përherë e më tepër i kushtohet vëmendje asaj prej njerëzve  më të 

shquar të fushës përkatëse. Nëse ajo vazhdon ende të rezistojë, siç ndodh zakonisht, 

shumë prej tyre arrijnë ta shohin zgjidhjen e  saj si çështje të disiplinës së tyre. Për ta 

fusha nuk do të ketë më të njëjtën pamje që kishte më parë”6.  

                                                                                                                                                 
Thomas. “The Function of Dogma in Scientific Research” in Crombie, A. C., Scientific Change. 

Historical studies in the intellectual, social and technical conditions for scientific discovery and 

technical invention, from antiquity to the prezent (London: Heinemann Educational Books, 1963), 348-

349 . 
1 “Shkenca normale nuk synon në risitë e faktit apo të teorisë dhe, kur ka sukses, nuk gjen të tilla” - Thomas 

Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 52. 
2 “Asnjë pjesë e qëllimit të shkencës normale nuk synon të shkaktojë lloje të reja fenomenesh; në të vërtetë 

ato që nuk i përshtaten kallëpit shpesh lihen mënjanë. Zakonisht edhe shkencëtarët nuk synojnë të shpikin 

teori të reja, dhe zakonisht janë jotolerant ndaj atyre që shpikin të tjerët. Në vend të kësaj kërkimi i 

zakonshëm shkencor drejtohet në artikulimin e atyre fenomeneve dhe teorive që paradigma ka ofruar më 

parë” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 

1996), 24. 
3 “Për shkencëtarët, të paktën, përfundimet e arritura në kërkimin normal janë domethënëse pasi ato rrisin 

qëllimin dhe saktësinë e zbatimit të paradigmës. Kjo përgjigje, megjithatë, nuk mund të mbaj parasysh 

entuziazmin dhe përkushtimin që shkencëtarët shfaqin për problemet e kërkimit normal” - Thomas Kuhn, 

The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 36. 
4 “Shkenca normale përpiqet dhe duhet vazhdimisht të përiqet të pajtojë gjithnjë e më mirë teorinë dhe 

faktin, dhe kjo veprimtari mund të shihet lehtësisht si testuese apo si kërkim  për konfirmim apo 

përgënjeshtrim. Në vend të kësaj, objekti i saj është zgjidhja e enigmës ekzistenca e të cilës kërkon të 

pranohet se paradigma është e vlefshme. Dështimi për të gjetur një zgjidhje diskretiton vetëm 

shkencëtarin dhe jo teorinë. Këtu dhe më tepër se më sipër ka vend proverbi: “Se kanë fajin veglat por 

duart e kërpaçit”. Për më tepër, mënyra sesi  pedagogjia e shkencës e ngatërron diskutimin rreth një 

teorie me vërejtjet për zbatimet e saj shembullore ka ndihmuar për të përforcuar konfirmimin e teorisë 

kryesisht përmes burimeve të tjera” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The 

University of Chicago Press, 1996), 80. 
5 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

151-152. 
6 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

82-83. 
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Ndërkohë, nga ana tjetër, në fazën e shkencës revolucionare (të jashtëzakonshme) shfaqet 

një situatë edhe më interesante në aspektin hermeneutik1. Në këtë perspektivë, Kuhn-i 

thekson se ekziston një analogji me evolucionin biologjik për të shpjeguar apo ilustruar 

revolucionin shkencor: “…i tërë procesi mund të ketë ndodhur, siç hamendsojmë se 

ndodh evolucioni biologjik, pa një qëllim të përcaktuar, një të vërtete shkencore të 

fiksuar e përfundimtare, ku çdo fazë e kërkimit në zhvillimin e dijes shkencore përbën 

shembullin më tipik”2. Si rrjedhim, dija shkencore nuk ka një funksion apo zotëron një 

parim teleologjik drejt dijes objektive.  

Ndërkohë më tej, analogjia e revolucionit shkencor me modelin biologjik nënkupton 

situatën e përshkrimit të revolucioneve jo në termat e një përvoje grupi por në termat e 

përvojave të ndryshme të individëve që bëjnë pjesë në një grup. Pikërisht është ky model 

përvoje që ka krijuar rritjen e një numëri të madh praktikave të ndryshme njerëzore apo 

specialitet e disiplinave në rrjedhën e historisë njerëzore. Në këtë perspektivë, 

“revolucionet që prodhojnë ndarje të reja mes fushave në zhvillimin shkencor, janë më 

tepër si episode të  specializimit në evolucionin biologjik. Paralelja biologjike me atë të 

ndryshimit revolucionar nuk përbën një ndryshim, siç mendova për shumë vjet, por 

specializim”3. Ndërkohë revolucioni shkencor dhe evolucioni biologjik lindin, në 

rrjedhën e tyre të rritjes, elementë të veçuar. Në fushën e biologjisë ekzistojnë popullata 

të veçuara nga këndvështrimi i riprodhimit ku anëtarët përballojnë vështirësi për tu 

ndërthurur me anëtarët e popullatave të tjera ndërsa në fushën e shkencës ekzistojnë 

komunitete specialistësh apo ekspertësh që komunikojnë mirë mes tyre por që përballojnë 

probleme serioze në komunikim me anëtarët e komuniteteve të tjera. Kështu natyra e 

komunitetit është tepër themelore në kërkimin shkencor. Për të konsoliduar këtë fakt, 

Kuhn-i jep një analogji me revolucionet politike ku fiton një rëndësi të veçantë aspekti i 

bindjes: “Ashtu si në revolucionet politike, edhe në zgjedhjen e paradigmës nuk ekziston 

asnjë standart më i lartë se miratimi i një komuniteti me peshë. Për të zbuluar sesi  kryen 

revolucionet shkencore, duhet pra të shqyrtojmë jo vetëm ndikimin e natyrës dhe të 

logjikës, por gjithashtu edhe teknikat e argumentimit bindës efektiv brenda grupeve krejt 

të posaçme që përbëjnë komunitetin e shkencëtarëve”4. 

 

 
3. Kuptimi hermeneutik i programit të kërkimit: Lakatos-i 

 

Lakatos-i edhe pse i përmbahet linjës së racionalizmit kritik të përvijuar nga Popper-i, në 

ngjashmëri me Kuhn-in shfaq një botëkuptim më hermeneutik lidhur me konceptimin e 

                                                 
1 Ndryshe nga Popper-i, Kuhn-i argumenton se revolucioni nuk është një çështje kaq e thjeshtë dhe kaq 

logjike sa paraqitet nga Popper-i. Kjo të bën të kuptosh se revolucionet në shkencë duket se ngjajnë me 

revolucionet ideologjike apo një mëndësi të të kuptuarit të realitetit – shënimi im 
2 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

172-173.  
3 “Dhe problemet e paraqitura nga specializimi (p.sh vështirësia në identifikimin e një episodi specializimi 

pas njëfarë kohe pasi ka ndodhur, dhe pamundësia, edhe atëherë, e datimit të kohës së ndodhjes së saj) 

janë shumë të ngjashme me ato të shfaqura nga ndryshimi revolucionar dhe nga nevoja dhe zbulimi i 

specialiteteve të reja shkencore” –  Thomas Kuhn, The Road since Structure (London: The University of 

Chicago Press 2000), 98. 
4 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

94. 
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teorisë larg këndvështrimit logjik. Zgjedhja e këndvështrimit të tij në trajtimin e analizës 

bëhet ma qëllimin për ta dhënë më të plotë këtë çështje dhe për të provuar se elementë 

hermeneutik në epistemologji shfaqen edhe mes epistemologëve të cilësuar si mbështetës 

të racionalizmit e jo vetëm mes rradhëve të iracionalistëve (Kuhn-i, Feyerabend-i etj). 

Thënë më konkretisht, elementët hermeneutikë shfaqen jo vetëm në konceptimin 

kompleks lidhur me teorinë por edhe mënyrës sesi krijohet, zhvillohet apo edhe testohet. 

Sipas Lakatos-it, teoria përbën një ndërtim të ndërlikuar pohimesh dhe nuk mund të 

përcaktohet thjesht si një marrëdhënie logjike mes tyre. Krejt ndryshe nga Popper-i, ai e 

koncepton teorinë si program kërkimi që ka një strukturë dhe shkallë ndërlikueshmërie 

më të madhe. Sipas tij, shpjegimi i evolucionit dhe vazhdimësisë së progresit shkencor 

duhet shpjeguar jo përmes një teorie të vetme por përmes të ashtuquajturit “program 

kërkimi”1. Përmes këtij të fundit zhvillimi shkencor i sheh teoritë si struktura të 

ndërlikuara dhe të përvijuara nga rregulla të ndërlikuara metodike që sigurojnë 

vazhdimësinë e shkencës dhe që nuk shkojnë sipas një optike formale të logjikës. Kështu 

programet e kërkimit përbëjnë një tërësi aktiviteti shkencor tepër dinamik duke përbërë 

një element paraprak hermeneutik pasi në shkencë nuk konkurojnë teori të veçanta e të 

shkëputura mes tyre por një pluralitet teorish me një këndvështrim të caktuar 

perspektivist e kontekstual. Në këtë kuadër, programi i kërkimit nënkupton një 

vazhdimësi teorish që zhvillohet nga një bërthamë në qëndër2 dhe që për shkak të 

vendimit metodologjik cilësohet si e pafalsifikueshme. Brenda kësaj strukture programit 

të kërkimit shfaq vlerën dhe prodhueshmërinë e tij. Në këtë aspekt, Laktos-i rishikon 

idenë e progresit shkencor duke e parë historinë e shkëncës si një panoramë e konkurimit 

të programeve të ndryshme të kërkimit. Pra praktika e kërkimit shkencor bazohet në fakt 

në një shumësi dhe shumëllojshmërish programesh kërkimi. Kështu, Lakatos-i propozon 

këtë ide si një variant i afërt (në këtë pikë) me situatën e mendimit të Kuhn-it lidhur me 

fazën e shkencës së zakonshme (normale). Ndërkohë elementi tjetër me natyrë 

hermeneutike në konceptimin e programit të kërkimit është fakti se ai zhvillon tërësisht  

një funksion euristik përmes parimeve të përbashkëta euristike, pra për të zgjidhur 

praktikisht problemet përgjatë kërkimit shkencor. Në këtë drejtim, programi i kërkimit 

nuk ka një funksion dhe qëllim thjesht teorik për të zbuluar një të vërtetë objektive por 

tërësisht praktik përmes interpretimit teorik që përmban vet programi. Ndërkohë, më tej, 

një element tjetër me natyrë hermeneutike është situata e konceptimit të programit të 

kërkimit si “instrument” i një komuniteti të caktuar shkencor në një kohë apo epokë të 

caktuar historike. Ky aspekt i fundit i jep një natyrë thellësisht historiciste kërkimit 

shkencor duke e konceptuar ecurinë e tij si rrjedhë e traditave në këtë kërkim. Si pasojë, 

në ngjashmëri me mendimin e Kuhn-it, Lakatos-i pranon idenë se çdo epokë historike 

apo çdo komunitet shkencor në një epokë të tillë përdor programin e saj të kërkimit në një 

këndvështrim perspektivist. Kjo nënkupton se çdo epokë dhe traditë historike në kërkimin 

shkencor gëzon në mënyrë të veçantë instrumentat dhe problemet e saj shkencore që 

                                                 
1 “ Njësia bazë e vlerësimit nuk duhet të jetë një teori e veçuar apo një grumbull teorish, por në fakt një 

“program kërkimi”, me një bërthamë konvencionalisht të pranuar (e pra përmes një vendimi të 

përkohshëm të papërgënjeshtrueshëm dhe me një “euristikë pozitive” që përcakton problemet, përvijon 

ndërtimin e një brezi hipotezash ndihmëse, parashikon anomalitë dhe i shndërron triumfalisht në 

shembuj, të gjitha sipas një plani të vendosur tashmë” - Imre Lakatos, The methodology of scientific 

research programmes (New York: Cambridge  University  Press, 1978), 110-111. 
2 “Të gjithë programet e kërkimit mund të karakterizohen nga “bërthama” e tyre” - Imre Lakatos, The 

methodology of scientific research programmes (New York: Cambridge  University  Press, 1978),  48. 
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shtrohen për tu zgjidhur në një premisë të përbashkët komunitare (komuniteti i 

shkencëtarëve). 

Ndërkohë edhe në këndvështrimin e artikulimit apo strukturës së brendshme të programit 

të kërkimit na shfaqen konceptime hermeneutike. Duke theksuar paraprakisht faktin se 

programi i kërkimit është më i ndërlikuar në strukturë, Lakatos-i pranon faktin se teoria 

në shkencë nuk përbën një marrëdhënie koherente e logjike mes pohimeve por diçka 

përtej saj. Më konkretisht, programi i kërkimit ka një strukturë me dy elementë 

themelorë: 1) një bërthamë parimesh apo hipotezash themelore dhe 2) një brez mbrojtës 

(rrethues) që përmban hipoteza shtesë apo parime dytësore që gëzojnë një shkallë më të 

ulët rëndësie se ato të bërthamës. Në bërthamë bëjnë pjesë një tërësi parimesh apo 

hipotezash shpjeguese disi koherente që bashkëndahen (pak a shumë) nga kërkuesit 

shkencor dhe ku “kjo “bërthamë” është e “pafalsifikueshme” për shkak të vendimit 

metodologjik”1 dhe nuk mund të hidhen drejtëpërdrejt poshtë thjesht përmes 

eksperimentit empirik. Këto parime për shkak të rëndësisë dhe natyrës konvencionale 

përbëjnë themelin e kërkimit shkencor dhe nuk mund të jenë drejtëpërdrejt të 

vëzhgueshme duke krijuar kështu natyrën e një bërthame metafizike. Ndërkohë në 

elementin e dytë që përbën brezin mbrojtës bëjnë pjesë hipoteza shtesë apo ndihmëse që 

kërkuesit i përdorin për të zgjidhur problemet e programit të kërkimit pa braktisur 

hipotezat e bërthamës. Në kuptimin instrumental, edhe nëse zgjidhja e një problemi 

përgjatë kërkimit shkencor prodhon një kontradiktë me bërthamën e programit të 

kërkimit, ky i fundit nuk braktiset menjëherë por formulohet një hipotezë ad hoc apo 

ndihmëse për të zgjidhur problemin në fjalë2 dhe për të respektuar përputhjen e 

koherencës me bërthamën.  

  

 

4. Zhvillimi hermeneutik i programit të kërkimit: Lakatos-i 

 

Krahas natyrës hermeneutike që shfaq konceptimi i teorisë përmes programit të kërkimit, 

po ashtu edhe mënyra e zhvillimit dhe përballja e tij me problemet e shpalos këtë gjë. 

Sipas Lakatos-it, çdo program kërkimi është i pajisur me atë që ai e quan euristikë ku 

qëllimi i vetë programit duket zgjidhja e problemeve që i shtrohen përpara. Kjo euristikë 

përmbledh një tërësi rregullash, udhëzimesh, strategji, teknika etj, që i udhëheqin 

kërkuesit shkencor për të përpunuar variante të reja të zgjidhjes së problemeve  përmes 

një ecurie kërkimi disi koherente e të vijueshme gradualisht në kohë. Në këtë kuptim, 

konceptimi i programit të kuptimit bën kalimin nga një teorizim e kuptim logjik të termit 

“teori” në atë të një praktike shkencore. Si rrjedhojë, programi i kërkimet shihet nga 

kërkuesi si një instrument praktik interpretativ për të zgjidhur problemet që i dalin  

përgjatë kërkimit shkencor. Në këtë kërkim e përdorim praktik të programit hasen 

vështirësi të panumërta dhe zgjidhje tepër pragmatike lidhur me këto vështirësi. Në të 

vërtetë, programi i kërkimit është kaq i ndërlikuar sa edhe natyra e përballjes me 

eksperimentin empirik ndryshon dhe nuk është i një natyre logjiko-formale. Lakatos-i  

                                                 
1 Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes (New York: Cambridge  University  

Press, 1978), 48 
2 “....anomalitë duhet të çojnë në një ndryshim vetëm te mbrezi “mbrojtës”, i hipotezave “të vëzhgueshme” 

ndihmëse dhe kushteve fillestare” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes 

(New York: Cambridge  University  Press, 1978), 48. 
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mendon se çdo program kërkimi duhet të kalojë një kohë të caktuar që të shpalos fuqinë e 

tij shpjeguese e nuk mund të hidhet poshtë nga eksperimenti në një betejë finale por 

konkuron me një program tjetër kërkimi rival1. Në këtë kuptim, historia e shkencës bëhet 

një histori e programeve rivale të kërkimit2 që duke u themeluar në një bërthamë 

metafizike, përbën historinë e metafizikave rivale. Po cili është elementi hermeneutik që 

vendos mes dy programeve rivale? Lakatos-i shprehet se disa programe shfaqin një  

euristikë pozitive ndërsa disa të tjera negative. Me euristikë pozitive nënkuptohen 

përpjekjet dhe udhëzimet që krijojnë mundësinë e ndërtimit të teorive në brendësi të një 

programi. Euristika i sygjeron shkencëtarit problemet që duhet të përballojë si edhe 

aspekte të mundshme që mund t’i lërë mënjanë për momentin e jo thjesht anomalitë3. 

Kështu euristika pozitive  ndërton të ashtuquajturin “brezin mbrojtës”  ku drejtohen dhe 

shfaqen anomalitë4 dhe ku të dhënat eksperimentale duhen të interpretohen përmes 

bërthamës. “Euristika pozitive është e përbërë nga një varg sygjerimesh pjesërisht të 

artikuluara apo sygjerime sesi duhet të ndryshojnë, sesi duhet të modifikojnë, 

sofistikojnë, brezin mbrojtës të përgënjeshtrueshëm”5. Ndërkohë që programet regresivë 

që mbështeten në një euristikë negative ndërtojnë shtigje për tju shmangur zgjidhjes së 

anomalive dhe problemeve përgjatë kërkimit6. Kështu ky program nuk është i aftë më të 

përballojë sfida dhe probleme të reja dhe shteron apo ndal fuqinë e tij shpjeguese duke 

krijuar mundësinë për kalimin në një program tjetër kërkimi më progresiv7. Në këtë 

                                                 
1 “ E gjithë kjo sygjeron se ne nuk duhet ta flakim një program kërkimi thjesht për shkak se ka dështuar të 

kapërcejë një rival të mundshëm. Nuk duhet të braktisim nëse, mendojmë se nëse rivali nuk do të ishte, 

kjo do të përbënte një ndryshim progresiv të  problemit. E duhet me siguri të marrim parasysh faktin e ri 

të interpretuar si një fakt të ri, duke anashkaluar pretendimet përparësore të paftyra të fakteve 

amatoriale të koleksionistëve. Derisa një program kërkimi mund të rindërtohet racionalisht si një  

zhvendosje progresive e problemit, lipset të ndreqet për njëfarë kohe nga një rival i fuqishëm” - Imre 

Lakatos, The methodology of scientific research programmes (New York: Cambridge  University  Press, 

1978), 70-71. 
2 “Historia e shkencës ka qenë dhe duhet të përbëj një histori e konkurimit të programeve të kërkimit (ose, 

nëse dëshirojmë të themi, “të paradigmave”), por ka qenë dhe nuk duhet të përbëj një vazhdimësi 

periudhash të shkencës normale” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes 

(New York: Cambridge  University  Press, 1978), 69. “.....revolucionet shkencore janë ndërtuar nga një 

program kërkimi që kapërcen (parakalon ndërkohë) një tjetër” - Imre Lakatos, The methodology of 

scientific research programmes (New York: Cambridge  University  Press, 1978), 110. 
3 “Shkencëtari liston anomali, por për sa kohë që programi i tij i kërkimit mbështet vrullin e tij, mundet 

lirisht t’i lërë ato mënjanë. Është kryesisht euristika pozitive e programit të tij, jo anomalitë, që diktojnë 

zgjedhjen e problemeve të tij” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes (New 

York: Cambridge  University Press, 1978), 111. 
4 “ Është ky brez mbrojtës i hipotezave ndihmëse që duhet të përballet me peshën e testit e të përftojë 

rregullime dhe ri-përshtatje, ose madje edhe të zëvendësohet tërësisht, për të mbrojtur bërthamën kaq të 

ngurtësuar” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes (New York: Cambridge  

University  Press, 1978), 48. 
5 Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes (New York: Cambridge  University  

Press, 1978), 50 
6 “Programi përbëhet nga rregulla metodologjike: disa na tregojnë se cilën shteg kërkimi duhet të 

shmangim (euristika negative)” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes 

(New York: Cambridge  University  Press, 1978), 47. 
7 “A mund të ekzistojë një arsye objektive (si e kundërvënë ndaj asaj socio-psikologjike) për të refuzuar një 

program, që nënkupton, eleminimin e bërthamës dhe programit të tij përmes fizionomisë së brezave 

mbrojtës? Përgjigja, në vija të trasha, është se një arsye e tillë objektive shpaloset nga një program 

kërkimi rival që shpjegon suksesin e mëparshëm të konkurentit të tij dhe e zëvendëson atë përmes një 
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mënyrë, lidhja vëzhgimi empirik-teori-rritje e dijes shkencore nuk përbën një akt të 

kulluar logjik por realizohet në një harmoni me euristikën e programit që duhet të zgjidh 

problemet. Racionaliteti, edhe në shkencë, përbën një proces të gjatë e të ndërlikuar i 

ndikuar edhe nga faktorë ekstra-shkencor. 
 

 

 
 

5. Problemi hermeneutik lidhur me pamatshmërinë e teorive: Kuhn-i  

 

Ndërkohë elementi më i thellë hermeneutik i paradigmës lidhet me tezën e famshme të 

Kuhn-it edhe pse kjo është paraprirë nga mendime të përafërta nga epistemologë të tjerë: 

atë të pamatshmërisë së paradigmave (teorive) 1. Kjo tezë me pak fjalë shpreh se është e  

pamundur të vendoset një kriter standart, objektiv e racional për të përcaktuar se kush nga 

teoritë rivale është më e vërteta apo më objektivja duke krijuar natyrën perspektiviste, 

pragmatike dhe interpretative të kërkimit shkencor. Në të vërtetë, problemi lidhur me 

kuptimin e pamatshmërisë lidhet me kuptimin e ngushtë (mungesa e një njësie matëse të 

përbashkët) dhe kuptimit të gjerë (interpretimet e ndryshme lidhur me një përfundim) 

Gjithësesi pamatshmëria nënkupton një marrëdhënie të caktuar mes teorive shkencore 

dhe aspekteve të ndryshme që përbëjnë elementë apo këndvështrime të ndryshme lidhur 

me pamundësinë për të përcaktuar një kriter, një gjuhë asnjëanëse2 apo një vlerësim 

standart. Ky i fundit bën që zgjedhja e një paradigme kundrejt një tjetre të mos 

përcaktohet nga logjika e vëzhgimit shkencor apo thjesht si një përgënjeshtrim formal3 

por si nevojë e negocimit për të bindur komunitet shkencore rivale për shkak të konfliktit 

mes formave të papërputhshme të jetës sociale dhe institucioneve të caktuara sociale, 

historike, politike etj. Si rrjedhim, në këtë konflikt çdo grup kërkimor shkencor e përdor 

paradigmën që përkrah për të mbrojtur, në fund të fundit, vetë paradigmën. Ekziston pra 

një rreth vicioz që dëshmon paraprakisht ecurinë e paradigmës në kërkimin shkencor 

duke krijuar një rreth retoriko-hermeneutik që përcakton ndryshimin dhe dinamikën 

evolutive të paradigmës. Në këtë kuptim, pamatshmëria luan një rol themelor në 

zhvillimin e shkencës si një varg shndërrimesh revolucionare nga një paradigëm në 

paradigmën tjetër me thelb hermeneutik. Në këtë situatë përfshihet një punë e thellë 

                                                                                                                                                 
shfaqje të mëtejshme të fuqisë euristike” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research 

programmes (New York: Cambridge  University  Press, 1978), 69. 
1 Ndërkohë problemi i pamatshërisë lidhet që herët me qasjen konvencionaliste lidhur me epistemologjinë. 

Problemi shtrohet nga fraksionet e ndryshme të konvencionalizmit si rrymë me debatin që ekzistonte mes 

radikalistit Edouard Le Roy dhe konvencionalistit të moderuar, Jules-Henri Poincaré. Ndërkohë një 

diskutim tjetër që i ka paraprirë tezës së pamatshmërisë është ai i Carnap: ideja e tij rreth holizmit lidhet 

me teorinë e tij të kornizave apo strukturave gjuhësore, që përfshin idenë se në përkthimin nga njëra 

gjuhë në tjetrën, përmbajtja emprike e një pohimi nuk ruhet gjithmonë – shënimi im 
2 “Nëse, siç kam argumentuar tashmë, nuk mund të ekzistojë një sistem gjuhësor asnjëanës shkencor apo 

empirik, ose një sistem konceptesh, atëherë ndërtimi i paraqitur i testeve alternative dhe i teorive duhet 

të vijojë brenda kësaj apo asaj tradite të mbështetur nga paradigma” - Thomas Kuhn, The Structure of 

Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 146. 
3 “Përvoja e anomalive e Popper-it është e rëndësishme për shkencën sepse ndjell konkurentët lidhur me 

paradigmën ekzistuese. Por përgënjeshtrimi, meqënëse s’ka dyshim që ndodh, nuk ndodh kur, apo thjesht 

sepse, shfaqet një anomali apo një shembull përgënjeshtrimi. Në të vërtetë, kemi të bëjmë me një proces 

vijues dhe të ndarë i cili mund të quhet mjaft mirë edhe verifikim përderia ai ka të bëj me fitoren e 

paradigmës së re mbi të vjetrën” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The 

University of Chicago Press, 1996), 147. 
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hermeneutike lidhur me shpjegimin shkencor të kësaj tipologjie ku nuk ekziston situata e 

“përkthimit” të një elementi të vjetër në atë të paradigmës së re. Bëhet fjalë për krijimin e 

një perspektive të ndryshme të rendit të botës dhe realitetit duke përfshirë edhe kategoritë 

taksonomike. Në këtë perspektivë, Kuhn-i e interpreton pamatshmërinë si një 

marrëdhënie të ndërlikuar mes paradigmave që përfshin elementë metodologjikë, 

semantikë dhe perceptive gjithashtu. Kështu paradigmat e ndryshme (siç vëren edhe 

Feyerabend-i): A) përdorin koncepte që nuk mund të sillen në logjikën e marrëdhënieve 

të zakonshme të përfshirjes, përjashtimit, bllokimit duke (B) na bërë që të shohim gjëra të 

ndryshme (kërkuesit në paradigma të ndryshme nuk kanë vetëm koncepte të ndryshme, 

por gjithashtu edhe perceptime të ndryshme; dhe të (C) përmbajnë e shpalos metoda të 

ndryshme për të përcaktuar kërkimin dhe vlerësimet që rrjedhin nga ky. Sipas Kuhn-it 

është pikërisht bashkëpunimi i këtyre elementëve që e bën paradigmën imune ndaj 

vështirësive dhe moskrahasimit me paradigmat e tjera. Sipas tij, paradigmat e ndryshme 

përdorin kritere të ndryshme vlerësimi dhe i drejtohen një vargu të ndryshëm problemesh 

shkencore duke bërë që Kuhn të flas më tepër për punë bilinguiste dhe jo atë të përkthimit 

të një elementi të paradigmës së mëparshme në atë të paradigmës së re.   

 
 

6. Aspektet e pamatshmërisë së teorive: Kuhn-i dhe Feyerabend-i 

 

Në një analizë më të thellë, lidhur me tezën e pamatshmërisë së teorive, mund të 

analizojmë më hollësisht disa aspekte që e bëjnë të mundur këtë situatë. Në përgjithësi 

Kuhn-i përmbledh tre aspekte kryesore ku bazohet teza e pamatshmërisë së teorive. E 

para, është aspekti metodologjik që nënkupton se faktet që rrjedhin nga paradigma të 

ndryshme i drejtohen një vargu problemesh dhe përdorin standarte të ndryshme 

metodologjike për të vlerësuar zgjidhjet1. Kështu një përmasë të theksuar të një 

relativiteti që shfaqet në hermeneutikë e gjejmë edhe në kërkimin e shkencave të natyrës 

çka në logjikën e Kuhn-it na krijon një lloj pamatshmëri metodologjike. Rasti “par 

excellence” për të shfaqur këtë situatë ndodh në fazën e revolucioneve shkencore. 

Përgjatë revolucioneve shkencore ekziston një ndryshim në vargun e problemeve që 

duhet të përballojnë apo që përballojnë realisht kërkuesit shkencor sikundër edhe lidhur 

me instrumentat që ata përdorin2. Konkretisht, problemet ku zgjidhjet luajnë një rol 

                                                 
1 “Përmbledhtazi këto arsye janë përshkruar si pamatshmëri e traditave të shkencës normale para dhe pas 

revolucionit, dhe ne duhet vetëm t’i rifomulojmë  këtu shkurtazi. Së pari, mbështetësit e paradigmave 

rivale shpesh nuk bien dakort rreth listës së problemeve që çdo kandidat për paradigëm duhet të zgjidh. 

Standartet apo përkufizimet e tyre të shkencës nuk janë të njëjtat” - Thomas Kuhn, The Structure of 

Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 148. 
2 “Duke shqyrtuar trashëgiminë e kërkimit të së shkuarës nga pozitat e historiografisë së sotme, historiani i 

shikencës mund të tundohej të pohonte se kur ndryshojnë paradigmat, vetë bota ndryshon bashkë me të. 

Të udhëhequr nga paradigma e re, shkencëtarët përshtatin instrumenta të reja dhe vështrojnë në vende të 

reja.  Edhe më i rëndësishëm është fakti, se përgjatë revolucioneve shkencëtarët shohin gjëra të reja dhe 

të ndryshme me instrumentat e njohura për ta në vende që i kanë parë më parë. Ngjan sikur komuniteti 

profesional papritur është zhvendosur në një planet tjetër ku objektet e njohura për ta shihen në një dritë 

tjetër dhe sikur shkrihen me objekte të tjera të panjohura. Natyrshëm, asgjë e tillë nuk ka ndodhur: nuk 

ekziston asnjë zhvendosje gjeografike; jashtë mureve të laburatorit punët e përditshme vazhdojnë të 

vijojnë si më parë. Megjithatë, ndryshimet e paradigmës i shtyn shkencëtarët ta shohin në një mënyrë 

tjetër botën ku rreh kërkimi i tyre. Sa kohë që këndvështrimi i tyre i vetëm drejt botës përcaktohet nga ajo 

çfarë shohim dhe bëjmë, ne dëshirojmë të themi se pas një revolucioni shkencëtarët kanë të bëjnë me një 
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themelor për traditat e vjetra të kërkimit ku mund të zhduken, ose të braktisen si të 

mjergullta apo për faktin se konsiderohen si jo shkencore ndërkohë që çështje të reja 

mund të bëhen të rëndësishme, çështje që nuk janë shfaqur kurrë përpara revolucionit1. 

Me këtë situatë, rrjedhimisht ndryshojnë gjithashtu edhe kriteret dhe standartet që 

zgjidhjet kërkojnë të kënaqin si edhe zgjidhjet e ndryshme që shpalosen. Si pasojë 

kërkuesit shkencor nuk e gjejnë zgjidhjen tek fazat paraardhëse apo atyre që i kanë 

paraprirë kërkimit shkencor të mëparshëm.  Kështu pikëpamja e Kuhn-it nuk lidhet me 

atë të demarshit shkencor si aspekt grumbullues i problemeve të reja. Në përputhje me 

idenë e Kuhn-it, sipas historiografisë shfaqet se në trazicionin nga një paradigëm tek një 

tjetër nuk ekziston thjesht një akumulim as lidhur me problemet shkencore apo me 

teknikat e veçanta të përdorura për të zgjidhur ato apo në zgjidhjet që pranohen nga koha 

në kohë: madje ato janë të ndryshme2. Në fakt nuk ekziston një njësi matëse e jashtme që 

të na lejojë të përcaktojmë ndonjë progres apo regres në standarte. Për ta shprehur 

metaforikisht këtë situatë Kuhn-i përdor analogjinë mes revolucioneve shkencore dhe 

atyre politike. Sipas tij, revolucionet politike ndodhin përmes një sensi në rritje, zakonisht 

e shfaqur nga një pjesë e shoqërisë, ku institucionet ekzistuese kanë dështuar që të 

përballojnë problemet e shtruara nga realiteti social që ato pjesërisht i kanë krijuar. Në po 

të njëjtën mënyrë ndodh edhe në revolucionet shkencore ku paradigma ekzistuese ka 

pushuar së parashikuari mjetet e duhura në eksplorimin e një aspekti të natyrës ku kjo 

paradigëm ka prirë rrugën3. Në të dy rastet, kuptimi i mosfunksionimit është ai që 

                                                                                                                                                 
botë ndryshe. Ekzistojnë raste të këtij lloj shndërrimi të botës së shkencëtarit që provon se demostrimet e 

njohura që vijnë nga një ndryshim i gestaltit pamor janë kaq mbresëlënëse. Ato që në botën e 

shkencëtarit përpara revolucionit ishin pata pas tij duken lepuj. Një njeri ku që në fillim e ka parë nga 

sipër anën e jashtme të kutisë ma pas sheh nga poshtë brendësinë e saj. Shndërrime të tilla, zakonisht më 

të ngadalshme dhe thuasjse përherë të pakthyeshme, janë bashkëudhëtare të rëndomta të përgatitjes 

shkencore” – Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago 

Press, 1996), 111 
1 “Disa probleme të vjetra i kalohen për zgjidhje një shkence tjetër ose deklarohen si tërësisht 

“joshkencore”. Të tjerat që më parë nuk ekzistonin ose ishin triviale mundet, me paradigmën e re, të 

bëhen arketipa të vërtetë të arritjeve domethënëse shkencore. Meqë problemet ndryshojnë, po kështu 

ndryshon shpesh edhe standarti që dallon një zgjidhje me të vërtetë shkencore nga spekulimi i thjeshtë 

metafizik, një loje fjalësh, apo shakaje metafizike. Tradita normale shkencore që lind prej një revolucioni 

shkencor nuk është vetëm e papërputhshme por shpeshherë praktikisht e pamatshme me atë që ka qenë 

më parë” – Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago 

Press, 1996), 103.  
2 “Kalimi nga një paradigëm në krizë te një e re nga e cila mund të lind një traditë e re e shkencës normale 

nuk është një proces akumulimi, që arrihet me artikulimin apo zgjerimin e paradigmës së vjetër. Më 

tepër ai përbën një rindërtim të fushës në themele të reja, një rindërtim që ndryshon disa prej 

përgjithësimeve elementare teorike të fushës si edhe shumë prej metodave dhe zbatimeve të paradigmës. 

Përgjatë periudhës së kalimit do të ketë një mbulim të gjerë por kurrë të plotë i problemeve që zgjidhen 

me paradigmën e vjetër dhe të re. Por do të ekzistojë edhe një ndryshim themelor në mënyrat e zgjidhjes” 

- Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

84-85. 
3 “Një aspekt i paralelizmit është tashmë i pranishëm. Revolucionet politike përurohen prej një ndjenje në 

rritje, shpesh të kufizuar në një segment të komunitetit poltitik, ku institucionet ekzistuese nuk u bëjnë më 

ballë problemeve të shtruara nga mjedisi që pjesërisht i kanë krijuar vetë. Thuajse në të njëjtën mënyrë, 

revolucionet shkencore nisin me një ndjenjë në rritje, e cila sërisht është e kufizuar në një nënndarje të 

ngushtë të komunitetit shkencor, ku një paradigëm ekzistuese nuk funksionon në mënyrën e duhur në 

shqyrtimin e një aspekti të natyrës të cilit vetë paradigma ja ka çelur rrugën më parë. Në zhvillimin 

politik dhe shkencor ndjenja e keqfunksionimit  që mund të çojë në krizë përbën parakusht të 
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udhëheq në këtë krizë kërkesën për revolucion1. Kështu zgjedhja mes paradigmave 

konkuruese përbën një zgjedhje mes mënyrave të papërputhshme të jetës së komunitetit 

edhe në nivelin metodologjik2.  

Aspekti i dytë është ai semantik që lidhet kryesisht me ndryshimin, gati radikal, të 

aparatit konceptual të përdorur nga paradigmat e ndryshme. Kështu “derisa paradigmat e 

reja kanë lindur nga të vjetrat, ato zakonisht trupëzojnë shumë nga fjalori dhe aparati, 

njëkohësisht konceptual dhe manipulativ, që paradigma tradicionale ka përdorur më 

parë. Por ato rrallë i përdorin këto elemente të huazuara thuajse në mënyrën 

tradicionale. Brenda paradigmës së re, termat e vjetër, konceptet, dhe eksperimentet 

hyjnë në marrëdhënie të reja me të tjerat”3.  Pra brenda logjikës së Kuhn-it mund të 

theksojmë se ekziston një pamatshmëri semantike. Kjo e fundit nënkupton se paradigmat 

e reja kanë lindur nga të vjetrat dhe zakonisht përfshijnë shumë nga fjalori dhe aparati 

konceptual i traditave të vjetra të kërkimit por kuptimi i tyre është thuajse tërësisht i 

ndryshëm. “Brenda paradigmës së re, termat e vjetër, konceptet, dhe eksperimentet hyjnë 

në marrëdhënie të reja mes tyre. Përfundimin e pashmangshëm mund ta quajmë, ndonëse 

termi nuk duket shumë i drejtë, keqkuptim mes dy shkollave rivale”4 . Më konkretisht, 

sipas Kuhn-it kalimi nga një paradigëm në tjetrën bën që të ndryshojë radikalisht kuptimi 

i termave themelor sepse ato hyjnë në marrëdhënie të reja njëri me tjetrin duke ndryshuar 

“kushtet e tyre të zbatimshmërisë” dhe më në përgjithësi, mënyrën sesi ato përdoren dhe 

fitojnë kuptim përmes një gjuhe të re5. Kështu p.sh nëse i referohemi termit “masë” në 

                                                                                                                                                 
revolucionit” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of 

Chicago Press, 1996), 92. 
1 “Ky aspekt gjenetik i paraleles mes zhvillimit politik dhe shkencor nuk lë më vend për dyshim. Paralelizmi 

gëzon, megjithatë, edhe një aspekt të dytë e më të thellë prej të cilit varet kuptimi i të parit. Revolucionet 

politike synojnë të ndryshojnë institucionet politike në ato mënyra që vetë këto institucione i ndalojnë. 

Prandaj suksesi i tyre kërkon të hiqet dorë pjesërisht nga vargu i institucioneve në favor të një tjetri, dhe 

përkohësisht, shoqëria nuk qeveriset aspak plotësisht prej institucioneve. Në fillim është vetëm kriza që e 

dobëson rolin e institucioneve politike po ashtu siç zvoglon, siç e pamë më sipër, edhe rolin e 

paradigmave. Një numër sa vjen e më i madh individësh ftohen përherë e më shumë prej jetës politike 

dhe sillen për herë e më të çuditshme brenda saj. Më pas, kur kriza thellohet, shumë prej këtyre 

individëve parashtrojnë vetë disa propozime konkrete lidhur me rindërtimin e shoqërisë në një sfond të ri 

institucional”- Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago 

Press, 1996), 93. 
2 “Nga këndvështrimi metodologjik, në fakt, secila teori shkencore përbën një strukturë  që ndërtohet në një 

“vend” të ndryshëm, e mbi bazën e procedurave të ndryshme, në brendësi të botës ndërsubjektivisht të 

njohshme të gjërave të perceptueshme. Pamja shkencore përbën, si pasojë, një ndërtim teorik duke u 

nisur nga një shumëllojshmëri pamjesh, secila prej të cilave gëzon pikëmbështetjen e saj në botën e 

shfaqur”- Sellars, Wilfrid, La filosofia e l’immagine scientifica dell’ uomo (Roma: Armando Editore, 

2007), 65. 
3 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

149. 
4 Rasti klasik përbën kalimin nga konceptimi newtonian i botës tek ai i Einsteinit: “Për të bërë kalimin në 

universin e Einstein-it, i tërë rrjeti konceptual ku fijet janë hapësira, koha, materia, force, e kështu me 

rradhë, duhej të zhvendosej dhe të fiksohej përsëri mbi natyrën e tërë. […] Komunikimi përmes 

boshllëkut revolucionar është pashmangshmërisht pjesor” – Thomas Kuhn, The Structure of Scentific 

Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 149. 
5 “Gjuha në të cilën përshkruajmë vëzhgimet tona duhet gjithashtu të analizohen me kujdes… kështu të 

testosh teorinë Kopernikane nënkupton një këndvështrim të ri të botës, me një perspektivë të re të qenieve 

njerëzore dhe aftësitë e tyre për të ditur”- Paul Feyerabend, Knowledge, Science and Relativism. 

Philosophical Pappers, Vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 174. 
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botën e makrofizikës, edhe pse përbën një koncept që shfaqet në paradigmën e Newton 

dhe atë të Einsteinit, kuptimi i tyre rreth këtij termi është tërësisht i ndryshëm. Tek 

Newtoni kemi një kuptim mekanik të termit në një sistem referimi me kohë dhe hapësirë 

absolute ndërsa tek këndvështrimi i Einstein flasim për një kuptim të termit të lidhur me 

energjinë në një sistem referimi me kohë dhe hapësirë relative. Pra edhe pse termi “masë” 

reflektohet në të dyja këto paradigmat kuptimi i tyre konceptual është tërësisht i 

ndryshëm si pasojë e ndryshimit të strukturave dhe parimeve themelore ku ato zbatohen 

dhe fitojnë kuptim1.  

Ndërkohë, në një perspektivë tjetër, elementi leksikor është tepër i rëndësishëm për 

Kuhn-in pasi sipas tij ai përcakton në shumë mënyra dhe shënjon largësinë mes realiteti 

të përshkruar dhe teorinë përshkruese. “Përvoja dhe përshkrimi janë të mundura vetëm 

kur  përshkruesi dhe e përshkruara ndahen, dhe struktura leksikore që shënjon këtë 

ndarje mund ta bëj këtë në mënyra të ndryshme…. Disa mënyra përshtaten më mirë me 

disa qëllime, disa me të tjerat”2. Kështu, ato vlerësohen me mundësinë për të arritur një 

qëllim dhe jo për të pasqyruar realitetin e ashtuquajtur objektiv. 

Më tej, në një kuptim edhe më të ngushtë, Kuhn-i e analizon këtë situatë lidhur me 

botëkuptimin taksonomik. Sipas tij, përgjatë situatës së revolucioneve shkencore 

ndryshon edhe botëkuptimi taksonomik i paradigmave në kërkimin shkencor. Më 

konkretisht, revolucionet shkencore karakterizohen nga ndryshimi i modeleve 

taksonomike përmes të cilave teoritë apo paradigmat klasifikojnë objektet që i përkasin 

sferës së zbatimit. Kuhn merr shembull nga historia e shkencës së astronomisë në 

ndryshimin e kategorive astronomike si “planet”, “yll” apo ato të kimisë si “përbërje” 

apo “përzjerje”. Kështu meqënëse klasifikimet teorike kërkojnë një sistem taksonomik 

duke përfshirë kategori të shumëllojshme atëherë në revolucionet shkencore ekziston një 

ndryshim i madh i sistemit taksonomik. “Ajo që karakterizon revolucionet është […] 

ndryshimi në të shumtën e kategorive taksonomike parakusht i përshkrimeve shkencore 

dhe përgjithësimeve. Ky ndryshim […] përbën një rregullim jo vetëm në aspektit e kriterit 

të rëndësisë për kategorizimin, por gjithashtu edhe me mënyrën ku objektet e dhënë dhe 

situatat shpalosen mes kategorive paraekzistuese”3. Si rrjedhim, revolucionet shkencore 

nuk lidhen vetëm me ndryshimin e teorive por prekin edhe sistemin e klasifikimit që 

është përgjegjës për përcaktimi e kategorive ku bëjnë pjesë duke sjellë si pasojë edhe 

ndryshimin e kritereve të klasifikimit dhe pjesëmarrjen në këto kategori. Një nga rastet 

më të pëlqyera për Kuhn për të konkretizuar këtë situatë është rasti i kalimit nga 

astronomia e Ptolemeut tek ajo e Kopernikut. Kështu “përpara se të ndodhte, dielli dhe 

hëna cilësoheshin si planet, dhe toka nuk ishte. Pas kësaj, toka u cilësiua si planet, si 

                                                 
1 Ndërkohë dhe në një nivel metodologjik të krahasimit mund të thuhet se “teoria e Einsteinit mund të 

përdoret për të shfaqur se parashikimet e kryera nga ekuacionet e Newton janë po aq të sakta sa edhe 

instrumentat tona matëse në të gjitha zbatimet që kënaqin një numër të vogël kushtesh shtërnguese. Për 

shembull, nëse teoria e Newtonit jep një zgjidhje mjaft të përafërt, atëherë shpejtësitë relative të trupave 

të shqyrtuar duhet të jenë të vogla krahasuar me shpejtësinë e dritës. Si subjekt i këtij kushti dhe i ca të 

tjerëve, teoria newtoniane duket se rrjedh nga ajo e Einsteinit, pra përbën një rast të veçantë të kësaj” - 

Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

99. 
2 Thomas Kuhn, The Road since Structure (London: The University of Chicago Press 2000), 104. 
3 Center for Cognitive Science, “What are Scientific Revolutions?”, Occasional Papper #18 (1981): 29–30. 
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Marsi dhe Jupiteri; dielli ishte një yll, dhe hëna ishte një lloj i ri trupi, një satelit”1. Nga 

kjo kuptojmë se ajo që u klasifikua më parë në një mënyrë të caktuar tani më klasifikohet 

në një mënyrë të ndryshme. Kjo do të thotë se jo vetëm objektet lëvizin nga një kategori 

tek një tjetër por ndodh që kategori të vjetra zhduken dhe të tjera lindin. Megjithatë 

ndryshimi i klasifikimit taksonomik nuk përbën një çështje ngushtësisht teknike por 

lidhet me një ndryshim në aspektin e tretë, atë të nivelit të ashtuquajtur ontologjik. Këto 

ndryshime në nivel taksonomik sjellin ndryshime duke krijuar edhe një nivel të ri 

ontologjik pasi futet një fjalor i ri semantikisht i ndryshëm nga i mëparshmi ku ndërsa 

lloji i parë i ndryshimit lidhet me mënyrën sesi zbatohen termat, lloji i dytë lidhet me 

ndryshimin e kuptimit të termave në fjalë.  

Pra, më tej, aspekti i tretë dhe më i thellë lidhet me përmasën ontologjike ku bazohet apo 

themelohet paradigma. Ky aspekt i tretë është edhe më themelori dhe elementi më 

përfaqësues i natyrës hermeneutike lidhur me kuptimin dhe qëndrimin e teorisë apo 

paradigmës në kërkimin shkencor. Thënë përsëri, në logjikën e Kuhn-it lidhur me 

botëkuptimin e paradigmës, ekziston apo na shfaqet një lloj pamatshmërie ontologjike2: 

kjo nënkupton se shkencëtarët shohin të njëjtin objekt në mënyra të ndryshme. Pra “në 

disa zona ata shohin gjëra të ndryshme, dhe ata i shohin ato në marrëdhënie të ndryshme 

njëri me tjetrin”3. Kështu, Kuhn-i si edhe Feyerabend-i kërkojnë të theksojnë se 

pamatshmëria nuk ka të bëj thjesht me konceptet e ndryshme themelore të paradigmave 

të ndryshme por gjithashtu përfshin varësinë e kuptimit të termave vëzhgues në teorinë që 

përdoren duke i themeluar në botëkuptime thuajse krejtësisht të ndryshme. 

“....mbështetësit e paradigmave rivale e ushtrojnë tregëtinë e tyre në botë të ndryshme. 

Njëra përmban trupat që bien ngadalë, tjetra përmban lavjerësit që përsërisin lëvizjen e 

tyre pandërprerje. Në njërën, tretësirat përbëjnë përbërje, në tjetrën përzjerje. Njëra 

është e shpalosur në të është, tjetra në atë të kurbuar, forma të hapësirës” 4. Në po të 

njëjtin kontekst, Feyerabend-i shprehet se nëse nuk ekziston asnjë lidhje mes koncepteve 

të teorive të pakrahasueshme atëherë marrëdhëniet mes koncepteve nuk përbëjnë burim 

për një rivalitet mes tyre. Pra parimet mes teorive janë të pakrahasueshme pasi bazohen 

në nivele të ndryshme ontologjike. Sipas Feyerabend-it kushti i ndryshimit të kuptimit 

shkelet përgjatë disa ndryshime të rëndësishme të teorisë. “Ajo që ndodh kur kryhet një 

kalim nga një teori T′ në një teori më të gjerë T (e cila, mund të pranojmë se, është e aftë 

të mbulojë të gjithë fenomenet që kanë qënë mbuluar nga T′) përbën diçka më shumë se 

radikale sesa  përfshirja e teorisë së pandryshuar T′ në një kontekst të T. Ajo që ndodh 

është, më tepër, një zëvendësim i ontologjisë (dhe ndoshta edhe të formalizmit) të T′ nga 

ontologjia (dhe formalizmi) i T, dhe nga ndryshimi i kuptimeve përkatëse të elementëve 

                                                 
1 “Ky shembull, megjithatë, mund të mos shihet si një aspekt që përfshin një ndryshim taksonomik. Për sa 

kohë që besimet e astronomëve nuk ndryshojnë në atë që, për shembull, cilësohet si planet, kriteri i tyre 

për klasifikimin e objekteve astronomike mundet mjaft mirë të qëndrojë i njëjtë” – Stefano Gattei, 

Thomas Kuhn’s “Linguistic Turn” and the Legacy of Logical Empiricism. Incommensurability, 

Rationality and the Search for Truth (USA: Ashgate, 2008), 145. 
2 “ I drejtohem këtij elementi nën rubrikën e “pamatshmërisë ontologjike” pasi ka të bëj me tezën e “Botë-

ndryshimit” përmes revolucioneve. Megjithatë, kjo përbën vetëm një etiketë, dhe nuk dëshiroj të prodhoj 

ndaj saj ndonjë pretendim metafizik të qënë në kuptimin e fortë të fjalës” - Stefano Gattei, Thomas 

Kuhn’s “Linguistic Turn” and the Legacy of Logical Empiricism. Incommensurability, Rationality and 

the Search for Truth (USA: Ashgate, 2008), 106. 
3 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

150. 
4  Ibid., 150. 
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përshkrues të formalizmit të T′ (me kusht që elemente të tillë dhe ky formalizëm të jenë 

ende të përdorshëm). Ky zëvendësim prek jo vetë, termat teorik të T′ por gjithashtu të 

paktën edhe disa nga termat vëzhgues që gjenden në pohimet test të saj. Kjo, jo vetëm 

nënkupton që përshkrimi i gjërave dhe procesi në sferën ku T′ është zbatuar do të 

filtrohet, bashkë me formalizmat dhe termat e T, apo nëse termat e T′ po përdoren ende, 

me kuptimet e termave të T, por edhe se pohimet shprehin se çfarë është e arritshme në 

vëzhgimin e drejtëpërdrejt brenda sferës tani nënkupton diçka të ndryshme. Thënë shkurt, 

futja e një teorie të re përfshin ndryshime në pamjen e jashtme”1. 

 

 

 

7. Holizmi lokal dhe papërkthyeshmëria 

 

Në të vërtetë, këto dy terma si “holizmi lokal” dhe “papërkthyeshmëria” kanë një 

përdorim të gjerë në epistemologji por duke qenë se kemi marrë mendimin e Kuhn-it si 

shembull për të përfaqësuar natyrën hermeneutike të kërkimit shkencor në shkencat e 

natyrës, përsëri po i qëndrojmë botëkuptimit që i jep ai këtyre termave. Nëse shihet 

mendimi i tij lidhur me kërkimin shkencor, ai është i ndryshueshëm dhe midis shumë 

autorëve ekzistojnë mendime të ndryshme lidhur me kuptimet e caktuara që ndan 

mendimi i Kuhn-it. Si rrjedhim, një nga variantet lidhur me pamatshmërinë e teorive 

është ai i një varianti jo të fortë por të dobët e relativ lidhur me çështjen në fjalë. Sipas 

kësaj perspektive, ngjan se Kuhn-i nuk flet për një thyerje të thellë e absolute mes 

paradigmave përgjatë fazës së revolucioneve shkencore por për një lloj vështirësish në 

përkthimin e vizionit të një paradigme në një tjetër. Këtë situate ai e cilëson si holizëm 

lokal2. Konkretisht, tek vepra e tij Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice 

(1973) Kuhn-i përshkruan kriteret apo standartet për teorinë e zgjedhjes si vlerë e jo si 

rregull. Ajo që ai shpreh lidhet me faktin se këto vlera paraqesin bazat për teorinë e 

zgjedhjes duke funksionuar jo si rregulla që përcaktojnë zgjedhjen por si vlera që e 

ndikojnë atë. Kështu edhe si historian i shkencës ai vë re se disa kritere apo standarte 

kanë ndryshuar shumë ngadalë edhe përgjatë shumë revolucioneve shkencore. Për 

shembull në kohët e hershme saktësia sasiore kërkohej për astronominë por jo për fizikën, 

biologjinë, e kështu me rradhë. Vetëm më vonë, në shekullin e 16 dhe 17 u kërkua 

matematizimi i shumë disiplinave ku lipsej që teoritë të kryenin apo formulonin në 

mënyrë sasiore parashikime të sakta duke përbërë më gjerë një rregull themelor për të 

gjitha disiplinat shkencore.  Ndërkohë edhe në rastin e kimisë shfaqet një situatë e tillë. Ja 

sesi e ilustron Kuhn-i këtë situatë: “Dikush mund të tundohet të thotë se kimistët që i 

shihnin tretësirat si përbërje ndryshojnë nga paraardhësit e tyre vetëm në çështje 

                                                 
1 Paul Feyerabend, Realism, rationalism and scientific method (New York: Cambridge University Press, 

1981), 44–45. 
2 Ngjan se burimi kryesor i këndvështrimit teorik të Kuhn-it lidhur me kuptimin është mendimi i 

Wittgenstein-it i cili shpalos një pikëpamje holistike lidhur me gjuhën. Që te Tractatus Logico-

Philosophicus shprehet ideja se: “Vetëm pohimet kanë kuptim; vetëm  përmes lidhjes në pohim, emri 

gëzon kuptim”- Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London: Routledge, 2001), 16. 

Ky qëndrim shpaloset edhe te Philosophische Untersuchungen ku fjalët nuk kanë kuptim të veçuar por 

vetëm brenda një loje ligjërimore dhe konteksti social: “të përfytyrosh një gjuhë do të thotë të përfytyrosh 

një formë të jetës” – Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (UK: Basil Blackwell, 1986), 8. 

Shih gjithashtu edhe §22, §49, §71 



 

 

 
188 

përkufizimi. Në njëfarë kuptimi edhe mund të jetë kështu. Por ky kuptim nuk është ai që i  

që cilëson përkufizimet thjesht si marrëveshje e volitshme. Në shekullin e tetëmbëdhjetë 

përzjerjet nuk dalloheshin plotësisht nga përbërjet përmes testimeve operacionale, dhe 

ndoshta nuk mund të ndodhte ndryshe”1. Në këtë drejtim, Kuhn-i përfton dhe paraqet një 

qasje radikalisht hermeneutike lidhur me epistemologjinë kur aspektin e zgjedhjes mes dy 

teorive rivale nuk e sheh si problem epistemologjik duke pohuar se funksionon jo si 

rregulla që vendosin lidhur me zgjedhjen por shpalosen si vlera që shenjojnë atë. 

Ndërkohë duket se ky mendim ndahet edhe nga Quine i cili e përmbledh këtë situatë në 

argumentin e “relativitetit ontologjik” ku edhe sipas mendimit të Rorty-t “ajo që ka 

kuptim të themi është jo se çfarë janë objektet dhe teoritë, duke folur në kuptimin absolut, 

por sesi një teori e objekteve është e interpretueshme apo e interpretueshme përsëri me 

një tjetër”2. Më tej, në zhvillimin e historisë së shkencës, një element që përforcon edhe 

më tej qëndrimin e Kuhn-it lidhur me holizimin lokal është edhe fakti se rritja e dijes 

shkencore shtyn në përfundimin e rritjes së specializimeve të fushave të ndryshme. 

Ndërkohë ky procesi i specializimit prodhohet edhe nga një rritje e pabarazisë 

konceptuale mes instrumentave të zhvilluara duke na formuar një pabarazi relative 

konceptuale. 

 

 

 

3.7.3   Objektiviteti dhe testimi: Disa problematika 

 

Nëse flasim për objektivitet është e kuptueshme që natyra dhe procedurat në shkencat e 

natyrës janë disi të ndryshme nga ato të shkencave të shpirtit. Në këtë mes çështja nuk 

është që ta kthejmë kuptimin e objektivitetit në shkencat e natyrës në një subjektivizëm 

ekstrem pa një qëllim. Përpjekja për të shpalosur një natyrë hermeneutike në shkencat e 

natyrës edhe lidhur me këtë çështje (objektivitetin dhe testimin) duket se bashkohet në 

një pikë: atë të kritikës ndaj pozitivizmit dhe çështjes së eksperimentit3. Jo rastësisht pas 

kritikave antipozitiviste që kryen epistemologjia ndaj shkencës, shfaqet natyra historiciste 

dhe jo dogmatike e saj nga epistemologjia post-pozitiviste. Por ndërkohë edhe nëse i 

qëndrojmë rreptë konceptimit të objektivitetit nga ana e pozitivizmit përsëri nuk bëhet 

fjalë për një zhdukje tërësore të subjektit. Koncepti i objektivitetit edhe në kuptimin 

pozitivist nuk rrjedh nga zhdukja e subjektit, pra nga një objekt pa subjekt. Përkundrazi, 

në dukje paradoksale duhet njohur se objektiviteti është ndërtuar nisur nga një konceptim 

i caktuar i subjektit. Kështu në marrëdhënie me objektin mendohet dhe besohet (nga 

pozitivizmi) se subjekti mund ta njoh realisht thelbin e objektit nëse subjekti paraqet një 

qëndrim asnjëanës e të kulluar dhe që mund të bazohet në disa “postulate” të 

padiskutueshme. Në këtë drejtim, duke qënë e pamundur të përjashtosh subjektin edhe 

kur flet për objektivitetin “ Rorty [me të drejtë] pohon vazhdimisht se nocioni i “realitetit 

                                                 
1 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

131. 
2 Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 196. 
3 “Ashtu si në shkencë eksperimenti duhet të jetë i verifikueshëm, po ashtu edhe në shkencat e shpirtit i tërë 

vijimi duhet të kontrollohet” -  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 715. 
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objektiv” është i zbrazët, pasi nuk mund të qëndrojmë jashtë nesh dhe të krahasojmë 

nocionet tona me një realitet objektiv (hipotetik) në vetvete”1.   

Më tej, për të kuptuar natyrën dogmatike që mbahet lidhur me objektivitetin në shkencë 

po ndalemi shkurtimisht vetëm në dy pikëpamje apo përpjekje që rrjedhin nga 

nepozitivizmi. Përpjekja e parë e tij ishte gjetja e disa pohimeve apo disa fjalive të 

kuptimta që mund të themeloheshin në mënyrë objektive dhe universale në disa të dhëna 

bruto e tepër primitive që vinin nga përvoja e drejtëpërdrejt dhe ku subjekti nuk 

ndërhynte në këtë proces. Mendohej se këto përvoja duke qenë primitive atëherë kjo 

situatë mund të përbënte një themel i përbashkët për të gjithë subjektet pa dallim. Pohime 

të llojit “Është ftohtë”, “Ndjej ngrohtësi” etj përbënin përvoja të drejtëpërdrejta bruto (të 

papërpunuara), thjesht të perceptuara pasivisht nga shqisat. Mirëpo siç u provua dhe u 

pranua edhe nga vetë eksponentët e neopozitivizmit, përpjekja për t’i themeluar këto 

pohime në të dhëna bruto të drejtëpërdrejta të përvojës dështoi pasi nuk ekziston asnjë 

përvojë ndijore universale dhe objektive, sado e thjeshtë qoftë, pasi është përvoja e 

subjektit që i jep kuptim këtyre përvojave ndijore2. Shembulli më i thjesht që përdoret 

është ai i testeve të famshme projektive në psikologji ku subjekte të ndryshëm e 

interpretojnë ndryshe të njëjtën pamje ndijore3. Pikërisht (edhe pse ekzistojnë argumenta 

të tjera të sofistikuara që mbështesin këtë përfundim) ky rast dëshmoi empirikisht se nuk 

ekzistojnë përvoja ndijore asnjëanëse e si rrjedhim objektive por vetëm përvoja që fitojnë 

kuptim nisur nga një korpus interpretimi (referencial) i caktuar i subjektit.  Kundër 

parimeve të pozitivizmit logjik, Popper-i, Kuhn-i dhe Feyerabend-i etj, pranojnë se 

vëzhgimi nuk është në vetvete një burim i pavarur i kuptimeve për termat apo konceptet 

dhe se ideja e pamatshmërisë e ka bazën tek ideja se mungon një gjuhë asnjëanëse në 

kërkimin shkencor të pavarur nga teoria. Praktikisht edhe shembulli i mësipërm provoi se 

nuk mund të ekzistojnë pohime empirike të pavaruara nga subjekti e si pasojë ekzistenca 

empirike e një objektiviteti absolut bëhet i pamundur. “Kështu, ne i interpretojmë përsëri 

                                                 
1 Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 111. 
2 “Ekzistojnë edhe eksperimente të tjera që provojnë se përmasat, ngjyra dhe veti të tjera të perceptuara 

ndryshojnë në varësi të stërvitjes dhe përvojës së mëparshme të subjektit. Duke analizuar literaturën e 

pasur eksperimentale nga e cila janë marrë këto shembuj dikush mund të dyshonte se diçka e ngjashme 

me një paradigmë ka qenë parakusht për vetë perceptimin. Ajo që njeh njeriu varet njëherazi edhe nga 

çfarë sheh edhe nga ajo që është mësuar të shohë sipas përvojës së vet të kaluar pamore dhe 

konceptuale. Pa një ushtrim të tillë, do të kishim, siç shprehet William James, vetëm një përshtjellim 

“bojërash e gumëzhimash”” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The 

University of Chicago Press, 1996), 113. 
3 “Në lidhje me gjuhën e kulluar të vëzhgimit, ndoshta diçka duhet menduar. Por tre shekuj pas Dekartit 

shpresa jonë për një mundësi të tillë ende varet tërësisht nga teoria e perceptimit dhe mendja. Edhe 

eksperimentet moderne psikologjike që përbëjnë një fenomen me përhapje të madhe pak lidhen me këtë 

teori. Patë–lepuri tregon se dy njerëz me po të njëjtën mbresa në retinë mund të shohin gjëra të 

ndryshme; lentet e përmbysura tregojnë se dy njerëz me mbresa të ndryshme në retinë mund të shohin të 

njëjtën gjë. Psikologjia na paraqet prova të shumta për të njëjtin efekt dhe ndryshimet që vijnë prej tij 

përforcohen lehtësisht nga historia e orvatjeve për të parashtruar një gjuhë vrojtimi. Asnjë prej 

përpjekjeve të sotme për të arritur tek ky qëllim nuk ja ka arritur t’i afrohet një gjuhe të perceptimeve të 

kulluara me zbatime të gjithëanëshme. Ato përpjekje që janë afruar më tepër kanë  cilësi të tilla që 

mbështesin fort disa nga tezat kryesore të kësaj eseje. Që prej fillimit ato nënkuptojnë një paradigëm, që 

e marrin ose nga një teori e sotme shkencore ose nga ndonjë pjesë e diskursit të përditshëm, dhe pastaj 

përpiqen të eleminojnë prej tij termat jologjike dhe jo të përceptuara” - Thomas Kuhn, The Structure of 

Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 126-127. 



 

 

 
190 

“përvojat” tona nën dritën e teorive që zotërojmë. Nuk ekziston përvojë “asnjëanëse””1. 

Në këtë drejtim, objektiviteti përbën një modus që ka kuptim lidhur me diçka që e 

përcakton si të tillë2 lidhur me një teori apo marrëveshje të caktuar ndërsubjektive dhe 

ndërkonsensuale në kërkimin shkencor.  

Më tej, pikëpamja tjetër për të mbështetur një objektivitet pa subjekt është parimi i 

famshëm i koherencës. Edhe lidhur me këtë parim ka shumë kritika të sofistikuara por 

mund të përmendim se parimi i koherencës përbën gjithmonë një raport të një pohimi me 

diçka jo vetëm me veten por edhe me një pohim tjetër jashtë tij (koherenca e jashtme). 

Por kjo marrëdhënie e koherencës së një pohimi me të tjerë jashtë tij na shtyn natyrshëm 

në një regres infinit duke mos gjetur kurrë një themel të vet-vërtetueshëm empirikisht, 

përjashtuar vetëm në rastin kur e marrim për konvencion apo me marrëveshje si të tillë (si 

në rastin e aksiomave). Por problemi në këtë mes lidhet me faktin se duhet gjetur një 

parim që të jetë i vet-vërtetueshëm nga pikëpamja empirike dhe jo thjesht logjike.   

Pikërisht për këtë arsye madhore edhe ideja e parimit të koherencës për të themeluar një 

objektivitet absolut në shkencë dështon. Në të vërtetë edhe çështja e koherencës shprehet 

Feyerabend-i nuk është çështje thjesht e fakteve të vëzhguara (p.sh drita si valë ose 

grimcë) por çështje e zgjedhjes apo të një hipoteze kërkimi3. 

Ndërkohë në një nivel edhe më teknik apo metodologjik kritikat për ekzistencën e një 

objektiviteti absolut e asnjëanës na vijnë nga procesi i testimit empirik në shkencë, pra 

nga eksperimenti. Në këtë drejtim, kritikohet ideja se ekziston një eksperiment vendimtar 

që të hedh poshtë apo të provojë përfundimisht një pohim si të vërtetë apo jo. Në këtë 

mes ekzistojnë shumë argumenta sa normativ aq edhe praktik për të mbrojtur këtë ide. 

Sipas Feyerabend-it “qartësisht, një eksperiment vendimtar është tashmë i pamundur. 

Është i pamundur jo sepse pajisjet eksperimentale janë shumë të ndërlikuara; apo sepse 

përllogaritjet që çojnë në parashikimin eksperimental janë shumë të vështira; është e 

pamundur sepse nuk ekziston asnjë pohim i aftë të shpreh se çfarë buron nga vëzhgimi”4. 

Në të vërtetë në këtë mes, kritika ndaj objektivitetit lidhet me vetë natyrën apo thelbin e 

vetë shkencës në lidhje me realitetin fizik. Për Bachelard-in “nga vëzhgimi tek 

eksperimentimi nuk ekziston, nga sa mund të mendohet përgjithësisht, një lidhje 

vazhdimësie. Ekziston në fakt një kapërcim perspektive”5. Sipas këtij të fundit shkenca 

përshkon një vektor që shkon nga racionalja tek realja6. 

Më tej, në një situatë edhe më specifike në kërkimin shkencor, kritika ndaj objektivitetit 

absolut ndodh edhe në nivelin e eksperimentit empirik si një element i aftë (tani më) jo të 

vërtetojë por të hedh poshtë në mënyrë absolute një pohim apo hipotezë duke e 

                                                 
1Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 

1999), 48. 
2 “Nuk ekzistojnë objekte poetike; ekzistojnë-duke përdorur një shprehje të famshme të Nietzsche- një 

paraqitje poetike e objekteve”- Hans Georg Gadamer, Linguaggio (Bari-Milano: Laterza, 2006), 33. 
3 “Çfarë mund të thuhet rreth idesë sipas së cilës një përshkrim korrekt i botës përkon me “objektivitetin”? 

Kjo ide bazohet, në mënyrë shumë të qartë, mbi hipotezën sipas së cilës “objektivitet” nënkupton 

korrespondencë me objektet ” - Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 38. 
4 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 81 
5 Gaston Bachelard, Il materialismo racionale (Bari: Dedalo, 1993), 268. 
6 “Fakti shkencor ka patur pak mundësinë për tu zhvilluar në një grumbull vëzhgimesh natyrore. Përsa 

mund të thuhet, në rrjedhën e shkencës nuk kthehet tek “natyra”. Por në fakt, duhet të bëhemi të 

vetëdijëshëm për shkencën që ka shndërruar faktin natyror në fakt shkencor”- Gaston Bachelard, Il 

materialismo racionale (Bari: Dedalo, 1993), 265-266. 
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zëvendësuar më pas me një teori tjetër. Sipas Feyerabend-it “rregulla se një teori që bie 

në kundërshtim me përvojën duhet të përjashtohet nga shkenca dhe të zëvendësohet me 

një teori më të mirë u shpik nga Aristoteli. Ajo u përsërit empirikisht nga Newton-i, dhe 

luan një rol të rëndësishëm në metodologjinë e shkencës moderne”1. Kështu Feyerabend-i 

thekson jo vetëm faktin se kjo ide përbën një shpikje të historisë së shkencës por edhe 

aspektin se ky qëndrim është thjesht një besim mbi bazë zgjedhjeje dhe nuk gëzon diçka 

objektive. Pra përbën thjesht një vendim metodologjik2. Si pasojë, sipas tij, në testin 

eksperimental “as standartet e gjykimit nuk zgjidhen në mënyrë absolute. Sofistikimi ynë 

rritet përmes çdo zgjedhje që kryejmë, dhe kështu ndodh edhe me standartet tona. 

Standartet konkurojnë ashtu siç konkurojnë teoritë dhe ne zgjedhim standartet më të 

përshtatshme lidhur me situatën historike ku zgjedhja ndodh…  Dija e konceptuar në këtë 

mënyrë përbën një oqean alternativash që kanalizohen dhe ndahen nga një oqean 

standartesh… Kjo e bën mëndjen tonë të aftë të zgjedh, imagjinoj, kritikoj”3. Kështu për 

të mbrojtur dhe shpalosur këtë qëndrim lidhur me idenë e papërputhshmërisë absolute të 

një teorie me faktet Feyerabend-i paraqet plot raste historike të kërkimit shkencor i cili 

mbrohet edhe nga Kuhn-i4. Ja një prej tyre: “Përsëri në kundërshtim me këtë fakt, 

paraqitja e teorisë së Newtonit detyron një rishikim konceptual që na shtërngon të 

braktisim ligjin e inercisë të teorisë së impulsit, jo sepse është i pasaktë në mënyrë 

sasiore por sepse ai kryen parashikime korrekte me ndihmën e koncepteve të 

papërshtatshme. Ligji pohon se impulsi i një objekti që është përtej forcave të jashtme 

mbetet i pandryshueshëm. Impulsi interpretohet si një forcë e brendshme që i shtyn 

objektet përpara. Brenda teorisë së impulsit një forcë e tillë është e besueshme siç 

shprehet këtu që forcat përcaktojnë shpejtësitë sesa përshpejtimet. Koncepti i impulsit 

është megjithatë i formuar në përputhje me ligjin (forcat përcaktojnë shpejtësitë dhe ky 

ligj nuk qëndron me ligjet e teorisë së Newtonit dhe duhet të braktiset që në momentin që 

u pranua. Kjo është mënyra sesi progresi i dijes sonë mund të shtyj në rishikime 

konceptuale për të cilën asnjë arsye e vëzhgueshme e drejtëpërdrejt nuk është e 

mundur”5. Këtë qëndrim thekson edhe Putnam-i ku duket se kritikon disi qëndrimin e 

Popper-it duke u bazuar tek praktika konkrete që shpalosin shkencëtarët në lidhje me 

teorinë. Ai shprehet se “Karl Popper-in (që e takova shumë më vonë vetëm një apo dy 

herë) refuzonte vetë idenë e logjikës induktive (faktikisht, ai mendonte se shkenca 

empirike kishte nevojë vetëm për logjikën deduktive dhe vëzhgimin), por edhe ai 

shpresonte të tkurrte metodën shkencore në një rregull të thjeshtë: të vihen në provë të 

                                                 
1 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 146. 
2 “Kushdo vë re se ky refuzim është gjithashtu i bazuar në vendimin metodologjik për të trupëzuar vetëm 

pohimet e refuzueshme në shkencë… Ato nuk zgjidhen përmes provave, por përmes vendimeve po aq sa 

edhe përmes provës që vendimet e marra janë të realizueshme”- Paul Feyerabend, Science and 

Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 42. 
3 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 184. 
4 “Shkenca normale mund të vijojë pa rregulla për aq kohë sa komuniteti shkencor me peshë të pranojë pa 

diskutime zgjidhjet e problemeve të veçanta të kryera tashmë. Rregullat mund të bëhen të rëndësishme 

dhe moskokëçarja karakteristike rreth tyre zhduket kur paradigmat apo modelet ndihen se po humbasin 

sigurinë. Kjo është, pikërisht, saktësisht ajo që ndodh” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific 

Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 47. 
5 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 98. 
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gjitha teoritë potencialisht të falsifikueshme dhe të mbahen ato që kapërcejnë provën. 

Por edhe kjo nuk funksionon. Kur një teori është në konflikt me atë që më parë mbahej si 

fakt, ndonjëherë heqim dorë nga teoria e ndonjëherë nga fakti dhe –siç Quine ka thënë 

mirë në një pasazh që e kam cituar edhe më parë- vendimi përbën një çështje 

drejtpeshimi që, aty ku janë racionale, janë pragmatike; dhe kjo do të thotë se ato janë 

një çështje e gjykimeve jo formale rreth koherencës, besueshmërisë, thjeshtësisë e gjërave 

të ngjashme (edhe pse Quine, natyrisht, nuk shprehet kështu). As edhe kur dy teori janë 

në konflikt, shkencëtarët nuk presin përderisa janë të dhënat vëzhguese ato që vendosin 

mes tyre, ashtu si filozofia popperiane e shkencës do të pretendonte. Një shembull që kam 

përdorur shpesh në marrëdhënie me këtë arsyetim është si vijon: si teoria e Einstein rreth 

gravitetit ashtu edhe teoria e 1922 e Alfred North Whitehead-it  (ku të pakët janë ata që 

mund ta kenë dëgjuar) janë në përputhje me relativitetin e veçantë që të dyja 

parashikonin, mes të tjerave, fenomenin e mirënjohur të shmangjes së dritës për shkak të 

gravitetit, karakterin jo newtonian të orbitës së Mërkurit, orbita e saktë e hënës. 

Megjithatë teoria e Einsteinit u pranua dhe ajo e Whitehead-it u refuzua pesëdhjetë vjet 

më parë përpara se dikushi të mendonte për ndonjë vëzhgim të aftë të ndihmonte për të 

vendosur mes të dyjave. Përkundrazi, një numër i madh teorish duhet të hidhet poshtë 

mbi baza jo vëzhguese, pasi rregulla “ Të vihet në provë çdo teori që i vjen në mendje 

kujdo ” është e pamundur për tu ndjekur…. Gjithësesi koherenca, thjeshtësia e gjëra të 

ngjashme me këto përbëjnë vlera ”1. Në një nivel më teknik mund të përmendim se  “nuk 

ekziston asnjë teori që të jetë në dakortësi me të gjitha faktet e sferës së saj. Dhe këtu nuk 

po flas për thashetheme, apo rreth përfundimeve të procedurave të pakujdesshme. 

Problem rreth të cilës po flas është krijuar nga eksperimentet dhe matjet e saktësisë më të 

madhe dhe seriozitetit”2. Këtë mendim ndan edhe Kuhn-i. Kështu elementi matës sasior 

është tepër i rëndësishëm në shkencë dhe përbën një situatë ku dëndur teoritë ruhen edhe 

pse parashikimet sasiore të tyre nuk dalin në përputhjne me testimet eksperimentale e që 

mund të dallohen nga dështime në nivel normativ3. Për ta konkretizuar këtë Feyerabend-i 

jep një rast tipik: “si shembull tonin, ne do të marrim teorinë e gravitetit të Newton. Ky 

idhull i paarritur i përsosmërisë teorike ishte i paqëndrueshëm me përvojën që nga 

fillimi, dhe “mospërputhjet të shumta mes vëzhgimit dhe teorisë” mbeten ende sot. Modeli 

atomic i Bohr nuk ishte i çliruar nga defektet eksperimentale për asnjë moment, por Bohr 

dhe pasuesit e tij vazhduan ta përdorin atë në analizat e tyre. E njëjta zbatohet për 

teorinë speciale të relativitetit…. Një nga parashikimet e saj u refuzua eksperimentalisht 

pas më pak se një vit, por Einstein nuk e mori këtë rrethanë shumë seriozisht. Pak më 

vonë, refuzimin vendimtar të teorisë nga D.C. Miller-i e gjeti thuajse çdo shkencëtar në 

anën e teorisë. Gjëra të ngjashme zbatohen tek teoria e Relativitetit të përgjithshëm. Pa 

dyshim, teoria është shumë e suksesshme në një aspekt të caktuar. Por këtu megjithatë, 

                                                 
1 Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 155-156. 
2 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 146. 
3 “Në këtë pikë, është praktike të dallojmë mes vështirësive numerike dhe dështimeve cilësore. Rasti i parë 

është i lehtrë për tu përshkruar. Një teori bën një parashikim të caktuar, dhe parashikimi është i 

ndryshëm nga vlera numerike e përftuar eksperimentalisht. Vështirësi numerike ndodhin çdo ditë në 

shlkencë……“për këtë shkak, ne mundet me besim të pohojmë që për çdo teori që nuk është saktësisht e 

zbrazët dhe e parëndësishme, ekzistojnë zona ku në mënyrë sasiore kundërshton përvojën, dhe zona të 

tjera ku dështon në mënyrë cilësore””- Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, 

vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 146, 149. 
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ekzistonin një varg dështimesh, krahas goditjeve dhe sukseseve ngacmuese. Teoria nuk 

mund të shpjegojë trajektoret nodale të Marsit (5’’) dhe Venusit (10’’), dhe tani 

ekzistojnë vështirësi shtesë, që burojnë kryesisht  nga përllogaritjet e orbitës së Mërkurit 

nga Dicke dhe të tjerët”1. Në këtë perspektivë edhe Kuhn-i mbështet diçka të ngjashme 

kur shprehet se “ekzistojnë, mendoj, vetëm dy mundësi: ose asnjë teori shkencore nuk 

përballet ndonjëherë me ndonjë kundërshembull ose të gjitha teoritë përballen përherë 

me kundërshembuj”2.  

Nga ana tjetër, në një nivel normativ, Feyerabend-i paraqet natyrën hermeneutike të 

kërkimit shkencor në lidhje me eksperimentin ku marrëdhënia nuk është mes fakteve 

eksperimentale dhe teorisë që parashikon por mes dy teorive të ndryshme. Për të,  

“përshkrimi i fakteve të vëzhgueshme kundërshtojnë zakonisht një teori vetëm sepse 

konceptet me të cilat ato formulohen i përkasin teorive të vjetra. Në këtë rast kundërshtia 

nuk është mes teorisë dhe “fakteve” por mes teorisë së re dhe teorisë së “vjetër” ”3. Në 

këtë drejtim, çështja e objektivitetit nuk lidhet thjesht me një diskutim lidhur me 

metodologjinë shkencore por bëhet fjalë për një optikë normative ku ekzistojnë variante 

interpretuese duke u nisur nga teori apo sisteme referimi të ndryshme pasi  “çdo ligj që ne 

zhvillojmë rrethohet nga shqetësimet që janë aq mjaftueshëm të mëdha sa ta refuzojmë 

atë….. Kështu, një analizë e thjeshtë logjike e metodologjive nuk mjafton”4. Kështu 

mbrojtja ndaj relativizmit ekstrem mbrohet nga fakti i një qasje epistemologjike. 

Interpretimi nuk përbën një subjektivitet ekstrem por ai ndërtohet dhe ekziston brenda 

disa strukturave dhe komunitetesh nisur me atë që cilësohet si kompetencë lidhur me 

çështjen në fjalë. Si rrjedhim, edhe sipërmarrja hermeneutike në shkencat e natyrës nuk 

ndodh mes një shenjuesi dhe kuptimit të tij por mes kuptimeve referenciale si 

marrëdhenie. 

 

 

 

3.7.4   Rrethi hermeneutik në kërkimin shkencor 

 

Më sipër kemi parashtruar se me hermeneutikën e Heidegger-it kemi një evolucion të 

vërtetë në idenë e përpjekjen për të universializuar hermeneutikën. Një nga qasjet 

interesante është edhe shtegu i fenomenologjisë pasi është themelore nëse e shohim në 

prizmin gnoseologjik. Heidegger-i i ndikuar nga qëndrimi i Husserl-it pranon se 

fenomeni është një “bartës” i kuptimit dhe se në fakt nuk ekzistojnë “të dhëna” në 

vetvete pasi çdo fenomen është i ndërmjetësuar, a priori, nga një horizont kuptimi apo 

kuptimshmërie. Si pasojë, ky përfundim përbën metodologjikisht një afrim në një shtrat 

të përbashkët të shkencave të shpirtit me ato të natyrës. Pamundësia ontologjike për të 

kuptuar qenien jashtë horizonteve ekzistenciale përbën pranimin e idesë se çdo formë 

dijeje apo shfaqje e qenies ndodh brenda një horizonti të caktuar ekzistencial. Në këtë 

                                                 
1 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 147-149. 
2 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

80. 
3 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 169. 
4 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 159. 
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drejtim, merr kuptim eksistenca e traditës apo të ashtuquajturave para-koncepte. Për vetë 

Gadamer-in është vetë tradita që themelon historicitetin dhe e njëjta gjë vlen edhe për 

kërkimin shkencor në shkencat e natyrës. Vetë përmasa e traditës dhe  historicitetit bën të 

mundur ekzistencën e horizontit të para-koncepteve apo para-gjykimeve dhe kjo gjë prek 

edhe kërkimin shkencor në shkencat e natyrës për aq sa këto horizonte kanë një natyrë 

ontologjike dhe jo thjesht metodike. Nga kjo perspektivë, pranohet edhe nga 

epistemologjia se ekziston edhe një rreth hermeneutik në kërkimin e shkencave të natyrës 

sikundër edhe në ato të shpirtit kohë më parë. Në epistemologji ekzistojnë shumë 

arsyetime që e ilustrojnë dhe përkrahin këtë ide. Në një plan të përgjithshëm vetë 

paradigma e Kuhn-it përfaqëson, krahas të tjerave, edhe tradita të kërkimit shkencor në 

shkencë.   

Nga ana tjetër, vetë konceptimi i kërkimit shkencor si i paraprirë nga parashtrime nuk 

nënkupton thjesht se lipset të shquhen kufijtë subjektiv e relativ (ky përfundim del si 

konkluzion) ndërkohë që janë këto të fundit që ekzistojnë që në fillim të procesit 

epistemologjik, pra që shërbejnë si themel ontologjik. Parashtrimet apo parakonceptet 

nuk janë përfundim i procesit (aspekti metodologjik) por premisa paraprake të të njohurit 

apo procesit të njohjes. Kështu këto parakushte apo horizonte nuk duhen parë si aspekte 

që ndodhin përgjatë apo pas procesit të kërkimit shkencor por si kushte të mundësisë dhe 

ekzistencës së vetë kërkimit shkencor. Vetë Nietzsche shprehet se  “nuk ekziston, duke 

gjykuar rigorozisht, asnjë shkencë, “pa parashtrime”, mendimi i një shkence të tillë është 

e pamendueshme, paralogjike: një filozofi, një “besim” duhet përherë të paraekzistojë, 

përderisa rrjedh nga ajo një drejtim, një kuptim, një kufi, një metodë, një e drejtë për të 

ekzituar”1. Madje në praktikën rutinë të kërkuesve shkencor këto parashtrime janë aq të 

natyrshme sa gati të pavetëdijëshme aq sa Feyerabend-i thekson se tani më, në të vërtetë, 

“kërkimi përcaktohet në termat e parashtrimeve ndaj të  cilave nuk jemi të vetëdijëshëm 

dhe një kërkim që vijon në mënyrë të ndryshme cilësohet si i padenjë, jo shkencor, 

absurd”2. Nga ana tjetër, është edhe vetë natyra metodolgjike e kërkimit shkencor ku në 

fillim të hulumtimit duhen marrë si të mirëqëna disa parashtrime3 pa ja nënshtruar 

eksperimetnit pasi do të na shtynin logjikisht në një regres infinit. Ndërkohë nëse do të 

provonim më në thellësi ekzistencën e rrethit hermeneutik edhe në kërkimin e shkencave 

të natyrës mund të merrnim disa aspekte apo qëndrime të epistemologjisë që kanë 

pikëprerje me vetë qëndrimet e hermeneutikës. Le të përmendim dhe analizojmë disa 

syresh shkurtimisht. Së pari, ekziston një ngjashmëri mes idesë së rrethit hermeneutik dhe 

qëndrimit të Popper-it (dhe disa epistemologëve të tjerë). Si hermeneutika (Heidegger-i, 

Gadamer-i etj) ashtu edhe epistemologjia (Popper-i etj) pranojnë se subjekti nuk është 

“tabula rasa”4 dhe përherë interpretimi si edhe kërkimi shkencor nis nga një hipotezë apo 

pritshmëri, pra nga pritshmëri të parashtruara paraprakisht nga subjekti. Për Gadamer-in 

janë “dallimet” mes paragjykimeve tona dhe tekstit ndërsa për Popper-in janë problemet 

(kontradiksionet mes dy apo më shumë teorive apo mes pritshmërisë që sygjeron teoria 

dhe ngjarjes faktike (eksperimenti)) që dëshmon për pritshmëritë apo për një projekt 

                                                 
1 Friedrich Nietzsche, Opere, Vol.V, T. II (Milano: Adelphi, 1964), 356.  
2 Paul Feyerabend, Dialogo sul metodo (Roma-Bari: Laterza, 2007), 35-36. 
3 “Mendo për shkencëtarë të angazhuar në një zonë të caktuar të kërkimit nisen nga parashtrime bazë që 

nuk i vënë thuajse kur në diskutim, ndërmarrin mënyrat e tyre për të vlerësuar eksperimentet si të vetmet 

procedura të natyrshme dhe kërkimi ka të bëj në përdorimin e metodave dhe parashtrimeve bazë, jo në të 

analizuarit të tyre” – Paul Feyerabend, Dialogo sul metodo (Roma-Bari: Laterza, 2007), 35. 
4 Dërrasë e zezë – lat. 
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paraprak. Kjo është arsyeja që tekstet e shkencave të shpirtit po ashtu edhe ato të natyrës 

nisin me para-shtrime. Vetë dëshmia e Popper-it shërben si provë kur ai shprehet: “në të 

vërtetë jam aq larg pozitivizmit sa ç’është, për shembull, Gadamer-i, në fakt kam 

zbuluar- e mbi këtë bazohet kritika ime ndaj pozitivizmit- që shkencat natyrore nuk 

vijojnë në mënyrë pozitiviste, por ndërmarrin thellësisht një metodë që punon me 

“paragjykime”, vetëm se ato përdorin pozitivisht paragjykime të reja që janë të 

kritikueshme, e ja nënshtrojnë një kritike të rreptë […].Unë madje kam përdorur fjalën 

“paragjykim” (prejudice) në këtë kuptim dhe kam provuar se Bacon-i, i cili luftoi kundër 

paragjykimeve, ka keqkuptuar metodën e shkencave natyrore […]. Kështu: ajo që më 

ndan nga Gadamer-in është një të kuptuari më të mirë të metodës së shkencave natyrore, 

një teori logjike e të vërtetës dhe qëndrimit kritik. Pra teoria ime është gjithashtu 

antipozitiviste si e atij, e unë kam provuar që interpretimi i teksteve (hermeneutika) 

punon me të njëjtat metoda të shkencave natyrore”1. Por ndërkohë edhe Gadamer-i 

shprehet lidhur me ngjashmërinë e natyrës së hermeneutikës dhe epistemologjisë së 

Popper-it. “Në fakt duhet të theksojmë se edhe teoria “trial and error”2 e zhvilluar nga 

Popper-i nuk është aspak e kufizuar në logjikën e zbulimit shkencor, por, megjithatë 

shkurtimet dhe sterilizimet e shfaqur në skemën e tij, bart në shpalosjen e një koncepti të 

racionalitetit që shkon përtej sferës së kërkimit shkencor, pasi përshkruan strukturën 

themelore të çdo arsye, dhe të “arsyes praktike””3. Së dyti, kritika në një nivel të thellë 

edhe metodik lidhur me epistemologjinë nis të njoh ekzistencën e këtij rrethi hermeneutik 

në kërkimin e saj. Kritikat që i adresohen induksionit nga Hume-i dhe Popper-i krijojnë 

një emancipim të madh të epistemologjisë pasi minon përfytyrimin e kësaj të fundit si 

diçka që mbështet në struktura a priori logjike duke pranuar faktin se edhe shkencat 

nomotetike domosdoshmërisht vijojnë përmes kuptimesh paraprake. Në këtë mes, Hans 

Albert-i pranon se ekziston një lidhje mes racionalizmit kritik të Popper-it dhe 

hermeneutikës me vektor gadamerian. Ashtu si Gadamer-i pranon se interpretuesi nuk i 

qaset tekstit me mendje të zbrazur (tabula rasa) edhe Popper-i shprehet se ekziston një 

“horizont pritshmërish” (hamendësime apo hipoteza paraprake) përkundrejt interpretimit 

të fenomenit shkencor. Duket pra se koncepti i “paragjykimit” të Gadamer-it përputhet 

me atë të hipotezës apo pritshmërisë së Popper-it4. Së treti, nga ana tjetër, kemi një 

analogji të fortë mes shtegut të hermeneutikës dhe epistemologjisë lidhur me rrugën e 

kërkimit të tyre. Kjo duket se rrjedh pasi ekziston një pikënisje apo bazë e përbashkët: 

ekzistenca e perspektivave. Siç shprehet edhe Hans Albert-i, “një tjetër analogji lidhet me 

pasojat qëllimore të një teorie dhe historisë së pasojave. Për Popper-in kërkimi nuk ka 

fund dhe për Gadamer-in, hermeneutika është një punë e pafundme”5. Për Popper-in, 

tërësia e pasojave të një teorie dhe përmbajtja e saj nuk mund të shterohet tërësisht. Po 

ashtu edhe për Gadamer-in interpretimi përbën një rrugë të pafundme vijimi pasi vepra 

                                                 
1 Karl Popper, Conjectures And Refutations. The Growth of Scientific Knowledge (New York: Basic Books, 

1962), 285. 
2 Provë dhe gabim - ang.  “Si e përligj metodën tënde të provës dhe gabimit? Përgjigjja: metoda e provës 

dhe gabimit përbën metodën e eleminimit të teorive të rreme përmes pohimeve vëzhguese; dhe përligjja 

lidhur me të është marrëdhënia e thjesht logjike e deduktueshmërisë që na lejon ne të pohojmë falsitetin e 

një pohimi të përgjithshëm nëse pranojmë vërtetësinë e pohimeve të veçantë” - Karl Popper, Conjectures 

And Refutations. The Growth of Scientific Knowledge (New York: Basic Books, 1962), 56. 
3 Hans Georg Gadamer, La ragione nell’eta della scienza (Genova: Il Melangolo, 1982),  139. 
4 Karl Popper, Conoscenza oggetiva (Roma: Armando, 2002), 450-451.   
5 Hans Albert e Dario Antiseri, L’ermeneutica e scienza? (Calabria: Rubbetino, 2006), 18. 
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nuk lidhet thjesht mes autorit të tekstit dhe publikut fillestar. Së katërti, si hermeneutika 

dhe epistemologjia pranojnë gjuhën si një kusht dhe horizont transhendental. Zgjidhja 

praktiko-historike e patkurrshmërisë dhe përmasës parakushtëzuese hermeneutikës e  

kritikuar nga Habermas-i përmes mendimit të Piagget-it lidhur me biologjinë 

evolucioniste (ekziston një përvojë njerëzore para-gjuhësore) pranohet bindshëm edhe 

nga Gadamer-i. Ky i fundit pranon se në fillesat e saj marrëdhënia e njerëzve me botën 

nuk është fizikisht ndërvepruese por gjuhësore pasi në këtë të fundit kuptohet jo thjesht 

fjala e shqiptuar por edhe shenja e përjetuar, shenja e gjallë, një tingull etj. Kështu çdo e 

dhënë e botës ndërmjetësohet linguistikisht. Si pasojë, horizonti gjuhësor përbën një 

transhendental a priori (bazë për universializimin e plotë të hermeneutikës) që do të thotë 

se rreth kësaj të fundit mund të flasim për të por jo mbi të. Kjo pasi ne flasim rreth gjuhës 

duke përdorur po prapë gjuhën, pra nuk mund ta kapërcejmë kushtin dhe përmasën 

gjuhësore. Në mendimin epistemologjik është Hans Albert-i që kërkon të pohoj qasjen 

hermeneutike të kërkimit shkencor në gjenezën e tij. Ai pranon se objekti i kërkimit 

shkencor analizohet në brendësi të një horizonti teoriko-gjuhësor i cili nuk e koncepton 

objektin si një të dhënë të kulluar por që ndërmjetësohet linguistikisht. Vetë botëkuptimi i 

paradigmës në mendimin e Kuhn-it dëshmon për natyrën kushtëzuese të gjuhës në 

kërkimin shkencor. Së pesti, kërkimi shkencor, sikundër edhe hermeneutika e pranon 

traditën dhe autoritetin si dy struktura nga ku nisemi për të kuptuar dhe interpretuar 

diçka. Për Popper-in kritika ushtrohet “nga” dhe “mbi” traditën dhe për Gadamer-in çdo 

kritikë ndaj traditës shërben së fundmi për të bërë pjesë në traditën autentike. Në këtë 

mënyrë, nuk mund të ketë dije pa traditë pasi në epistemologji sikundër edhe në 

hermeneutikë njohja nuk nis “tabula rasa”. Ndërkohë edhe autoritetit edhe pse element i 

spikatur i ekspertizës në një fushë dijeje nuk pranohet në një rrafsh dogmatik. Autoriteti i 

nënshtrohet kritikës dhe tradita shërben jo vetëm si një horizont për tu mbështetur në 

kërkim por edhe si një horizont që duhet kritikuar nga premisat e risive të dijes. Në këtë 

mënyrë, e kaluara mbetet përherë e gjallë dhe dinamike që edhe interpreton por edhe 

interpretohet, herë kritikon por edhe kritikohet. Së gjashti, ngjan se në kuptimin 

ontologjik, në njëfarë optike bashkohen dy horizontet kërkimore (shkencat e shpirtit dhe 

ato natyrore) kur pohohet ideja se “nuk ekziston asnjë bazë empirike që nuk është e 

interpretuar”. Ky qëndrim, në hermeneutikë përkon me atë të Heidegger-it lidhur me 

raportin objekt/subjekt në rolin e të kuptuarit (rrethit hermeneutik) apo me Gadamer-in ku 

shfaqet horizonti i para-të kuptuarit si baza mbi të cilin interpretohet teksti. Ndërkohë që 

në epistemologji kjo shfaqet bindshëm me idenë e Popper-it (dhe autorëve të tjerë) se 

janë teoritë ato që interpretojnë faktet empirike apo se çdo fakt empirik është i mbushur 

me teori1. 

 

 
 

3.7.5   Konstruksioni social e “hermeneutik” lidhur me faktin  

 

Një nga elementët e rëndësishëm të kërkimit shkencor lidhet edhe me natyrën e asaj që 

cilësohet si  “fakt” në shkencat e natyrës. Sigurisht që tematika e diskutimeve dhe 

pikëpamjeve në fushën e epistemologjisë është shumë e gjerë por ne do të rrekemi të 

                                                 
1“Janë personat që shohin, jo sytë e tyre. […] në të parit ka diçka më tepër nga ajo që godet globin okular” 

–  Norwood Russell Hanson, I modelli della scoperta scientifica  (Milano: Feltrinelli, 1978), 16. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Norwood+Russell+Hanson&search-alias=books&text=Norwood+Russell+Hanson&sort=relevancerank
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analizojmë nën perspektivën e shtrirjes së plotë të hermeneutikës dhe në shkencat e 

natyrës, idenë e epistemologjisë post-pozitiviste lidhur me faktin në shkencë. Kështu ajo 

që kuptohet lehtë është perspektiva se me frymën antipozitiviste të epistemologjisë  kjo e 

fundit afrohet tepër me konceptimin e natyrës hermentuike lidhur me faktin. Kjo do të 

thotë se një revizionim i vetë epistemologjisë sjellë si pasojë edhe një rishikim të 

konceptimit të saj rreth asaj që cilësohet si “fakt” në shkencë dhe ku ky i fundit është i 

pandarë nga konceptimi i shkencës si diskurs. Lidhur me këtë të fundit, rryma që e 

koncepton shkencën si një diskurs i konstruksionit social thekson fort natyrën historiciste 

dhe shtysat sociale të saj. Që herët Weber-i theksonte se vlera e shkencës qëndron në 

faktin se si kërkim specifik orientohet nga interesi dhe motivimi i kërkuesit shkencor 

ndërsa Nietzsche e cilësonte shkencën si çdo formë tjetër e njohjes që lind nga kënaqja e 

nevojave dhe prodhimin e kënaqësisë1 dhe që zhvillohet e formësohet nga veprimtaria e 

praktike e njeriut. Në këtë kontekst, për Nietzsche-n, evolucioni i kërkimit shkencor dhe 

vetë shkencës rrjedh nga dinamika e procesit të përshtatjes me mjedisin nga ana e njeriut 

për të garantuar dhe ruajtur ekzistencën e tij në botë2. Megjithatë në një kontekst më të 

ngushtë analitik, afrimi i shkencave të natyrës me epistemologjinë ndodh kur iket nga 

polarizimi subjekt/objekt dhe idesë së të vërtetës si teleologji apo njohjes së kulluar të 

objektit. Me ardhjen e një lloj perspektive historiciste edhe në epistemologji krijohet një 

lloj epistemologjie historiciste (Bachelard-i, Kuhn-i, Fayerabend-i etj) e cila krijon 

mundësi të mëdha për një dialog me shkencat e shpirtit. Hermeneutika bëhet kështu një 

shpjeguese dhe qartësuese e kushteve ontologjike e ekzistenciale ku zhvillohet karakteri 

interpretues i veprimtarisë së kërkimit shkencor edhe lidhur me atë që cilësohet si fakt në 

shkencë. Pikërisht detyra e hermeneutikës sipas Rorty-t është që të ruaj në mënyrë të 

vazhdueshme dialogun me shkencat. Kështu edhe kërkimi shkencor duhet parë si një 

situatë që rrit dialogun, shkrirjen e horizonteve të ndryshme dhe promovon edhe 

ekzistencën e stileve të ndryshme konjitive. Bëhet fjalë për të krijuar një model rrjeti të 

dijes dhe njohjes. 

Ndërkohë që prej kritikave ndaj emprizimit të Quine-t dhe kritikës së tretë të Davidson-it 

lind konceptimi wittgensteinian ku braktiset ideja e të vërtetës si korrenspondencë e si 

pasqyrim logjik i një konfigurimi empirik. Me kalimin në perspektivën pragmatiste të 

gjuhës, Wittgenstein thekson se të kuptosh një pohim nënkupton që të vëzhgosh 

procedurën e përdorimit të tij3. Kjo do të çojë më vonë në tezën holiste të artikuluar nga 

                                                 
1 “ Ajo që premton shkenca. – Shkenca moderne ka si qëllim: sa më pak dhimbje të jetë e mundur, sa më 

shumë jetë të jetë e mundur  - pra një lloj i lumturisë së përjetshme, përmes një lloji shumë më modest në 

krahasim me premtimet e feve” – Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human (United Kingdom: 

Cambridge University Press, 1996), 69. 
2 “Të gjithë organet tona dhe shqisat njohëse janë zhvilluar vetëm nga kushtet e ruajtjes dhe rritjes; besimi 

në arsye dhe në kategoritë e tij, në dialektikë, pra në gjykimin vleror të logjikës, provojnë vetëm 

dobishmërinë e tyre, e provuar nga përvoja, për jetën, jo të vërtetën e tyre” – Friedrich Nietzsche, 

Frammenti postumi 1887-1888, vol. VIII, T.II (Milano: Adelphi, 1971), 14. 
3 “Çfarë quaj “rregulli përmes të cilit ai vijon”?— Hipteza që përshkruan në mënyrë më të kënaqshme 

përdorimin e tij të fjalëve, të cilat i vëzhgojmë; apo rregulla që ngre vështrimin kur përdor shenjat; apo 

rregulla që jap si përgjigje nëse e pyesim atë se çfarë është rregulla e tij?” – Ludwig Wittgenstein,  

Philosophical investigations (UK: Basil Blackwell, 1986), 38. “Ekziston një mënyrë për të konceptuar 

një rregull që nuk përbën një interpretim, por që shfaqet në atë që ne e quajmë “t’i bindesh një rregulle” 

apo të “shkosh kundër saj” në rastet konkrete”- Ludwig Wittgenstein,  Philosophical investigations 

(UK: Basil Blackwell, 1986), 81. 
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Quine1 e cila do të lërë pasoja të thella në epistemologjinë post-popperiane sipas të cilës 

nuk mund të vëzhgohet apo shquhet (qartë e prerë) kuptimi i një pohimi të veçantë 

gjuhësor sepse ky i fundit shpreh një varësi kontekstuale dhe adresuese të caktuar  

perspektiviste. Tek vepra e tij Empiricism and the Philosophy of Mind (1956) Wilfrid 

Sellars-i shprehet se ideja dhe besimi se ekziston një e dhënë e jashtme e aftë të përligj 

pohimet apo gjykimet tona rreth realitetit shfaqet nën emrin e “mitit të të dhënës” (myth 

of given)2. Për Seller-in, i ndikuar nga Wittgenstein-i, praktika sociale e gjuhës përbën të 

vetmin themelim të mundshëm për vetëdijen empirike për të shpjeguar marrëdhënien mes 

mëndjes dhe realitetit apo botës. Në këtë drejtim kuptohet një ndryshim i thellë 

konceptual që sjell edhe një ripërcaktim të sundimit të objektit nisur nga natyra 

hermeneutike e sociale e asaj që cilësohet si fakt. Edhe racionaliteti i Bachelard-it 

thekson se “nëse pretendohet, diku gjetkë, njohja shkencore në aspektin modern duke 

realizuar më së miri të gjithë aktualitetin e saj, nuk mund të mungojë të vlerësojë 

karakterin e saj social të mirëpërcaktuar… Vetë diversifikimi, përderisa duhet të provojë 

në kuptimin social lidhur me vlefshmërinë e tij, nuk është tërësisht individualist”3. Kështu 

nga këto mendime shprehet një qëndrim i përbashkët se lipset të kryet një rishikim në 

planin gnoseologjik ku nuk duhet pranuar fakti se objektet shfaqen në shtrirjen e tyre në 

sundimin e ligjeve të natyrës por në ato të përmasave kulturore dhe gjuhësore. Pra “sipas 

kësaj ideje thelbësore, vërtetësia e një besimi nuk ka të bëj me çështjen sesi  qëndrojnë 

gjërat në një “realitet që ekziston në një mënyrë të pavarur”; dhe racionaliteti i tij nuk 

përbën një çështje të miratimit përmes procedurave transhendente të gjykimit racional. 

Krejt ndryshe, nëse një besim përbën një dije kjo varet domosdoshmërisht të paktën 

pjesërisht nga konteksti i rrethanave sociale dhe materiale ku ky besim është prodhuar 

(ose ku ruhet). Unë do ta quaj çdo konceptim të dijes që ngërthen këtë bindje thelbësore 

një botëkuptim të varësisë sociale të dijes. Kohët e fundit, variantet më me ndikim të 

pikëpamjeve të varësisë sociale të dijes janë formuluar në termat tashmë të kudo ndodhur 

të nocionit të konstruksionit social. Çdo dije, thuhet, është socialisht e varur sepse e tërë 

dija është socialisht e ndërtuar”4. Megjithatë të pranosh ndërtimin social të faktit në 

shkencë përbën një aspekt që gëzon impikime edhe më të thella. Si pasojë, “së fundmi, 

                                                 
1 “Të gjitha të ashtuquajturat njohje apo bindje, nga çështjet më të rastësishme të gjeografisë dhe historisë 

te ligjet më të thella të fizikës atomike apo të matematikës së kulluar dhe logjikës, e tëra përbën një 

ngrehinë të kryer nga njeriu që e prek përvojën vetëm përmes kufijëve të tij. […] Një shkëputje me 

përvojën në periferi shkakton një riorganizim në brendësi të fushës; duhet të caktohen vlera të caktuara 

të vërtetësisë ndaj disa gjykimeve tona. […] Me dhënien e një vlerësimi të ri të një gjykimi të caktuar  

duhet të japim një tjetër edhe për të tjerët, që mund të jenë gjykime logjikisht të lidhur me të parin apo se 

vetë këta përbëjnë gjykime të lidhjeve logjike. […] Por e tërë fusha është e përcaktuar nga pikat e saj të 

kufirit, pra nga përvoja, në mënyrë kaq të vagullt sa mbetet përherë një liri e konsiderueshme zgjedhjeje 

për të vendosur se cilët janë gjykimet që duhet t’i jepet një vlerësim i ri nën dritën e një përvoje të 

veçantë të kundërt” – Willard Van Orman Quine, From a Logical Point of View (New York: Harper & 

Row Publishers, 1961), 42-43. 
2 “Një nga trajtat e përdorura nga Miti i të dhënës është idea se ekziston, në fakt, duhet të ekzistoj, një 

strukturë e veçantë e dhënë e faktit që (a) çdo fakt jo vetëm të jetë jo vijueshmërisht i njohur si rast, por 

nënkupton asnjë lloj njohje tjetër, si një e dhënë e veçantë fakti, ashtu edhe të vërteta të përgjithshme; 

dhe  (b) ... njohja jo e rrjedhuar e  fakteve që i përkasin  kësaj strukture përbën gjygjin final për të gjithë 

pohimet faktike –të veçanta dhe të përgjithshme-rreth botës” – Wilfrid Sellars, Empiricism and the 

Philosophy of Mind (USA: Harvard University Press, 1997), 68-69.  
3 Gaston Bachelard, Il materialismo Racionale (Bari : Dedalo, 1993), 6. 
4 Paul Boghossian, Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism (New York: Oxford 

University Press Inc., 2006), 6-7. 
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pohimi tipik i konstruksionit social do të përmbledh jo thjesht pohimin se një fakt i 

veçantë është ndërtuar nga një grup social, por se është i ndërtuar në atë mënyrë që 

pasqyron nevojat dhe interesat e tij rrethanore, kështu që nëse nuk do t’i kishte ato 

nevoja dhe interesa mundet mjaft mirë të mos e ndërtonte atë fakt”1. Në këtë aspekt, 

karakteri social i krijimit apo ndërtimit të faktit përbën një thelb ekzistencial të vetë 

ekzistencës së faktit2. 

Ndërkohë ngjarjet në botë nuk varen thjesht nga objektet apo fenomenet që ajo përmban 

por nga lidhja e tyre që formon faktet.  Kjo  nënkupton dy aspekte themelore: së pari se 

“ne e ndërtojmë një fakt duke pranuar një mënyrë të foluri apo të menduari që 

përshkruan atë fakt”3 dhe së dyti, se përderisa kemi një regjim të diskursve të ndryshme 

atëherë rrjedhimisht artikulohen këndvështrime të ndryshme rreth fakteve4. Në lëmin e 

hermeneutikës, natyra perspektiviste dhe kuptimshmëria e faktit jo si një entitet i veçuar 

theksohet hapur si një situatë që ekziston edhe në shkencat e shpirtit. Në këtë perspektivë 

Gadamer-i thekson se “problemi i provës i hermeneutikës nuk mund të kufizohet te 

shkencat humane. Ato që në shkencat e natyrës emërtohen si fakte, nuk janë tërësisht 

madhësi arbitrare, por përbëjnë përfundime të matjeve që përfaqësojnë përgjigjen ndaj 

një çështje, një konfirmim apo një përgënjeshtrim i një hipoteze. Kështu edhe një 

eksperiment përmes matjes nuk përligjet vetëm nga fakti që këto matje kryhen në mënyrën 

më të saktë, sipas të gjithë rregullave; në fakt ai përfton legjitimitetin e tij vetëm përmes 

kontekstit të kërkimit. Si rrjedhim, çdo shkencë përfshin një element hermeneutik. Ashtu si 

në fushën e historisë një çështje apo një fakt nuk mund të merret parasysh i veçuar, po 

ashtu e njëjta është e vërtetë në fushën e shkencave të natyrës. Por kjo nuk do të thotë në 

fakt se racionaliteti i vetë të vijuarit duhet të kufizohet, në mënyrë që ky racionalitet të 

bëhet i mundur. Skema e “formulimit të hipotezës” dhe “të provës” së tij vlen për çdo 

lloj kërkimi, edhe në shkencat humane, po ashtu madje edhe në brendësi të filologjisë- e 

natyrisht paraqet rrezikun se racionaliteti i kësaj procedure do të merret si një përligjje e 

mjaftueshme e kuptimit të asaj që “njihet””5.  

 

 
3.7.6   Marrëdhënia fakt/vlerë: vlerësimi aksiologjik rreth faktit 

 

Nga sa analizuam pak më sipër kuptohet se konceptimi hermeneutik i faktit varet nga 

perspektiva sociale e një grupi social e cila e bazon në një paradigëm të caktuar atë që  e 

                                                 
1 Paul Boghossian, Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism (New York: Oxford 

University Press Inc., 2006), 17. 
2 “Teoricieni i konstruksionit social nuk interesohet zakonisht për këto konstruktime të detyruara. Ai 

dëshiron të theksojë varësinë rrethanore të fakteve që kemi ndërtuar, për të treguar se nuk do të ishin 

përftuar me patjetër nëse ne do të kishim vendosur ndryshe. Në kuptimin rreptësisht teknik, pra, fakti 

është socialisht i ndërtuar atëherë dhe vetëm atëherë nëse është domosdoshmërisht e vërtetë se nuk mund 

të përftohet veçse përmes veprimeve të grupit social të varura nga rrethanat” - Paul Boghossian, Fear of 

Knowledge. Against Relativism and Constructivism (New York: Oxford University Press Inc., 2006), 18. 
3 Paul Boghossian, Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism (New York: Oxford 

University Press Inc., 2006), 27. 
4 “Tani, kemi nevojë ta kuptojmë më mirë idenë se gjykimi është i vërtetë vetëm në raport me një teori” - 

Paul Boghossian, Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism (New York: Oxford 

University Press Inc., 2006), 44. 
5  Hans Georg Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 1021. 
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cilëson si fakt. Në këtë aspekt, konceptimi i faktit nuk mund të ndahet nga ajo që 

cilësohet si vlerë nga një grup shoqëror i caktuar. Në këtë mes, një aspekt i rëndësishëm 

lidhur me krijimin e një gnoseologjie hermeneutike është rivlerësimi i Weber-it se 

ekziston një marrëdhënie mes aspektit teorik dhe atij vleror si kriter zgjedhje mes 

shumëllojshmërisë empirike. Në këtë aspekt, çdo njohje orentohet dhe përvijohet nga disa 

vlera paraprake subjektive1. Në këtë mënyrë, konceptimi i Weber-it lidhur me shkencën 

si edhe për Nietzsche-n, uk lidhet me pasqyrimin e realitetit apo kërkimin për të vërtetën 

por me të kuptuarit nisur nga disa vlera paraprake e perspektiva vlerore2. Sipas Weber-it 

shkenca vepron njëlloj si kultura, si një sistem i hapur dhe integrues kuptimesh. Për këtë 

arsye, për të objektiviteti i shkencës nuk qëndron tek përputhshmëria (korrespondenca) e 

pohimit me strukturën ontologjike të realitetit por me zbulimin e një kushti domethënës 

(edhe vleror) për shpjegimin e fenomeneve. Ky përfundim është i rëndësishëm për të 

theksuar edhe një kritikë të rëndësishme kundër nepozitivizmit që i cilësonte vlerat dhe 

në përgjithësi etikën si një diskurs që nuk përfshihet në diskutimin shkencor3. Në të 

vërtetë, në këtë këndvështrim pak rëndësi ka ky debat ndërkohë që parimet etike në 

kërkimin shkencor pranohen si meta parime që ndikojnë dhe themelojnë gjerësisht 

kërkimin shkencor dhe atë që cilësohet si fakt në shkencë. Si rrjedhim, sipas Putnam-it 

“të thuash se edhe vlerat epistemike janë vlera, siç bëra tashmë, natyrisht nuk nënkupton 

të mohosh se ekzistojnë diferenca mes vlerave epistemike dhe etike”4. Ajo që theksojmë 

është fakti se është edhe në saj të natyrës vlerore që i jepet kuptim një situate të caktuar si 

fakt në shkencë. Putnam-i e ka theksuar bindshëm këtë aspekt se “njohja e fakteve 

nënkupton njohjen e vlerave. Ky është qëndrimi që mbroj. Kjo mund të ndahet në dy teza 

të ndara : (I) veprimtaria e përligjjes së tezave faktike nënkupton gjykime vlerore dhe (II) 

duhet të marrim parasysh këto gjykime vlerore si të afta të korrigjohen… nëse nuk duam 

që të biem në subjektivizëm kundrejt vetë tezave faktike”5. Pikërisht këto përfundime 

                                                 
1 “Vlefshmëria objektive e tërë dijes empirike bazohet veçanërisht në renditjen e realitetit të shfaqur sipas 

kategorive që janë subjektive në një kuptim të veçantë, domethënë, përsa paraqesin parashtrimet e 

njohjes sonë dhe bazohen në parashtrimin e vlerës të atyre të vërtetave që vetë njohja empirike është e 

aftë ta na i jap..... besimi në vlerën  e të vërtetës shkencore përbën produktin e kulturave të caktuara dhe 

nuk përbën produktin e natyrës fillestare të njeriut. Ata për të cilët e vërteta shkencore është pa asnjë 

vlerë do të kërkojnë më kot ndonjë të vërtetë tjetër për t’i marrë vendin shkencës  në ato aspekte që e bën 

unike, domethënë në dhënien e koncepteve dhe gjykimeve që nuk përbëjnë as realitetin empirik, as 

riprodhime të tij, por që lehtësojnë renditjen e saj analitike në mënyrë të vlefshme” – Max Weber, The 

Methodology Of The Social Sciences (Illinois: The Free Press Of Glencoe, 1949), 110-111. 
2 “Fakti që vlera e botës qëndron te interpretimi ynë (e ndoshta në ndonjë shteg janë të mundshme 

interpretime të ndryshme nga ato thjesht njerëzore), që deri më tash interpretimet kanë qenë të tëra 

vlerësime perspektiviste, në bazë të të cilave ne në jetë, më mirë të themi në vullnetin për fuqi, ruajmë për 

zhvillimin e fuqisë; që çdo lartësim i  njerëzve bart kapërcimin e interpretimeve më të ngushta; që çdo 

përforcim i arritur ndonjëherë, çdo zgjerim i fuqisë hap perspektiva të reja dhe vendos me forcë të besoj 

në horizonte të reja- të gjitha këto gjenden kudo në shkrimet e mia. Bota që në njëfarë mënyre është 

objekt interesi është e rreme, ose nuk përbën një realitet, por një shpikje dhe një rrumbullakim i një 

shume të pakët vëzhgimesh; ajo është “fluide” si diçka që bëhet, si një falsitet që gjithmonë vetëm 

zhvendoset e që nuk i afrohet kurrë të vërtetës, sepse- nuk ekziston e vërteta”- Friedrich 

Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, 2[108], in Opere Di Nietzsche (Milano: Adelphi, 1975), 101-

102. 
3 “ Dihotomia fakt/vlerë përbën, në fund të fundit, jo një dallim por një tezë pra teza sipas së cilës “etika” 

nuk vërtitet rreth “çështjeve të faktit””  – Hilary Putnam, Fatto/ Valore (Roma: Fazi, 2004), 24. 
4 Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 36. 
5 Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 150-151. 
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shërbejnë për Putnam-in edhe si një kritikë për natyrën kontradiktore që prodhonte 

mendimi nepozitivist kur përdorte terma joshkencor (joempirik) për të klasifikuar 

fenomenet apo të dhënat empirike1. Këto kontradiksione, më pas, i shtynë edhe shumë 

eksponentë të nepozitivizmit për tu tërhequr nga ky qëndrim dhe të pranonin situatën se 

koncepti i vlerave, besimit apo dëshirës është i rëndësishëm në shkencë po aq sa edhe 

termi “koncept”2. Kështu natyra sociale e konstruksionit të faktit shpreh natyrën 

hermeneutike të lidhjes fakt/vlerë ku ashtu si puna interpretuese e një teksti niset nga 

qëndrim të zgjedhjes etike po ashtu edhe “epistemologjia, apo struktura e dijes që ne 

pranojmë, themelohet mbi vendim etik”3. Madje përmasa etike në kërkimin shkencor 

është edhe më e thellë kur pranohet sipas Rorty-t se “ teza sipas së cilës në tërësi 

mbërrijmë më afër të vërtetës rreth botës duke zgjedhur teori që shfaqin thjeshtësi, 

koherencë, parashikim të mëtejshëm kundrejt të kaluarës…, përbëjnë këto vetë hipoteza 

empirike të ndërlikuara që zgjedhim sepse jemi udhëhequr pikërisht nga vlerat në fjalë…. 

Të thuash këtë nënkupton të mbështesësh se nëse këto vlera epistemike na vënë në kushtet 

për të përshkruar botën në mënyrë korrekte…, kjo përbën diçka ndaj së cilës jemi të 

vetëdijëshëm pikërisht përmes lenteve të dhëna nga këto vlera”4. Kështu siç vazhdon të 

nënvizoj Rorty, “nga këndvështrimi pragmatik kontrasti mes “marrëdhënieve të ideve” 

dhe “të dhënave faktike” përbën një rast të veçantë kundërvënieve të dëmshme të 

gjashtëqindës mes qenies “tek ne” dhe qenies “aty jashtë”, mes subjektit dhe objektit.... 

Pragmatistët shmangin këtë qëndrim të fundit... Të gjithë pyetjet teorike do të 

zëvendësoheshin nga pyetje praktike; do të pyesim nëse duhet të ruajmë vlerat, teoritë 

dhe praktikat që aktualisht zotërojmë apo nëse duhet të kërkojmë t’i ndryshojmë”5. 
 

 
 

3.7.7   Marrëdhënia e ndërvarur mes përmbajtjes empirike dhe aspektit konceptual 

 

Në një optikë më teknike dhe proceduriale lidhur me natyrën hermeneutike dhe relative të 

asaj që cilësohet si “fakt” duhet analizuar edhe marrëdhënia e ngushtë dhe e 

pazgjidhshme që krijohet mes rrafshit konceptual dhe empirik në kërkimin shkencor. Pra, 

thënë në përgjithësi, mes teorisë dhe faktit empirik në fokusin e eksperimentit. Ndërkohë 

lidhur me këtë marrëdhënie botëkuptimi pozitivist i epistemologjisë kishte krijuar një 

ndarje të qartë mes përmbajtjes emprike dhe aspektit konceptual, pra mes eksperimentit 

dhe teorisë. Kjo ndarje e besuar i krijonte mundësinë pozitivizmit ta konceptonte 

eksperimentin si “gurin” përfundimtar dhe të padiskutueshëm të provës për të testuar 

                                                 
1 “Edhe pse pozitivistët logjik mendonin se ajo që quanim gjuhë të shkencës barazvlente me tërësinë e 

gjuhës “konjitivisht të kuptimtë”, vizioni i tyre ishte thellësisht i gabuar, siç mbështeta në kapitullin e 

mëparshëm; në fakt; ajo meritonte madje një përgënjeshtrim të vetvetes. Kjo pasi termat kyç filozofik, 

“konjtivisht të kuptimtë” dhe  “nonsens”, nuk janë terma të vëzhgueshëm, as “terma teorik” të një teorie 

fizike, as terma logjiko-matematikor: megjithatë sipas botëkuptimit të tyre, gjuha e shkencës, mund të 

përmbante”- Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 39. 
2 “Quine del në përfundimin se kjo tregon që nocionet si “besim” dhe “dëshira” janë (për qëllime 

shkencore) aq të nevojshme sa ato të “konceptit” dhe “intuicionit”” - Richard Rorty, Philosophy and the 

mirror of nature (New Jersey: Princeton University Press, 1979), 193. 
3 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 71. 
4 Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 37-38. 
5 Richard Rorty, Scritti filosofici I (Roma-Bari: Sagittari Laterza, 1994), 54-55. 
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aspektin konceptual (parashikimet e teorisë) në mënyrë të qartë dhe pa ekuivoke (besimi 

në ekzistencën e një eksperimenti vendimtar në shkencë). Në këtë drejtim, një kritikë e 

mirë (pas dy kritikave të Quine-t kundër empirizmit1) është edhe kritika e tretë e zhvilluar 

nga Davidson-i. Ky i fundit kritikon kundërvënien mes përmbajtes empirike dhe skemës 

konceptuale. Sipas tij, arsyeja e ekzistencës së këtij botëkuptimi “nga dogma e dualizmit 

mes skemës dhe realitetit, vijon realiteti konceptual dhe e vërteta kundrejt një skeme. Pa 

këtë dogmë, ky lloj relativiteti zhduket nga rruga”2. Në këtë perspektivë, në epistemologji 

lind natyrshëm e ashtuquajtura tezë e holizmit që kritikon këtë ndarje dikotomike mes 

përmbajtjes empirike dhe aspektit konceptual. Sipas kësaj teze (e mbrojtur veçanërisht 

nga epistemologjia post-popperiane) kuptimi i një pohimi të caktuar empirik nuk është i 

mundur të shquhet prerazi pasi përherë ai fsheh apo shpreh një varësi konceptuale sesa 

thjesht referenciale. Si pasojë, kjo nënkupton se kuptimi i një pohimi nuk duhet t’i 

drejtohet përballjes me përvojën (eksperimentit) por rindërton një kornizë gjuhësore-

kulturore brenda të cilës ndodh caktimi apo njohja (adresimi) e kuptimit. Dhe pikërisht ky 

është një qëndrim që i ka bazat tek parimi kantian (sipas të cilit, ndryshimi konceptual 

bart një ripërcaktim të fushës së objekteve) dhe ai i Wittgenstein-it lidhur me pluralitetin 

dhe relativitetin e lojërave ligjërimore3. Më konkretisht ideja e Wittgenstein-it lidhet me 

faktin se koncepti i të parit nuk prodhon dy elementë: një optik dhe një interpretues. Sipas 

tij, çdo perceptim pamor përbën përherë një lloj i “të parit të kuptimtë” (Sinn-Sehen). 

Kështu nëse sjellim një shembull në historinë e shkencës mund të shfaqim se në rastin e 

konsideratave të Johannes Kepler-it dhe Tycho Brahes-it lidhur me pozicionin e diellit  

dhe tokës, ato paraqiteshin si të kundërta (për Kepler-in është dielli në qëndër dhe toka që 

rrotullohet përreth tij ndërkohë për Brahe-n është e kundrta). Por elementët e përvojës së 

Kepler-it dhe Brahe-s ishin të njëjta si përvijime në kuptimin biologjik (imazhi që 

përplaset në retinë) por organizmi konceptual ishte tërësisht i ndryshëm. Pra të parit 

nënkupton dhe përbën një përvojë dhe ngjan se është teoria ajo që i paraprin vëzhgimit. 

Pra nuk mund të kuptojmë asgjë rreth asaj që shohim nëse nuk kemi një pritshmëri rreth 

asaj që do të vëzhgojmë. Në rrafshin epistemologjik, Stephen Toulmin-i thekson me të 

drejtë se perceptimet nuk janë të lira apo të pavarura nga para të kuptuarit. Si pasojë, 

“njerëzit që pranojnë ideale të ndryshme dhe paradigma nuk kanë asgjë të përbashkët 

lidhur me termat teorik, ku të diskutojë problemet e tyre në mënyrë të frytshme. Ata 

madje nuk kanë edhe të njëjtin problem: ngarjet që përbëjnë “fenomene” në sytë e një 

njeriu tjetër mund të cilësohen nga tjetri si tërësisht të rëndomta”4. Nga  ana tjetër, ai  

nënvizon dy momentet ku në të parin theksohet horizonti i pritshmërive që vjen nga 

                                                 
1 “Empirizmi modern është kushtëzuar në pjesën më të madhe nga dy dogma. Njëra është besimi në një 

ndarje themelore mes të vërtetave që janë analitike, apo që bazohen në kuptime në mënyrë të pavarur 

nga çështje të faktit, dhe të vërteta që janë sintetike, apo që bazohen në fakte. Dogma tjetër është 

reduksionizmi: besimi se çdo pohim i kuptimtë është i njëvlerëshëm me disa struktura logjike lidhur me 

termat që i drejtohen përvojës së drejtëpërdrejt” – Willard Van Orman Quine, From a Logical Point of 

View (New York: Harper & Row Publishers, 1963), 20. 
2  Donald Davidson, Verita e interpretazione (Bologna: Il Mulino, 1994), 171, 172. 
3 “ Një pjesë thelbësore e “lojërave ligjërimore” që zhvillojmë në shkencë, në moral dhe në të drejtë është 

shpikja e koncepteve të reja dhe futja e tyre në përdorimin e përgjithësuar: konceptet e reja bartin me 

vete mundësinë e formulimit të të vërtetave të reja ” - Hilary Putnam, Fatto/Valore (Roma: Fazi, 2004), 

121. 
4  Stephen Toulmin, Foresight and Understanding: An Inquiry into the Aims of Science  (New York: 

Harper Torchbooks, 1961), 57. 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New+York%2C+Harper+%26+Row%22
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kufijtë “common sense”1 dhe në të dytën lëviz në nivelin sesi teoritë  i përkojnë një skeme 

të përgjithshme. Në këtë mënyrë, Toulmin-i mendon se teoritë shkencore dhe shpjegimet 

shkencore përdorin paraqitje të llojeve të ndryshme duke kuptuar se epistemologjia shkon 

më tepër me vizionin e variacionit dhe përzgjedhjes së tyre. Kështu epistemologjia nuk 

ecën sipas vizionit të formës dhe vlefshmërisë por të përshtatjes dhe ndryshimit2. Për të, 

risia dhe transmetimi përbëjnë procese të orentuara drejt përshtatjes me nevojat 

ekologjike të çdo situate problematike. 

Nga ana tjetër, për ta kuptuar më thellë edhe nga një panoramë më të gjerë, mendimi i 

Feyrabend-it është edhe më i qartë dhe konkret. Sipas tij, racionaliteti i shkencës nuk 

mund të varet vetëm nga vlefshmëria formale e pohimeve brenda teorive shkencore në 

një periudhë të dhënë historike. Përkundrazi: duhen kuptuar fillestat dhe shtysat e fuqisë 

shpjeguese për të kuptuar atë që fshihet në kërkimin shkencor dhe në procesin e 

shndërrimeve konceptuale. Në këtë situatë, vëmendja epistemologjike natyrshëm u 

zhvendos duke kaluar nga struktura e teorive shkencore tek shndërrimet dinamike 

shkencore duke e kthyer vëmendjen te historia e kërkimit shkencor. Kështu çështja  e 

epistemologjisë lidhet me faktin sesi të qasen përfundimet konceptuale me praktikën e 

përditshme të kërkimit shkencor. Në këtë drejtim, procesi i ndryshimit dhe revolucionit 

në kërkimin shkencor u bë qëndror në epistemologji duke e vendosur interesin e kësaj të 

fundit jo me faktin sesi vëzhgimet paraqesin të dhëna të pavarura empirike por sesi 

aspekti teorik luan një rol thelbësor në përcaktimin e asaj që vëzhgohet duke bërë që 

vëzhgimi empirik të ndikohet nga besimet dhe qëndrimet e vëzhguesit. Sipas Feyerabend-

it (dhe shumë epistemologëve) teoria nuk fillon me një vëzhgim por përfshin të dy 

elementët. Kështu vëzhgimet empirike e për më tepër pohimet vëzhguese dhe pohimet e 

përfundimeve eksperimentale përbëjnë përherë interpretime të fakteve të vëzhguara nën 

dritën e teorive (aspektit konceptual).  Kuptimi i një pohimi vëzhgues përcaktohet si nga 

kushtet pragmatike ku gjuha përdoret ashtu edhe nga fenomenet që na bëjnë që ne të 

pohojmë se janë të vërteta. Ndërkohë kundër asaj që ai e cilëson si “parimi i kuptimit 

pragmatik”, Feyerabend-i kritikon se rregullsia e pasqyrimit gjuhësor në kontekstin e 

vëzhgimit nuk përcakton kuptimin: “gjithësesi sado i kujdesshëm dhe i dobishëm të jetë 

një vëzhgim njerëzor, fakti se në situata të caktuara (vazhdimisht) prodhon një farë 

turbullimi, nuk na lejon ne të rrjedhojmë se çfarë do të thotë ky turbullim”3. Për të, kjo do 

të thotë se përvoja e drejtëpërdrejt e lidhur me përdormimin e pohimeve vëzhguese nuk 

përcakton kuptimin por, në rastin më të mirë, përbën shkakun e pohimit. Në këtë mënyrë, 

ai pranon se të ashtuquajturat “pohime vëzhguese” përbëjnë produkte të interpretimit, një 

nga të shumtat.  Ai thekson se  “interpretimi i një gjuhe vëzhguese përcaktohet në teoritë 

që ne përdorim për të shpjeguar se çfarë vëzhgojmë, dhe këto ndryshojnë aq shpejt sa 

ndryshojnë edhe teoritë”4. Kështu i tërë ky përfundim mbështet faktin, sipas tij, se 

kuptimet e termave vëzhgues varen nga teoria në të cilën përdoret duke na shfaqur “një 

interpretim realist të teorive shkencore” sipas të cilit teoritë përmbajnë dhe paraqesin 

termat e tyre vëzhgues të mbarsur me kuptim. 

                                                 
1 Kuptim të përbashkët – ang. 
2 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

171–173. 
3 Paul Feyerabend, Realism, rationalism and scientific method (New York: Cambridge University Press, 

1981), 22. 
4 Paul Feyerabend, Realism, rationalism and scientific method (New York: Cambridge University Press, 

1981), 31. 
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Më tej, lidhur me kuptimin, termat e vëzhgimit nuk varen nga teoria thjesht në bazë të 

kontekstit por edhe sepse teoritë e interpretuara në mënyrë realiste paraqesin termat 

vëzhgues që ato përdorin bashkë me kuptimet e tyre. Kjo ndodh pasi teoria kërkon të 

përshkruaj realitetin duke sjell pasoja lidhur me natyrën e entiteteve të vëzhguara. Si 

pasojë, duke pranuar faktin se kuptimi nuk nis as nga përvoja e as nga kushtet e zbatimit, 

kuptimi i një termi vëzhgues, siç përdoret brenda teorisë, varet nga mënyra sesi teoria 

përshkruan entitet të cilat termat i drejtohet. Në këtë drejtim, Feyerabend-i mbron 

qëndrimin e “teorisë pragmatike të vëzhgimit” sipas së cilës pohimet vëzhguese dallohen 

nga pohimet e tjera jo nga kuptimet e tyre por nga rrethanat e prodhimit të tyre1. Pra një 

këndvështrim teorik nuk mohohet thjesht sepse pohimet e tij vëzhguese thonë se duhet të 

ketë njëfarë përvoje pse ato nuk ndodhin por sepse prodhohen pohime vëzhguese kur 

vëzhguesit prodhojnë mohimin e këtyre fjalive: gjithçka varet nga parashimet që bën. 

Ndërkohë lidhur me këtë çështje duhet trajtuar edhe fakti se nuk mund të ekzistojnë 

veçmas koncepteve të vëzhgueshme të pavarura nga një rrafsh teorik. Këtë qëndrim  

mbron haptazi nga Kuhn-i2 dhe Feyerabend-i. Pra ideja që mbrohet është se nuk ekziston 

një ndarje e qartë mes koncepteve të vëzhgueshme dhe atyre empirike çka nënkupton se 

çdo koncept i vëzhgueshëm është edhe teorik në një perspektivë të caktuar. Sipas 

Feyerabend-it konceptet teorike nuk provohen përmes vëzhgimit të drejtëpërdrejt edhe 

pse mund të ekzistojnë disa konceptet të vëzhgueshme (si p.sh karrige) që përcaktohen 

më drejtëpërdrejt dhe që nuk janë problematike si konceptet e tjetra. Megjithatë 

“përcaktimi i vlerës së vërtetësisë të një pohimi rreth një tavoline të caktuar duhet të 

përcaktohet nga teoritë shtesë të perceptimit. Kështu, kjo nënkupton se “tavolina” është 

një koncept teorik. Më tej, për shkak se ky argumentim mund të përsëritet duke ju 

drejtuar çdo objekti, atëherë ne duhet të dalim në përfundimin se të gjitha konceptet 

empirike janë koncepte teorike….[ku] çdo koncept është problematik, sepse çdo koncept 

është teorik”3. Si përfundim, Feyerabend-i (bashkë edhe me epistemologë të tjerë) 

pranojnë se në shkencë është e pamundur që të ekzistojnë pohime fillestare të vërteta që 

bazohen në ndijime të thjeshta të drejtëpërdrejta pasi “ndijimi nuk është diçka absolute. 

Është përherë një çështje në lidhje me  një marrëdhënie lidhur me një sfond të ndijimeve 

të tjera që në përgjithësi nuk hyjnë në një marrëdhënie të vetëdijëshme, dhe analizave e të 

cilat kërkon përgatitje të veçanta. Sigurisht që kjo vlen jo vetëm për ndijimet e të 

prekurit, por gjithashtu për ndijimet e të nuhaturit, ndijimet pamore dhe ndijime të 

tjera”4. Në këtë aspekt, pamundësia e ndarjes së qartë mes koncepteve vëzhguese dhe 

atyre teorike i jep një natyrë thellësisht hermeneutike kërkimit shkencor duke pranuar 

(sikundër) hermeneutika se çdo term i tekstit fiton kuptim nisur nga perspektiva teorike 

                                                 
1 “Teoria pragmatike e vëzhgimit është përpunuar nga Feyerabend-i në disa detaje. Premisa e madhe e 

teorisë është ajo që unë mund të paraqes në një rast të caktuar se çfarë përbën një pohim vëzhgues pa e 

ditur se çfarë nënkupton pohimi” – Robert Butts, “Feyerabend and the pragmatic theory of observation”, 

Philosophy of Science 4, vol.33 (1966), 384. 
2 “Meqë kemi vërtetuar tashmë se në shkencat fakti dhe teoria, zbulimi dhe shpikja, nuk janë kategorikisht 

dhe në mënyrë përfundimtare të dallueshme, mund të parandihet  përkimi ndërmjet kësaj pike dhe pikës 

së mëparshme” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of 

Chicago Press, 1996), 66. 
3 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 22. 
4 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 24. 

http://philpapers.org/go.pl?id=BUTFAT-2&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fsici%3Fsici%3D0031-8248(196612)33%3A4%3C383%3AFATPTO%3E2.0.CO%3B2-T
http://philpapers.org/asearch.pl?pubn=Philosophy%20of%20Science
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që interpretohet, e mbushur me ndikime dhe horizonte vlerore, historike, sociale etj. Ky 

aspekt i jep kërkimit shkencor natyrën e thellë interpretative dhe perspektiviste të 

fenomenit empirik shkencor. 

 

 
 

3.7.8   Natyra hermeneutike e metodës 

 

Një element tjetër i rëndësishëm që duhet të analizojmë në kërkimin shkencor është edhe 

ai i metodës. Edhe në këtë mes, debati i epistemologëve është i gjerë dhe i gjithëanshëm 

por qëllimi ynë është që të shfaqim idenë se edhe mes qëndrimeve të ndryshme theksohet 

në mënyrë të përbashkët edhe një qëndrim hermeneutik. Fillimisht duke i ikur qasjes 

pozitiviste, epistemologët në përgjithësi (me disa ndryshime) dhe Popper-i në veçanti, 

thekson se epistemologjia nuk është asgjë tjetër veçse një metodë shkencore e 

përgjithshme që do të thotë se ajo bazohet jo në përligjjen e pohimeve por në dhënien e 

rregullave, metodave hetuese dhe procedurave kritike. Nga aspekti metodologjik, 

epistemologjia në disa drejtime bashkohet me hermeneutikën. Fillimisht  duke qenë se të 

dyja interpretojnë një fenomenin empirik (tekstin apo fenomenin fizik empirik) vetë 

Popper-i shpreh afërinë me mendimin e Gadamer-it. Ai shprehet [Popper-i] se “teoria 

ime është po aq antipozitiviste sa e tija, dhe unë kam treguar se interpretimi i teksteve 

(hermeneutika) punon me të njëjtat metoda të shkencave natyrore”1. Edhe Gadamer-i nga 

ana e tij është i vetëdijëshëm për afërinë me metodën e Popper-it kur shprehet se “përvoja 

e hermeneutike nuk themelohet në një pikë të epërme, por shfaq faktin se e vërteta e 

mundshme vihet në provë”2. 

Nga ana tjetër, duke i dhënë një natyrë metodike epistemologjisë, Popper-i nuk kërkon 

një themelim të epistemologjisë por vetëm një spikatje të një diskursi në aspektin 

procedurial dhe metodik. Sipas tij, të gjithë epistemologët përballen me trilemën e Fries-

it3 pasi të gjithë i pranojnë pohimet bazë pa i përligjur. Kjo do të thotë se pranojnë 

regresin e pafundëm. Sipas tij, bindjet personale të shkencëtarëve për këtë arsye nuk kanë 

rëndësi për epistemologjinë jo sepse nuk kontribojnë në zbulimin e një teorie apo në 

shpjegimin subjektiv të preferencës për të por sepse nuk mund ta përligjin atë. Popper-i 

                                                 
1  Hans Albert e Dario Antiseri, L’ermeneutica e scienza? (Calabria: Rubbetino, 2006), 20. 
2 Enciclopedia del Novecento, 11 vol. (Roma: Instituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani 1975-1998), 

739. 
3 “Ai na ka mësuar që, nëse pohimet e shkencës nuk pranohen dogmatikisht, ne duhet të jemi të aftë t’i 

përligjim ato. Nëse kërkojmë përligjje përmes arsyetimit të argumentuar, në kuptimin logjik, atëherë jemi 

të shtërnguar të pranojmë se pohimet mund të përligjen vetëm, përmes pohimeve. Kërkesa se të gjithë 

pohimet duhet të përligjen logjikisht (e përshkruar nga Fries-i si “zgjedhje përmes provave”) është e 

destinuar të na shtyj në një regres të pafundëm. Tani, nëse dëshirojmë të shmangim rrezikun e 

dogmatizmit ashtu si edhe të regresit të pafundëm, atëherë ngjan se duhet t’i drejtohemi për ndihmë 

vetëm psikologjizmit, pra doktrinës sipas së cilës pohimet mund të përligjen jo vetëm nga pohime por 

gjithashtu edhe nga përvoja perceptive. Të përballur me këtë trilemë- dogmatizmi vs. regresi i pafundëm 

vs. Psikologjizmi – Fries-i, dhe me të thuajse të gjithë epistemologët që dëshironin të paraqesnin 

pervojën tonë empirike, zgjodhën psikologjizmin. Në kuptim-përvojën, ai na thotë, se zotërojmë “njohje 

të drejtëpërdrejt”: nga kjo njohje e drejtëpërdrejt, mund të përligjim “dijen tonë të ndërmjetësuar” - 

njohje e shprehur në simbolizmin e disa gjuhëve. Dhe kjo  dije e ndërmjetësuar përfshin, natyrisht, 

pohimet e shkencës” – Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge Classics, 

2002), 75. 
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beson se konvencioni dhe përvoja ndryshojnë por nuk përcaktojnë njëri-tjetrin. Kështu 

ndryshe nga pozitivizmi logjik, ai hoqi dorë nga fakti se përligjja përbënte një kusht të 

domosdoshëm për dijen shkencore pasi është metoda dhe fryma kritike ajo që ka rëndësi. 

Në të vërtetë kjo e fundit përbën elementin themelor të pranishëm si në shkencat e shpirtit 

po ashtu edhe ato të natyrës1. Më tej, edhe Lakatos-it që shfaqet disi më i ndërlikuar se në 

rastin e Popper-it, i konsideron teoritë si programe kërkimi duke njohur vlerën euristike të 

tyre në zgjidhjen e problemeve duke i dhënë epistemologjisë një sens disi instrumentalist 

e pragmatist. Në këtë drejtim ajo që fiton interes nuk janë teoritë e veçuara por prirja e 

shfaqur nga vazhdimësia dhe nga praktika shkencore2. Kështu ne gjykojmë zhvillimet 

historike dhe arritjet e një kohe historike sesa thjesht situatën në një kohë të caktuar. Në 

këtë mënyrë, historia dhe metodologjia ndërthuren në një sipërmarrje të vetme të 

epistemologjisë ku metodologjia lidhet me faktin se vlerësimet e caktuara 

epistemologjike nuk lidhen me rregullat metodologjike që i thonë shkencëtarit të braktis 

apo ruaj një program kërkimi por sesi t’i përdor ato për të interpretuar fenomenet3. Në 

këtë përfundim të fundit qëndron më hapur edhe mendimi i Feyerabend-i. Fillimisht sipas 

tij shkenca përbën një diskurs ideologjik dhe “nuk ekziston asnjë “metodologji 

shkencore” që mund të përdoret për të ndarë shkencën nga të tjerët”4. Në një perspektivë 

më analitike, për Feyerabend-in, shkenca nuk punon duke mbledhur faktet dhe duke 

rrjedhuar teori nga to por duke interpretuar fenomenet me standarte plurale që 

kushtëzohen dhe krijohen në një momente të caktuara historike5. Sipas tij, “teoritë nuk 

vijojnë nga faktet në një kuptim të ngushtë logjik” [dhe] “dija e konceptuar në këtë 

mënyrë përbën një oqean alternativash të kanalizuara dhe të ndara nga një oqean 

standartesh…. Kjo e bën mëndjen tonë të aftë të zgjedhim, imagjinojmë, të kritikojmë”6. 

Në një drejtim tjetër, sipas Feyerabend-it, ky qëndrim i fundit përbën edhe një imperativ 

realist metodologjik për kërkuesin shkencor. Pra “ju mund  të jeni një empirist i mirë 

vetëm nëse jeni i përgatitur të punoni me shumë teori alternative sesa me një 

këndvështrim e përvojë të vetme…. Pluralizmi teorik pranohet se është një tipar thelbësor 

                                                 
1 “Edhe me tërë dallimet që ekzistojnë mes shkencave të natyrës dhe shkencave humane, në të vërtetë 

vlefshmëria imanente e metodologjisë kritike e të gjithë shkencave nuk vihet në diskutim” -  Hans Georg 

Gadamer, Verita e metodo (Milano: Bompiani, 2001), 1018. 
2 “Sipas pikëpamjes së  një shkolle me ndikim, praktika shkencore vendos për zgjedhjen e rregullave 

metodologjike. Rregullat që luajnë një rol në praktikën shkencore pranohen. Rregullat që nuk gjenden në 

praktikën shkencore apo që kundërshtojnë rregullat e pranuara refuzohen”- Paul Feyerabend, Science 

and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 159. 
3 “Pra parimet metodologjike, në masën në të cilën shprehin rregulla të procedurës shkencore, nuk 

përbëjnë norma absolute apo kategorike, por relative dhe instrumentale: nuk na thonë në mënyrë 

kategorike se çfarë të bëjmë, por se çfarë rrugë e të vijuarit është racionale në kuptimin që paraqet 

mundësitë më të mira për të mbërritur një objektivitet shkencor të caktuar” -  Carl Hempel, Oltre 

positivismo logico (Roma: Armando Editore, 1989), 142. 
4 Paul Feyerabend, "How To Defend Society Against Science", Radical Philosophy no. 11, Summer 03 

(1975)   
5 “Sofistikimi ynë rritet me çdo zgjedhje që ne bëjmë, dhe kështu veprojnë edhe standartet tona. Standartet 

konkurojnë ashtu si teoritë dhe ne zgjedhim standartet më të përshtatshme në situatat historike aty ku 

zgjedhjet ndodhin” - Paul Feyerabend, "How To Defend Society Against Science", Radical Philosophy 

no. 11, Summer 03 (1975)   
6 Paul Feyerabend, "How To Defend Society Against Science", Radical Philosophy no. 11, Summer 03 

(1975)   
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i gjithë dijes që kërkon të jetë objektive”1. Si rrjedhim, qëndrimi hermeneutik në kërkimin  

shkencor pranon se “nuk rrjedh se këtu ekzistojnë rregulla që duhet t’i bindemi për çdo 

akt konjitiv dhe çdo analizë shkencore…. Bota në të cilën jetojmë është shumë e 

ndërlikuar”2. 

 

 

 

3.7.9   Ndikimi metafizik në kërkimin shkencor 

 

Aspekti i fundit i rëndësishëm që do të analizojmë lidhur me disa nga elementët e 

kërkimit shkencor është edhe marrëdhënia mes filozofisë dhe shkencës: më në veçanti 

mes metafizikës dhe epistemologjisë. Historikisht dy janë qëndrimet kryesore që janë 

përvijuar në këtë marrëdhënie.  E para pranon se shkenca përbën një sipërmarrje të pastër 

empirike dhe pohimet metafizike nuk kanë vend në kërkimin shkencor. Kështu pohimet e 

metafizikës jo vetëm që nuk kanë vend në kërkimin shkencor por edhe vetë metafizika 

nuk ndikon dhe nuk luan një rol pozitiv (madje negativ) në kërkimin shkencor. Ky 

qëndrim klasik mbrohet bindshëm dhe kryesisht nga pozitivizmi dhe neopozitivizmi edhe 

pse ky i fundit, nga disa eksponentë, nuk u pranua më vonë. Arsyetimi që këto dy rryma 

mbronin ishte i thjeshtë. Pozitivizmi dhe më në veçanti neopozitivizmi në përgjithësi 

pranonin faktin se pohimet metafizike nuk janë pohime emiprike dhe si rrjedhim nuk janë 

të mbarsur me kuptim. Për këtë arsye, këto pohime nuk mund të thuhen nëse janë të 

konfirmuara apo të hedhura poshtë pasi nuk përmbajnë mundësinë e testimit empirik. Në 

këtë drejtim pohimet e metafizikës janë jashtë sferës së pohimeve shkencore dhe asnjë 

ndikim metafizik nuk mund të luaj një rol në kërkimin shkencor, madje ato shihen si 

element që mund të pengojnë kërkimin shkencor nën trajtën e paragjykimeve, 

pseudoproblemeve etj. Në këtë mënyrë, kjo marrëdhënie e prerë dhe e demarkuar qartë 

mes shkencës dhe filozofisë nuk lejonte një bashkëveprim reciprok mes këtyre të dyjave 

duke e bërë të pamundur (të paktën teorikisht) vendosjen e një ure komunikimi. 

Ndërkohë qëndrimi i dytë ka në brendësi shumë perspektiva dhe mbron në përgjithësi 

tezën se është e pamundur të vendoset një kriter demarkacioni logjik e përfundimtar mes 

pohimeve metafizike dhe atyre shkencore, pra të ndahet qartë e në mënyrë përfundimtare 

shkenca nga jo-shkenca. Ky qëndrim mbrohet nga racionalizmi kritik i përfaqëuar 

kryesisht nga Popper-i dhe Lakatos-i dhe thuajse nga e gjithë epistemologjia post-

popperiane. Fillimisht në një kuptim të gjerë gnoseologjik është Nietzsche ai që panon 

një marrëdhënie të lirë mes artit dhe shkencës. Ai duket se flet për një estetikë të 

epistemologjisë kur trajton marrëdhënien mes artit dhe shkencës dhe shprehet se shkenca 

duhet këndvështruar në optikën e artit ku ky i fundit duhet këndvështruar nën optikën e 

filozofisë së jetës. Në të vërtetë kemi dy sfera që duhet të ndërveprojnë duke huazuar nga 

njëra-tjetra disa aspekte përkatëse3. Tek ky vizion Nietzsche zbulon një lloj rregjimi 

                                                 
1 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 80. 
2 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 138. 
3  “Por shkenca na jep një kënaqësi përherë e më të pakët, dhe na privon përherë e më shumë kënaqësi 

përmes hedhjes së dyshimit në ngushëllimin e metafizikës, fesë dhe artit, të asaj burim të fuqishëm 

kënaqësie ndaj të cilës njerëzit ja detyrojnë të gjithë humanitetin e tij, i cili do të mpaket. Për këtë motiv, 

një kulturë e lartë duhet t’i jap njeriut një tru të dyfishtë, pra dy dhoma cerebrale, një për perceptimet e 



 

 

 
208 

bashkëplotësues kur kërkon ta shoh artin me sytë e shkencës dhe shkencën me sytë e artit 

pasi të dy kanë një perspektivë ku nuk konstatojnë por interpretojnë përmes ndërtimit të 

objektit të tyre të studimit. 

Ndërkohë Popper-i duke pranuar se kriteri i demarkacionit është metodologjik dhe jo 

logjik, pranon dhe faktin se ndikimet dhe zhvillimet metafizike apo filozofike mund të 

luajnë një rol pozitiv në kërkimin shkencor. Madje ai e sheh fillesën e mendimit kritik 

(çka qëndron në thelb të shkencës) në sipërmarjen e hershme të filozofisë mes Thalesit 

dhe Anaksimadrit. Mes të tjerash, Popper-i nënvizon këtë qëndrim duke dhënë raste nga 

historia e filozofisë dhe shkencës ku disa zbulime rezonojnë bashkë. Rasti tipik është 

botëkuptimi filozofik i atomit i cili u krijua përmes një abstraksioni të pastër filozofik dhe 

zbulimit empirik të ekzistencës së atomit në fizikë1. Ndërkohë Popper-i mban një 

qëndrim realist lidhur me ndikimet e metafizikës në kërkimin shkencor duke mos i 

cilësuar a priori si të frytshme apo të dëmshme. Historia e shkencës tregon se në disa 

raste ato janë të frytshme (hipoteza e atomit) e në disa raste mund të pengojnë kërkimin 

shkencor (p.sh hipoteza metafizike e eterit tek Newtoni). Në këtë drejtim, ai pranon se 

programet metafizike të kërkimit kanë një funksion euristik të rëndësishëm deri në masën 

që shfaqin drejtimin e kërkimit tonë në një shpjegim të kënaqshëm, në të kundërt ato janë 

penguese në kërkimin shkencor. Por megjithatë ai që e shfaq më hapur rolin e ndikimeve 

metafizike në kërkimin shkencor është Lakatos-i kur flasim lidhur me linjën e mendimit 

kritik në epistemologji. Ai e pranon më hapur ndikimet metafizike dhe aspektin historik2 

duke e vendosur vetë metafizikën në bërthamën e programeve të tij të kërkimit apo në 

natyrën e këtyre të fundit që përbën edhe zemrën e sipërmarrjes së kërkimit shkencor3. 

Por, më tej, ai që i njeh një rol edhe më të madh metafizikës në historinë e shkencës është 

Feyerabend-i. Paraqitja e shembujve të  shumtë të historisë së shkencës4 dhe kritikat e tij 

                                                                                                                                                 
shkencës, tjetra për atë të jo-shkencës: të gjendura pranë njëra-tjetrës, jo të përzjera bashkë, të 

dallueshme, të afta të shuhen; kjo është një kërkesë shëndeti. Në njërën sferë qëndron burimi i pushtetit, 

në tjetrën rregullatori: duhet të nxehet përmes iluzioneve, një anshmërisë, pasioneve, pasojat e të keqes 

dhe pasojat e rrezikshme të mbinxehjes duhet të ndalohen me ndihmën e ndërgjegjes të dhënë nga 

shkenca” – Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human (United Kingdom: Cambridge University Press, 

1996), p. 119 
1 Themi se ekzistojnë mendime që rezonojnë disi edhe pse nisen nga rrugë të ndryshme zbulimi por nuk 

mund të ndalim në konkluzionin se fizika u inspirua dhe u bazua tërësisht tek teza atomiste e Demokritit. 

Flasim për ndikime por jo për një themelim në arsyetim – shënimi im 
2  “Lakatos-i është pakrahasimisht më i ndërlikuar se Kuhn-i. Në vend të teorive ai merr parasysh 

programet e kërkimit që janë një varg teorish të lidhura përmes metodave të ndryshimit, të ashtuquajtura 

euristike. Çdo teori në varg mund të jetë plot gabime. Mund të jetë rrethuar nga anomali, kontradiksione, 

ambiguitete. Ajo që ka rendësi nuk është forma e teorive të veçanta, por prirja e shfaqur nga vargu. Ne 

gjykojmë zhvillimet historike, arritjet në një periudhë kohe, sesa situatën në një kohë të caktuar. Historia 

dhe metodologjia kombinohen në një sipërmarrje të caktuar” - Paul Feyerabend, Science and Relativism. 

Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 185. 
3  “Mund të formulohet “euristika pozitive” e një programi kërkimi si parim”metafizik”. Për shembull 

mund të formulohet programi i Newton në këtë mënyrë: “planetët në thelb gravitojnë afërsisht në trajta 

të mira sferike” - Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes (New York: 

Cambridge  University  Press, 1978), 51. 
4 Kështu për shembull, “revolucioni shkencor i shekujve të gjashtëmbëdhjetë dhe shtatëmbëdhjetë 

karakterizohet, midis të tjerash, nga një bashkëpunim i ngushtë mes shkencës dhe filozofisë. Kjo është një 

pasojë direkte e mënyrës në të cilën shkenca u debatua në antikitet dhe Mesjetë. Reagimi kundër 

“shkencës mesjetare”, që në shumë raste ishte thuajse një reagim kundër aspekteve të caktuara 

ngurtësuese të saj, çoi në zhvillimin e parimeve të reja filozofike. Kjo nuk çoi tek ndarja mes të shkuarës 

dhe filozofisë. Filozofia e re që u zhvillua gradualisht me siguri është përdorur për të paraqitur dhe 



 

 

 
209 

kundër një metode të vetme në kërkimin shkencor e shtyjnë atë në pranimin e një 

pluralizmi metodologjik disi anarkik i cili krijon dhe bën të mundur edhe aspektet apo 

ndikimet metafizike në fushën e shkencës apo të kërkimit shkencor. Sipas tij “ato luajnë 

[idetë metafizike] një rol vendimtar në kritikën dhe në zhvillimin e asaj që besohet në 

përgjithësi dhe që “konfirmohet saktë”, dhe ato janë gjithashtu të pranishme në çdo fazë 

të zhvillimit të dijes sonë”1. Ndërkohë idetë apo aspektetet metafizike bëjnë të mundur 

edhe ekzistencën e një qëndrimi më kritik lidhur me kërkimin shkencor në rastin e 

shpikjes së një teorie të re. Feyerabend-i shprehet se “tashmë është e garantuar që 

konsideratat metafizike mund të jenë të rëndësishme kur objektivi është shpikja e një 

teorie të re fizike…[dhe] kur ka marrë konfirmime të kënaqëshme në lidhje me atë që 

empirikisht e kënaqshme, ajo tregon se në të njëjtin moment ajo mund dhe duhet të 

harrojë të kaluarën e saj metafizike; spekulimet metafizike duhet të zëvendësohen nga 

arsyetimi empirik”2. Feyerabend-i përmend konkretisht raste në historinë e shkencës se 

nuancat metafizike luajnë një rol themelor në kërkimin shkencor në zbulimet e reja, 

madje ato më revolucionare3. Madje ajo që e thekson më tej rolin e ndikimit të 

metafizikës në kërkimin shkencor është fakti se edhe sistemet metafizike përmbajnë 

tharme të teorive shkencore duke qënë të dobishme në qëndrimin kritik për të zbuluar 

teori të reja empirike. Sipas tij, “sistemet metafizike përbëjnë teori shkencore në stadin e 

tyre më primitiv. Nëse ato kundërshtojnë një këndvështrim të mirë konfirmuar; atëherë 

kjo tregon dobinë e tyre si një alternativë për këtë këndvështrim. Alternativat janë të 

nevojshme për qëllimet e kriticizmit. Prandaj, sistemet metafizike që këndvështrojnë 

përfundimet e vëzhgueshme apo teori të mirë-konfirmuara janë pikëfillimi më i mirëpritur 

për një kriticizëm të tillë”4. Ndërkohë më tej, Feyerabend-i pranon se nuancat metafizike 

nuk janë të pranishme vetëm përgjatë përpunimit apo konkurimit me një teori shkencore5 

por janë të pranishme edhe në fillesë të saj pasi çdo teori krijon fillimisht supozime që 

                                                                                                                                                 
hequr dogmën e thekur të shkollave. Megjithatë, kjo ka patur gjithashtu një rol thuajse vendimtar në 

ndërtimin e shkencës së re dhe në mbrojtjen e teorive të reja kundër përpunimeve të rrënjosura thellë të 

tyre. Për shembull, kjo filozofi luan një rol shumë të rëndësishëm në argumentin rreth sistemit të 

kopernikan, në zhvillimin e optikës dhe në ndërtimin e një dinamike të re dhe jo-aristoteliane. Thuajse 

çdo pune e Galileut përbën një përzjerje e parimeve filozofike, matematike dhe fizike që bashkëpunuan 

intimisht pa dhënë përshtypjen e inkoherencës…. Filozofia e re nuk mund të kënaqet vetëm me 

pasqyrimin e një shkence që zhvillohet në mënyrë të pavarur nga ajo…. Ajo luan një rol thelbësor në 

ndërtimin e një shkence të re që do të zëvendësonte doktrinat e hershme”- Paul Feyerabend, Science and 

Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 127-128. 
1 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 80 
2 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 99 
3 “Fakti se shkenca zotëron rezultate që janë në favorin e saj vetëm nëse këto përfundime arrihen vetëm 

nga shkenca, dhe pa asnjë ndihmë jashtë saj. Një vështrim në histori tregon se shkenca vështirë se ka 

përftuar përfundime në këtë mënyrë. Kur Koperniku futi një këndvështrim të ri të universit, ai nuk ju 

drejtua shkencëtarëve paraardhës, ai ju drejtua një pitagoriani të marrë si Filalosi. Ai mori idetë e tij 

dhe i ruajti ato përballë rregullave tonit të metodës shkencore”- Paul Feyerabend, Science and 

Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 186. 
4 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 100. 
5 Ndërkohë rasti mekanikës kuantike sipas Feyerabend-it përbën “një shembull të mrekullueshëm në 

mënyrën sesi spekulimi filozofik, kërkimi empirik, dhe naiviteti matematikor mund të bashkohen në 

kontributin e zhvillimit të teoirisë fizike” – Sidney Morgenbesser, Philosophy of Science Today (New 

York–London: Basic Books, 1967), 138. 
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ende nuk janë të testuara empirikisht1. Për ta kuptuar konkretisht këtë rast në 

veprimtarinë praktike të kërkimit shkencor Feyerabend-i i drejtohet rastit të Galileut. 

“Kështu, disa nga argumentet e Galileut kundër kundërshtarëve të tij ishin bazuar mbi 

atë që shihej përmes teleskopit. Në të njëjtën kohë teoria ndihmëse e përfshirë, 

konkretisht optika (fizike dhe psikologjike), nuk ekzistonte dhe ishte a fortiori 

metafizike….Duke e kthyer mbrapsht arsyetimin, ne kuptojmë se mund të rrisim fuqinë e 

refuzimeve eksperimentale duke zëvendësuar këto hamendësime metafizike me teori 

shkencore, që nënkupton, përmes zhvillimit të mëtejshëm të zhvillimit të alternativave nën 

testim; hedhja poshtë në mënyrë të prerë është e pamundur pa shumimin…. Thënë 

përmbledhtazi, shumimi kërkohet si në rendin e fuqisë së testeve tona ashtu edhe në 

mënyrë që të sjellë në dritë fakte refuzuese që mundet në të kundërt të mbeten të 

panjohura. Progresi në shkencë është i pamendueshëm pa to”2. Kurse Kuhn-i mendon se 

cilësitë dhe parimet e një niveli të lartë të shkencës e jo thjesht ato tekniko-

eksperimentale përmbajnë nuanca metafizike pasi vendosin disa “mendësi” të 

përgjithshme të projektimit të një këndvështrimi mbi botën. Sipas tij “karakteristikat më 

pak të pjesshme dhe të përkohëshme, ndonëse jo të pandryshueshme të shkencës janë 

parimet e një niveli të lartë, gjysëm-metafizike, që studimi historik i nxjerr në pah 

rregullisht. Afërsisht pas 1630, për shembull, dhe veçanërisht pas daljes në dritë të 

shkrimeve të mirënjohura shkencore të Dekartit, shumë fizikantë pranonin se universi 

përbëhej nga grimca mikroskopike dhe se të gjithë fenomenet natyrore mund të 

shpjegoheshin në termat e trajtës, madhësisë, lëvizjes dhe ndërveprimit thërmijor. Kjo 

çerdhe parimesh të pranuara ishte njëherësh metafizike dhe metodologjike. Si metafizike, 

i tregonte shkencëtarëve çfarë lloj entitetesh përmbante”3. Më tej, mund të paraqesim 

historikisht raste të historisë së shkencës ku teori apo sisteme teorike të shkencës kanë 

qenë prodhim i një reflektimi joempirik. Kështu, sipas Kuhn-it, historianët e shkencës “sa 

më me kujdes ata e studiojnë, të themi, dinamikën aristoteliane, kiminë flogjistike, apo 

termodinamikën e nxehtësisë, aq më me siguri ata e ndjejnë se ato që njëherë  e një kohë 

qenë pikëpamjet e ditës për natyrën, ishin, në tërësi, prodhim i idiosinkrazisë njerëzore, 

as më pak e as më shumë shkencore se ky i sotmi. Nëse këto besime të vjetëruara duhet të 

quhen mite, atëherë mitet prodhohen nga të njëjtat lloj metodash dhe  mbështeten me po 

të njëjtat lloj arsyesh që tani udhëheqin dijen shkencore. Nëse, nga ana tjetër, ato duhet 

të quhen shkencë, atëherë shkenca ka përfshirë trupa besimesh krejt të papajtueshëm me 

ato që pranojmë sot”4. 

                                                 
1 “Hapi i parë [i kërkuesit shkencor apo i teorisë] do të jetë si pasojë formulimi i përgjithësimit të duhur të 

supozimeve që ende nuk janë të lidhura drejtëpërdrejt me vëzhgimet; kjo nënkupton që hapi i parë do të 

jetë shpikja e një metafizike. Kjo metafizikë duhet më pas të përpunohet me hollësi të mjaftueshme në 

mnëyrë që të jetë e aftë të konkurojë me teorinë që do të hetohet lidhur me shkallën e përgjithësimit, 

hollësitë e parashikimit, saktësitë e formulimit. Ne mund të përmbledhim të dy veprimtaritë duke thënë se 

një empirist i mirë duhet të jetë një metafizik kritik. Eleminimi i të gjithë metafizikës, larg rritjes së 

përmbajtjes emprike të teorive, është i rrezikuar të kthejë këto teori në dogma”- Paul Feyerabend, 

Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University Press, 1999), 102. 
2 Paul Feyerabend, Science and Relativism. Philosophical Pappers, vol.3 (UK: Cambridge University 

Press, 1999), 110. 
3 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

41. 
4 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

2. 
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Ndërkohë, si në rastin e Feyrabend-it, Kuhn-i shprehet se historikisht analiza filozofike 

bëhet më frytdhënëse në kërkimin shkencor përgjatë fazës së krizës. Sipas tij, 

“...veçanërisht në periudhat kur kriza është bërë e njohur, shkencëtarët i kthehen analizës 

filozofike si një mjet për të zbërthyer enigmat e fushës së tyre”1.  Megjithatë kjo situatë e 

përfshirjes së spekulimit filozofik nuk përbën një fakt të izoluar pasi sipas Kuhn-it përbën 

një nevojë që vjen nga fakti se çdo eksperiment duhet të marrë kuptim përmes një teorie 

veçanërisht në situatë krize2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago Press, 1996), 

88. 
2 “Në të njëjtën kohë, meqënëse asnjë eksperiment nuk mund të konceptohet pa ndonjë lloj teorie, 

shkencëtari në krizë do të orvatet vazhdimisht të prodhojë teori spekulative që, nëse janë të suksesshme, 

mund t’i hap rrugë paradigmës së re dhe, nëse nuk janë të suksesshme, mund të hiqet dorë relativisht me 

lehtësi” - Thomas Kuhn, The Structure of Scentific Revolutions (London: The University of Chicago 

Press, 1996), 87. 
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PËRFUNDIME 

 

Ideja bazë e tezës kishte të bënte me orvatjen për të universializuar apo përvijuar 

plotësisht hermeneutikën si një “situatë” që shtrihej jo vetëm në shkencat e shpirtit por 

edhe atë të natyrës. Si rrjedhim, të tre kapitujt dhe renditja e tyre u krye sipas objektit të 

kësaj teze në një dinamikë studimi metodik që shkonte që nga qasja analitike, sintetike e 

deri tek ajo krahasimore. Qëllimi ishte që të kuptohej se universializimi i plotë i 

hermeneutikës duhej shtrirë jo vetëm në procesin e të kuptuarit në veçanti por edhe në atë 

të njohjes në tërësi. Për ta kryer këtë u theksua fakti se nuk duhej të ndryshohej thjesht 

objekti i interpretimit (tekstet e shkencave të shpirtit apo atë të natyrës) por edhe rrafshi i 

konceptimit të saj jo në një plan metodik por ontologjik. Ky i fundit bën të mundur jo 

vetëm shtrirjen tërësore të hermeneutik por thekson edhe se vetë situata e interpretimit 

konkret të një teksti të shkruar përbën një nga shumë objektivat me theks zbatues të 

hermeneutikës dhe nuk përbën funksionin e saj të vetëm themelor.  

Nga ana tjetër, për këtë arsye, në historinë e hermeneutikës u shpalos dhe analizuan disa 

situata që krijonin disa mendimtarë ku e zgjeronin apo ngushtonin rolin e hermenentuikës 

në varësi të zgjerimit dhe konceptimit të objektit dhe natyrës së saj duke na paraqitur një 

trajtë dinamike dhe të çrregullt lidhur me këtë proces. Në përgjithësi, lidhur me këtë të 

fundit, u analizua dhe kritikua në përgjithësi mënyra e të menduarit dhe e të njohurit sipas 

modelit të metafizikës lidhur me marrëdhënien e shqisave dhe racionales. Realisht kur 

soditet fillimisht marrëdhënia me metafizikën duket sikur hermeneutika i kundërvihet 

asaj pasi ajo ndan në dysh sferën e të kuptuarit në shqisore dhe mbishqisore duke mos 

bërë të mundur një universializim në afrimin me shkencat natyrore. Kritikohet pikërisht 

ky model pasi mendohet se shtyn rrjedhimisht në një vijë ndarëse mes procesit të 

kuptuarit të shkencave natyrore dhe ato sociale, mes racionales dhe shqisore. Në këtë 

drejtim, u trajtua si shembull mendimi i Dilthey-t çka përbënte përcaktimin e një kriteri 

demarkacioni mes shkencave të shpirtit dhe atyre nomotetike në bazë të objektit (metodës 

dhe finalitetit) për t’i adresuar një kritikë duke e konceptuar hermeneutikën në një plan 

ontologjik. Pikërisht përkrahet qëndrimi se kjo mënyrë të vepruari e bën të pamundur  

përfytyrimin e procesit të njohurit si një proces i përgjithshëm që karakterizon në vija të 

trasha mënyrën e të kuptuarit në shkencat natyrore dhe ato sociale.  

Më tej dhe më konkretisht kjo qasje u trajtua tek kritika që i drejtohet objekti të 

hermeneutikë (interpretimit të tekstit të shkruar) duke shmangur absolutizimin e përvojës 

interpretuese të tekstit si proces që rrjedh nga ky i fundit në vetvete dhe duke pranuar 

situatën se natyra interpretuese e tekstit rrjedhin nga vetë natyra dhe horizontet 

kushtëzuese të subjektit si marëdhënie me botën e jo nga natyra semantike e tekstit në 

vetvete. Në këtë prizëm, kritikohet qëndrimi i Derrida-s me perceptimin e natyrës rreth 

tekstit dhe qëndrimi i Gadamer-it në modelin e një dialektike të pyetje/përgjigje në 

situatën e dialogut. Si rrjedhim, kritika që ju adresua në veçanti këtyre mendimtarëve na 

shtyu në trajtimin dhe rivlerësimin e çështjeve që lidhen me procesin e njohjes siç është 

ai i objektivitetit dhe subjektivitetit duke i lidhur me fenomene si ndikimi ideologjik, 

historiciteti etj. Pra në interes të tezës sonë mbrohet qëndrimi se roli i subjektit ka 

përparësi kundrejt objektit. Pikërisht për të bërë të mundur këtë situatë duhet që 

hermeneutika të konceptohet në nivelin ontologjik e jo thjesht si një metodë e 

interpretimit të tekstit ku përparësi ka përvoja e subjektit me strukturat që bëjnë të 

mundur këtë përvojë e jo thjesht objekti që qëndron përpara si teksti, objekti natyror apo 
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format e arketipat e artikulimit të kuptimeve si dialogu, shenja, shkrimi, fjala e folur etj. 

Si pasojë, konceptimi i hermeneutikës në një nivel ontologjik përmes shtrirjes së saj në 

procesin e të njohurit në përgjithësi bën të mundur njohjen e disa situatave dhe 

strukturave ekzistenciale që parakushtëzojnë vetë procesin e njohjes. Në këtë hulli, 

argumentohet dhe përkrahet qëndrimi i universializimit të hermeneutikës (Heidegger-i, 

Gadamer-i, Ricoeur-i etj.) si një disiplinë në nivelin ontologjik përmes parashkrimit të 

kushteve, horizonteve dhe procesit të njohjes në përgjithësi si të drejtuar nga struktura 

paraprake konceptuale të ndikuar nga aspekte sociale, kulturore, gjuhësore etj. Më 

konkretisht strukturat si absolutizimi i përvojës gjuhësore në procesin e njohjes, njohja si 

interpretim, kushtëzimi i ndërsjelltë mes të shpjeguarit dhe të kuptuarit, njohja e rrethit 

hermeneutik në të të tërë zhvillimin e procesit të njohjes, natyra historiciste e njohjes së 

objektit etj, shërbyen si parime që bëjnë të mundur shtrirjen e plotë të hermeneutikës 

edhe në kërkimin shkencor të shkencave të natyrës.  

Nga ana tjetër, përmes këtyre aspekteve apo parime u mbrojt ideja themelore se edhe 

tekstet e shkencave natyrore apo objekti i kërkimit në këto shkenca i binden pak a shumë, 

në përgjithësi, të njëjtave parime dhe struktura që përvijon hermeneutika në planin 

ontologjik. Kështu brenda kësaj trajektore u vijua edhe në analizimin filozofik të mënyrës 

së trajtimit të shkencave natyrore pas shekullit të XX. U analizuan disa situata dhe kazuse 

konkrete të marra nga historia e shkencës natyrore duke vënë në pah idenë e reformimit 

të modelit të të menduarit dhe konceptuarit të shkencave natyrore nisur nga një qëndrim 

epistemologjik kritik i mbështetur në parimet e hermeneutikës siç janë perspektiva 

interpretuese, konvencionalizmi, arbitrariteti i parimeve vlerësuese, fakti si një çështje 

vlerore, ndikimi historicist, ndikimi metafizik etj.  

Më tej, për ta bërë më të plotë panoramën dhe më të mbështetur tezën është parë e udhës 

të paraqitet në një plan sa teorik as edhe praktik dy mendime lidhur me konceptimin e 

teorisë: atë të Kuhn-it me “paradigmën” dhe atë të Lakatos-it me termin e “programit të 

kërkimit”. Edhe pse dy mendimtarët bëjnë pjesë në kampe të ndryshme mendimi (Kuhn-i 

i etiketuar si “iracionalist” dhe Lakatos-i si “racionalist kritik”) përsëri ata ndajnë disa 

elementë të përbashkët hermenentuik. Si pasojë teza kërkoi të gjejë dhe mbrojë 

argumenta se nuk është e mundur të vijohet më tej me ndarjen klasike të shkencave përsa 

i përket metodologjisë që ato zbatojnë. Pra nuk mund të vendoset më një kriter 

demarkacioni absolut mes mënyrës sesi veprojnë shkencat natyrore nga ato sociale kur 

shquhet ideja e një modeli të përgjithshëm lidhur me procesin e njohjes, siç është rasti i 

hermeneutikës.  

Ndërkohë për ta bërë më të plotë e kritik këtë qëndrim edhe ideja për të universializuar 

plotësisht hermeneutikën (mbështetur në një plan ontologjik) u zhvillua në dy kahe: 

hermeneutika që vetmeancipohet dhe vetndërgjegjësohet për këtë situatë dhe 

epistemologjia që reflekton dhe njeh parimet dhe pasojat kritike të hermeneutikës. Pra 

ndërveprimi mes këtyre dy disiplina nuk paraqitet vetëm nga një perspektivë por 

shpaloset edhe si një rrugë ku veprimtaria konkrete dhe pragmatika e kërkimit shkencor i 

ndesh në veprimtarinë rutinë parimet dhe elementët hermenentuik si një situatë e 

realizuar faktikisht në mënyrë konkrete.  

Si përfundim, mendohet se mundësohet një marrëdhënie dhe urë komunikimi për shkak 

të emancipimit të të dy këtyre disiplinave të mendimit filozofik duke njohur disa 

struktura kushtëzuese të përgjithshme që e marrin hovin dhe burimin nga mendimi i 

hermeneutikës filozofike në planin ontologjik. 
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Abstrakt në shqip 
 

Titulli i tezës dëshmon orvatjen për të universializuar (shtrirë) tërësisht e plotësisht 

hermeneutikën si situatë apo disiplinë që nuk shërben si “model” njohje vetëm në 

shkencat e shpirtit por edhe në atë të natyrës (shkencat nomotetike). Pra bëhet fjalë për 

ta kuptuar hermeneutikën si të shtrirë në procesin e dhe njohjes në tërësi. Por në mënyrë 

që të realizohet ky qëllim pranohet perspektiva e konceptimit të hermeneutikës në një 

plan ontologjik të procesit gnoseologjik e jo vetëm në atë metodik ku gëzon vetëm 

situatën e interpretimit të teskteve të shkruara. Në këtë drejtim, ky proces kalon në dy 

faza: në atë të një universializimi (shtrirje e plotë) në brendësi të vet të ashtuquajturave 

“shkenca të shpirtit” dhe më pas në përvijimin edhe të sferave të shkencave të natyrës 

(shkencat nomotetike). E për ta realizuar këtë proces janë pranuar dhe përdorur disa 

parime të përgjithshme si: përparësia e rolit të subjektit në procesin e njohjes përmes 

disa strukturave ontologjiko-ekzistenciale si universializimi i përvojës absolute 

gjuhësore, natyra historiciste e njohjes, njohja si proces interpretimi me një natyrë 

relative, karakteri ideologjik dhe vleror si ndikues e herë-herë përcaktues në procesin e 

njohjes. 
 

 

 

Abstract in english  

 

The title of the thesis demonstrates an attempt to universalize (extend) totally and 

completely the hermeneutical situation or discipline that not only serves as a "model" of 

knowledge in the human sciences, but also in that of the natural sciences (nomothetic 

sciences). Thus, hermeneutics comes to be understood as the extension of the process of 

understanding and knowledge as a whole. But in order to accomplish this aim, the 

concept of the perspective of hermeneutics must be accepted on an ontological level as a 

process of knowledge and not a method in which only one interpretation of written texts 

applies In this regard, the process goes in two stages: that of a universalization (full 

extension) within the so-called "human sciences," and furthermore in the delineation 

stage within the field of natural sciences (nomothetic sciences). Some general principles 

are accepted and used to accomplish this process, such as: the priority of the role of the 

subject in the process of knowledge through some existential-ontological structures, 

including the universalization of absolute experience of language; the historistic nature 

of knowledge; knowledge as a process of interpretation of relative nature; the ideological 

and axiological character of knowledge; and knowledge as influential and occasionally 

determinant in the process of knowledge. 
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