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Hyrje 

 

Çështja komplekse e raportit autor-tekst ka zgjuar diskutime të shumta teorike në 

fushën e letërsisë. Njëri ndër teoricienët, që me pikëpamjet e tij zgjoi diskutime të 

shumta mbi  autorin dhe tekstin letrar, është Roland Barthes (1915-1980), mendimtari 

më me ndikim në gjeneratën e kritikëve letrarë të viteve 60-ta në Francë. Në esenë e tij 

“Vdekja e autorit”, botuar në vitin 1968, në revistën “Tel Quel”, Barti shtron kërkesën 

për leximin e tekstit pa praninë e autorit. Teksti letrar sipas Bartit është botë në vete, 

botë fiksionale, prandaj ai duhet të lexohet dhe interpretohet pa praninë  e tij. Këtu 

edhe ndryshon raporti i autorit dhe lexuesit në aktin e komunikimit. Teksti  rishpërndan 

kuptime, prandaj leximi subjektiv gjithnjë tenton të depërtojë në shumësinë e këtyre 

kuptimeve. “Vdekja e autorit” konsiderohet shenjë e afrimit të hapësirës më të madhe 

për lexuesin, ku prishet skema tradicionale autor-tekst-lexues, në favor të këtij të fundit.  

Shumësin e kuptimeve që prodhon teksti mund ta interpretojmë nga aspekti i 

komunikimit tekst-lexues. Komunikimin tekst-lexues duhet parë, para së gjithash, si një 

diskurs i mundshëm gjuhësor, nga gjuha e komunikimi në gjuhën e tekstit-lexuesit. Pra, 

leximi duhet të përqendrohet në rrafshin gjuhësor të tekstit, i cili prodhon edhe kuptime 

të shumta. Si përfundim  kërkohet një lexim dialogjik i tekstit. Ky dialog tekst-lexues 

bëhet skemë teorike/filozofike e Strukturalizmit që nënkupton aprovimin e strukturave 

të tekstit dhe përjashtimin e historisë dhe biografisë së autorit. Kemi  kapërcimin nga 

kritika biografike në kritikë tekstuale, nga tematologjia e psikanaliza në strukturalizëm. 
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Barti në esenë “Vdekja e autorit” kërkon rrënimin e kritikës pozitiviste mbi autorin, duke 

pëlqyer gjithnjë relacionin lexues-tekst. Kjo para së gjithash, nënkupton kthimin e 

mendimit kritik nga teksti, lirinë e interpretimit, duke i anashkaluar skemat pozitiviste, 

që me ngulm në studimet e tyre kërkonin autorin, duke lënë jashtë objektit të studimit 

tekstin letrar. 

  Rolan Barti esenë “Vdekja e autorit” e fillon me një fjali mbi tregimin Sarrazini të 

Balzakut, ku theksohet anonimiteti i zërit që flet në tekst, përkatësisht autorit: “Shkrimi 

është një hapësirë neutrale, përzierje e thyerje nga e cila rrëshqet subjekti ynë, është 

negativiteti ku humbet i tërë identiteti, duke filluar me humbjen e identitetit të autorit/ 

shkruesit”1. Nga kjo referencë shohim se shkrimi është hapësirë neutrale, qendër e të 

cilit janë përzierjet e thyerjet e identiteteve. Pra, shihet se subjektet njerëzore janë të 

shkrira në shkrime, apo në produkte fiktive të këtyre kodeve shkrimore. Çdo sens 

individualiteti apo përmbajtjesor është thjesht një efekt tjetër fiksonal kodesh. 

Subjektiviteti fiton përgjithësimin e stereotipeve.2 Teksti plural do ta zhbëjë imazhin 

klasik të një autori real, që dërgon një mesazh të prekshëm te një lexues i prekshëm. Sa 

më i konotuar të jetë një tekst, aq më tepër do të jetë e pamundur të gjejmë origjinën e 

tij, qoftë në formën e një zëri autorial, apo të një përmbajtjeje gjuhësore. Teksti letrar 

ngjall konotime, tronditje e vdekje të vazhdueshme të zërit autorial gjatë një leximi 

subjektiv. Leximi subjektiv gjithnjë hulumton esencat letrare. Esencat letrare bëhen 

mundësi e leximit/hetimit/kuptimit, të cilat gjatë sprovimit subjektiv vetvetiu, mohojnë  

                                                 
1
 Nysret Krasniqi, “Teori dhe kritikë moderne-përkthime”, “Rozafa”, Prishtinë, 2008, fq. 171. 

2
 Ann Jefferson & David Robey, “Teoria letrare moderne-Një paraqitje krahasuese”, “Albas”,Tiranë.2004, 

fq.165. 



7 

 

biografinë pozitiviste. Barti duke e cilësuar tekstin letrar si një strukturë 

shënjuese/gjuhësore, e cila strukturë do t’i shmangej komunikimit autor/tekst, sjell 

argumente e prova. Argumentet aplikohen e sistemohen, gjithnjë duke e arsyetuar 

teorinë e tij, refuzimin e zërit autorial, duke i dhënë çdoherë përparësi shkrimit-lexuesit:  

  “Tërë poetika e Malarmesë konstaton në shtypjen e autorit në të mirë të 

shkrimit, e cila siç do të shihet, bëhet për ta rirregulluar vendin e lexuesit”.3 

Barti përmes poetit freng Malarme (1842-1898), sjell konstatimin e refuzimit të zërit 

autorial, duke i dhënë përparësi shkrimit-lexuesit. Shkrimi letrar është i strukturuar në 

njësi operative brenda sistemit fiksional. Kjo për Bartin paraqet vlerë të theksuar për një 

shkrim e lexim sa më analitik. Analizën e forcon më shumë gjuhësia e kohëve të fundit, e 

cila në esencë e ka shkatërruar autorin, duke qenë çdoherë në funksion të 

interpretimit/leximit: 

 “Gjuhësia e kohëve të fundit e ka dëshmuar shkatërrimin e autorit me anë të 

mjeteve të vlershme analitike”.4 

 Gjuhësia ka bërë që teksti letrar të merret si shenjë e brendshme. Nëpërmjet gjuhësisë 

është zgjeruar rruga për një interpretim sa më funksional të tekstit letrar, duke 

përjashtuar çdoherë biografinë, për të kërkuar idetë, fenomenet,   rrjetin e strukturave.  

Idetë përforcohen më shumë, ku përballë ke rrjetin e teksteve, rrjet ky që është 

gërshetim i kulturave të ndryshme. Rrjeti i teksteve motivueshëm, nxit të hysh në 

sprovime, për të arritur gjithnjë identifikimin e shkrimit letrar, duke qëndruar çdoherë 

larg skemave, evidencave biografike të autorit. Duhet kuptuar se kjo fillon nga mitemat 

                                                 
3
 Nysret Krasniqi, vepra e cituar, fq.73. 

4
 Po aty, fq. 75. 



8 

 

për të hulumtuar e gjetur modelet letrare, për t’i parë e vënë në rrjet, e më pastaj për t’i 

analizuar si fenomene letrare e kulturore. Teksti letrar është formë e strukturuar me 

autonomi të njëjtë për lexuesin e shkrimtarin dhe me mundësi të mëdha konotimesh në 

rrafsh të shenjave letrare. Shenjat në tekstin letrar refuzojnë vetvetiu zërin personal të 

autorit, arsyeja është semantika, ajo që prodhon kuptime, çdoherë në refuzim të autorit 

për të përforcuar gjithnjë shkrimin letrar e universal, në kërkim të kuptimeve. Duke e 

mohuar krijimin letrar nga faktorë të jashtëm, me të cilët është marrë shumë metoda 

pozitiviste, Barti  shkon edhe më tutje, duke shtuar se teksti është produkt i iluzionit të 

një prej pesë kodeve, nëpërmjet të cilave ndërtohet ai: kodi hermeneutik, nëpërmjet të 

cilit një enigmë paraqitet dhe zgjidhet në një tekst; kodi semik, që përcakton temat; kodi 

simbolik, i cili është një sferë, ku kuptimet bëhen shumë valente dhe të kthyeshme; kodi 

proairetik, i cili përcakton veprimin dhe sjelljen, dhe së fundi, kodi kulturor, i cili siguron 

informacion social dhe shkencor.5 E rëndësishme, në këtë rast, nuk është aq shumë 

natyra e kodeve as nëse ato identifikohen saktësisht, por ideja e kodeve të cilat 

strukturojnë një tekst letrar. Këto kode ndajnë  autorin nga teksti letrar, pra krijojnë një 

lloj rrjeti, përmes të cilit kalon i gjithë teksti, duke mos e përfshirë zërin autorial. Gjuha 

jep mundësi të mëdha për kërkimin e esencave letrare, kjo kërkon rrjet të 

domosdoshëm, me atë që cilësohet semantikë. Struktura gjuhësore bëhet e 

konotueshme në shkrimin letrar, këtë e bën semantika. Ajo që venerohet përmes 

semantikës është kuptimi dhe jo personi i tij. Pra, bazë është kuptimi, edhe pse gjuha e 

                                                 
5
 Ann Jefferson & David Robey, “Teoria letrare moderne-Një paraqitje krahasuese”, “Albas”,Tiranë.2004, 

fq.158. 
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njeh (subjektin). Gjuha bëhet rrafshim i zërave, teksti letrar identifikon këtë rrafshim të 

zërave autorialë. Në parim, gjithçka në tekstin letrar shihet si sistem shenjash. Kur 

thuhet gjithçka, padyshim nënkuptohet se këtu hyn semantika gjuhësore, e cila vetvetiu 

refuzon zërin e autorit. Ky hetim bëhet pjesë e domosdoshme gjatë interpretimit, sepse 

shenjat e brendshme të tekstit letrar kyçen në sistemin e modelimit të strukturave 

kuptimore, gjithnjë duke refuzuar autorin.  

“Gjuhësisht, autori kurrë më nuk është asgjë më shumë sesa një instancë e shkrimit, 

sikur që Unë nuk është asgjë tjetër përveç se instancë e të thënës Unë: gjuha e njeh 

‘subjektin’, e jo personin, dhe ky subjekt, zbrazur jashtë vetë shqiptimit që e definon atë, 

mjaftohet që ta mbajë gjuhën ‘të përmbahet në vetvete”, mjaftohej, të themi, ta 

shkatërrojë atë. 6 

Nëse autori nuk përfaqëson asgjë reale në tekst, Barti në këtë rast flet më shumë për një 

vdekje fiktive të autorit empirik, kjo vdekje kërkohet për hir të motiveve strukturale. 

Motivet strukturale vetvetiu e përjashtojnë autorin. Struktura e tekstit konceptohet në 

kodin gjuhësor. Teksti është konglomerat i konteksteve të ndryshme, e jo i ndërtuar mbi 

shenjën personale-autoriale. “Uni” personal humb në kodin gjuhësor, gjuha është e 

motivueshme, e cila kur kalon në njësinë tekstore-fiktive i nënshtrohet strukturës së 

përgjithshme kategorike. Nënshtrimi i ‘unit’ në  strukturën e tekstit, mbetet vetëm si 

shenjë fiktive, pa dhënë kurrë personin real. Teksti letrar strukturohet nga shenjat, duke 

lënë anash historinë biografike. Gjatë interpretimit të tekstit zbulohen shenjat 

gjuhësore, të cilat në vetvete nuk e tregojnë origjinën  e autorit. Analiza e tekstit këtu 

                                                 
6
 Nysret Krasniqi, vepra e cituar, f. 175. 
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synohet të njehë origjinën intertekstuale, çdoherë duke interpretuar tekstin letrar, pra 

për ta veneruar origjinën e poetikës së krijimit të tij në raporte intertekstuale. Barti 

thotë se teksti është rrjet komunikimi, strukturë komunikimi me strukturat paraprake 

tekstore. 

Teksti është pëlhurë e citateve të qëndisura nga qendra të panumërta të kulturës.7 

Barti e zhvendos vëmendjen nga autori te lexuesi dhe afirmon konceptin e 

inetrtekstualitetit të tekstit letrar. Teksti letrar i gjen pikat referenciale, të cilat 

ndërdijshëm i japin tekstit të ri jetë. Teksti i ri posedon aftësinë e shenjave 

intertekstuale, të cilat kur lidhen drejtpërdrejt shënjojnë fenomenin letrar.    “Çdo fjalë, 

çdo fjali ose fragment është rishkrim apo përshkrim i veprave të krijuara më parë ose i 

veprave që e rrethojnë veprën në fjalë”.8 

Teoria intertekstuale ka bërë që prania e autorit të zbehet edhe më shumë në relacione 

të kërkimeve, rrjeteve strukturore. Empiria e autorit tanimë në poetikën e krijimit të 

tekstit letrar merr edhe epitetin e papajtueshmërisë mbi kritikën pozitiviste, duke iu 

nënshtruar mendimit të vetëdijshëm të lexuesit. Pra, teksti duhet të kërkohet gjithnjë 

në literaturën e vetëdijes poetike, e jo asaj personale/biografike. E themi këtë sepse 

vetë gjuha e tekstit e braktisë biografinë, origjinën, siç thotë Barti: 

       “Gjuha pa pushim i vë në pikëpyetje të gjitha origjinat”.9  

 

                                                 
7
 Po aty, fq. 177. 

8
 Agim Vinca, “Kursi i teorive letrare”, “Libri shkollor”, Prishtinë, 2002, fq. 245. 

9
 Nysret Krasniqi, vepra e cituar, fq. 177.  
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Gjuha vë në pikëpyetje të gjitha origjinat, duke mos dhënë asnjëherë autorin e 

saj në diskursin e tekstit. Kjo bëhet për të përforcuar, pse jo edhe për të  kthyer 

vëmendjen e lexuesit nga vizioni i poetikës, strukturës së përgjithshme fiksonale. Fuqia e 

autorit  në konotimin e tekstit humb, aq më shumë kur i nënshtrohet filozofisë së gjuhës 

së shkruar.  

 

“E vetmja fuqi e tij është t’i përziejë shkrimet, t’i  përballë disa sosh me të tjerat, në atë 

mënyrë që ai kurrë të mos pushojë në ndonjërën nga ato.10 

 

Autori vetëm është përpunues i materialit, e jo vizionariteti i tij personal në 

shkrimin e tekstit, duke qenë kështu ai  as edhe që duhet të kërkohet në mendimin kritik 

në letërsi. Ky është edhe përfundim kategorik në mospajtim me kërkimin e autorit në 

analizën kritike. Kjo pikëpamje më shumë aplikohet, duke u bërë kategori universale e 

poetikës gjenerale-teorike të Strukturalizmit, sepse rrjeti kategorial i tekstit është 

manifestim i varianteve të motiveve-strukturave, e jo i personalitetit të autorit. Motivet 

me theksim të karakterit letrar e ndryshojnë pozicionimin e statusit të autorit. 

Nëpërmjet hetimeve gjuhësore reflektohet kuptimi dhe kategorizimi i strukturës, pra 

bëhet një hetim i shqyrtimit të shenjave, të cilat shihen e pranohen si kuptime ose si 

struktura të një sistemi letrar, që në gjuhësi të kërkimit i nënshtrohen rrjeteve të 

komunikimit. Kjo mund të argumentohet me faktin e teorisë intertekstuale. Fuqia e zërit 

personal në shtresën tekstore shpërndahet në diskursin e  mundshëm gjuhësor. Një 

                                                 
10

 Nysret Krasniqi, vepra e cituar, fq. 178 
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tekst letrar është mendim i thurur gjuhësisht, që reflekton gjithnjë kuptim. Teksti ngjall, 

thyen e kapërcen shumë skema/evidenca, në thyerjen e përthyerjen e zërit 

autoreferencial  riciklueshëm bëhet universal. Universaliteti e bën tekstin të gjallë, i cili 

jeton në botën e kuptimeve, domethënieve, polilemave etj. Mirëpo, jo çdoherë teksti 

letrar mbetet anonimitet i përhershëm, sepse mbi të gjitha, bota e tekstit ndërtohet nga 

dora e dikujt, e cila dorë i jep tekstit statusin final. Andaj, mbi këtë pikëpamje janë 

shtruar teori të shumta në mbrojtje të autorit, duke mos u pajtuar me Bartin mbi 

refuzimin e autorit në tekstin letrar.   

Barti në esenë “Vdekja e autorit” vë në dukje relacionin tradicional autor-tekst-lexues, 

skemë ku bëhet aplikim e argumentim. Kjo skemë e formuar nga Barti në esenë “Vdekja 

e autorit”, bëhet në përjashtim të autorit, zërit të tij nga teksti letrar. Fenomeni i tillë i 

refuzimit sa afrues aq edhe problematizues në raport me tekstin letrar, ngjall dëshirën 

për hetim e analizim. Barti përgjatë esesë shtron argumentimin, se teksti letrar është 

themel ku nisen konotacionet. Teksti letrar shihet i lidhur me sistemet e tjera të 

komunikimit e të interpretimit, pra një dije e gjerë që kryesisht niset nga filozofia, që 

artikulohet nga gjuhësia semantike. Ky është një proces i analizimit, që te Barti bëhet 

mekanizëm i nënshtrimit/vlerësimit/ argumentimit. Si mundësi leximi, teksti nga Barti 

perceptohet e identifikohet rrjeti i kulturave të ndryshme. Rrjeti i kulturave nënkupton 

inetertekstin, pra tekstet komunikojnë ndër vete, që në gjuhësinë shënjuese ngjallin 

konotime, tronditje, gjatë modeleve kulturore, në kohë dhe hapësirë të ndryshme e 

vdekje të vazhdueshme të autorit. Mbi argumentimin që teksti letrar është gjithnjë i 

hapur dhe që rri larg skemave/evidencave, Barti nuk nguron të kritikojë metodën 
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pozitiviste-biografike. Pikërisht është pozitivizmi biografik që e shtyn Bartin të merret 

me këtë çështje, e cila njëherësh bëhet edhe sprovim i teorisë së tij, gjatë vlerësimit e 

analizimit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 I.     VENERIMI TEORIK - GJUHËSOR 

 

 

1. Arsyetimi i temës dhe rëndësia e studimit 

 

Çështje Vdekja e autorit dhe gramatika e shenjave gjuhësore në tekst, çështje 

kjo pse jo edhe komplekse, ka zgjuar diskutime të shumta teorike e filozofike në fushën 

e gjuhësisë moderne. Andaj, nga pikëpamjet e ndryshme teorike, filozofike e gjuhësore, 

janë dhënë një numër i madh mendimesh të konsoliduara nga teoricienë dhe gjuhëtarë 

të ndryshëm, në rrafshin e hetimit dhe të vlerësimit mbi praninë e autorit në mendimin 

kritik në përgjithësi. Njëri ndër teoricienët, që zgjoi diskutime të shumta mbi  autorin si 

shenjë gjuhësore në tekstin letrar, karshi mendimit kritik është Rolan Barti, mendimtari 

më me ndikim në gjeneratën e kritikëve letrarë të viteve të 60-ta në Francë. Në esenë e 

tij “Vdekja e autorit” botuar në vitin 1968, në revistën Tel Quel Barti shqyrton kërkesën 

për leximin e tekstit pa praninë e autorit. Mosprania e autorit këtu kuptohet, nga ajo se 

teksti është botë në vete, kjo botë fiksionale e tekstit, mund të lexohet dhe të 

interpretohet pa shkruesin-autorin e saj. Këtu edhe ndryshon raporti i autorit dhe i 

lexuesit në aktin e komunikimit të gjuhësisë. Teksti  rishpërndan kuptime, prandaj leximi 

subjektiv gjithnjë tenton të futet në shumësinë e këtyre kuptimeve, përballë gjuhës, 

gramatikës së tekstit. Këtu jepet edhe si shenjë e afrimit të hapësirës më të madhe për 



15 

 

lexuesin, ku prishet skema tradicionale autor-tekst-lexues, në favor të këtij të fundit11.  

Shumësinë e kuptimeve që  prodhon teksti si gjuhë, gramatikë, mund të interpretohen 

nga gjuha e komunikimit tekst-lexues. Komunikimin tanimë të formuluar tekst-lexues, 

duhet kuptuar para së gjithash se  bëhet nga një diskurs i mundshëm gjuhësor, nga 

gjuha e komunikimi në gjuhën e tekstit-lexuesit, gramatikës, pra si sistem dhe kod 

gjuhësor. Pra, leximi duhet të jetë në rrafsh të veprës, e cila prodhon edhe kuptime të 

shenjueshme. Në bazë të këtyre konkluzave, shihet se kërkohet një lexim dialogjik i 

tekstit, tashmë shihet si gjuhë. Pra, ky lexim dialogjik tekst-lexues bëhet edhe skemë 

teorike e filozofike, që nënkuptohet si aprovim i strukturave të tekstit e si përjashtues i 

historisë e i biografisë së autorit dhe kapërcim nga kritika biografike në kritikë tekstuale, 

nga tematologjia e psikanaliza në strukturalizëm kritik, te gramatika e kuptimeve 

Nëse autori nuk përfaqëson asgjë reale në tekst, kjo është thjesht një vështirësi e 

përfaqësimit sepse, megjithëse në një moment tregimi i Balzakut ka të bëjë me 

tredhjen, në mënyrën e të lexuarit të Bartit si shenjë e gramatikës. Veta e tretë ai, bëhet 

veta e parë unë, Mirëpo, Barti në këtë rast flet më shumë për një vdekje fiktive të 

autorit empirik, kjo vdekje kërkohet për hir të motiveve strukturale e gjuhësore. Motivet 

strukturale, vetvetiu e përjashtojnë autorin. Struktura e tekstit, tanimë është  

konceptuar në kodin gjuhësor. Teksti është konglomerat i konteksteve të ndryshme, e jo 

i ndërtuar mbi shenjën personale-autoriale. “Uni” personal humb në kodin gjuhësor, 

gjuha është e motivueshme, i cili, kur kalon në njësinë tekstore-fiktive, i nënshtrohet 

strukturës së përgjithshme kategorike. Nënshtrimi i ‘unit’ në  strukturën e tekstit, 
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mbetet vetëm si shenjë fiktive, pa dhënë kurrë personin real. Arsyeja është kjo se teksti i 

synon përgjegjësitë e veta, dhe mbi këtë parim ndërtohet edhe shenja e tij, duke lënë 

anash autorin-shkruesin e tij. Andaj, edhe gjatë interpretimit të tekstit zbulohen shenjat 

gjuhësore dhe gramatikore, të cilat shenja nuk të dërgojnë  te origjina e vetë autorit. 

Analiza e tekstit, këtu synohet të njehë origjinën intertekstuale, çdoherë duke 

interpretuar tekstin letrar përballë gjuhësisë/gramatikës, pra për ta veneruar origjinën e 

poetikës së krijimit të tij në raporte intertekstuale. Barti thotë se teksti është rrjet 

komunikimi, strukturë komunikimi më strukturat paraprake tekstore, gjuhë dhe sistem. 
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2. Konceptimi i temës dhe idetë themelore 

 

Në këtë studim, synimi ynë është venerimi, interpretimi i fenomenit të 

përgjithshëm të nocionit tashmë të diksutuar “Vdekja e autorit dhe gramatika e 

shenjave gjuhësore në tekst”, në  shekullin tonë. Do të  bëhet definimi i kodeve 

narrative, diskurseve narrative dhe i formave narrative në të gjitha periudhat letrare, 

shikuar nga aspekti gjuhësor,  duke u mbështetur  përherë  te filozofi dhe teoriceni 

francez Roland Barti:  

 

1.Kodi narrativ/Gjuhësia narrative 

a) Diskursi epik, gramatika e tekstit 

b) Diskursi i prozës, shenjat gjuhësore  

c) Diskursi dramatik, Folja 

 

2. Shkrimi dhe hapësira neutrale dhe gjuhësia: 

a) Qasja në antikë, 

b) Qasja në mesjetë, 

c) Qasja në periudhën klasiciste, 

d) Qasja në Romantizëm, dhe  

e) Qasja në Modernizëm. 

 

3.  Kodi  dhe mënyrat e të rrëfyerit përballë gramatikës gjuhësore 
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 3. Struktura e disertacionit 

 

Këtu kërkohet rrënimi i kritikës pozitiviste mbi autorin, duke pëlqyer gjithnjë relacionin 

lexues-tekst. Kjo njëherësh nënkupton edhe kthimin e mendimit kritik nga teksti, lirinë e 

interpretimit, duke i anashkaluar skemat pozitiviste, që me ngulm në studimet e tyre 

kërkonin autorin, duke lënë jashtë objektit të studimit tekstin letrar, gjuhësinë e tetkstit. 
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT 

                  

 1.1 Qëllimi i hulumtimit 

Kështu, relacioni tradicional autor-tekst-lexues, sa vjen e zbehet në teorinë e Bartit, pra 

përparësi merr lexuesi gjatë interpretimit gjuhësor. Mirëpo, jo çdoherë teksti fiksional 

është anonimitet i përhershëm sepse, mbi të gjitha bota e tekstit ndërtohet nga dora e 

dikujt, e cila dorë i jep tekstit edhe statusin final. Këtu edhe do të lindin diskutime të 

shumta, në mbrojtje të autorit. Andaj nga pikëpamjet edhe nuk pajtohen me Bartin, 

sepse teksti e ka zotin e tij, i cili zot është vetë autori i tij. 

Nëse e zhdukim autorin e tij, anonimiteti do të krijojë një katrahurë në mendimin kritik. 

Kështu, çdo tekst përcaktohet në bazë të emrit të autorit, i cili tekst është edhe produkt 

i tij, vizionaritet i përhershëm shpirtëror e gjuhësor.  

Qëllimi i këtij punimi është që, në bazë të interpretimit të vë në pah fenomenin e 

autorit  që karakterizon letërsinë që nga fillimet e saj. Po kështu do t’i hetoj dhe analizoj 

shkaqet dhe faktorët gjuhësorë e MITIKË që kanë ndikuar në pranimin dhe në refuzimin 

e prezencës së autorit.  

1.2. Detyrat e venerimit hulumtues 

 Detyrat që kam përcaktuar për këtë punim janë : 

1. Përpilimi i saktë i literaturës shkencore  

2. Përpilimi i saktë i literaturës fiksionale  

3. Mbledhja/grumbullimi i literaturës që është objekt studimi. 
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4. Leximi, fillimisht i literaturës fiksionale dhe asaj shkencore. 

5. Shqyrtimi dhe analiza e veprave të gjuhësisë  

6. Identifikimi i kodeve narrative  

7. Krahasimi dhe vënia përballë e analizave të lartpërmendura 

8. Konsulltimi i literaturës shtesë përfshi periodikë letrarë, revista dhe gazeta 

9. Nxjerrja e përfundimeve  

 

5. Metodologjia 

 

Ky studim jep një kornizë apo sistem për analizimin dhe interpretimin e burimeve 

që e kallëzojnë një shqyrtim të gjuhësisë, ose fenomenit të autorit në tekst, ose, siç 

quhet më saktë, një sintezë kërkimore e veneruese.  

Unë e kam bazuar studimin tim në metodën sintezë të studimit,  me të cilën anët e 

veçanta teorike dhe letrare përmblidhen e përgjithësohen me qëllim që të vështrohen 

gjetjet dhe dukuritë e përgjithshme si një tërësi e vetme e pandarë, me lidhje e 

marrëdhënie ndërmjet pjesëve të tyre përbërëse letrare. 

  Më tej, përshkruhet roli i teknikave të analizës që luajnë rol në sintezën e 

hulumtimit: analiza e vazhdueshme dhe serioze e kryeveprave të gjuhësisë dhe të 

letërsisë botërore, analiza e domeneve të ndryshme gjuhësore, letrare, analiza 

sistematike e komponenteve të përbashkëta dhe analiza e temës së tyre. Pretendoj se 

ky kërkim do të përfaqësojë një hap ndryshe dhe një përpjekje për të ndihmuar nga 
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gjuhëtarët dhe kritikët e letërsisë të analizojnë dhe interpretojnë tekstin në mënyrë më 

rigoroze përballë fenomenit autorit. 

 

 

2.1 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit 

 

Punimi është realizuar në rrafshin teorik e interpretativ në shtatë hapa.  Tre 

hapat e parë kanë të bëjnë me çështjet bazë, themelore dhe fundamentale të të 

kuptuarit të veprave që do të interpretohen, ndërsa hapat tjerë kanë të bëjnë me 

analizën me të thellë të interpretimit.   

I pari – Koha kur është shkruar, nga kush është shkruar etj. Të  përcaktohet nëse 

ajo jep një vend të veçantë ose një periudhë kohore, që nuk është e qartë fillimisht.  

I dyti – Të kuptuarit e gjuhësisë së veprës.  

I treti – Të kuptuarit e gramatikës përballë tekstit letrar.  

Hapi i katërt – Analiza e ambientit/mjedisit. 

Pasi asgjë nuk tregohet hapur, duhet të përcaktohet ambienti dhe të jepet më 

shumë informacion rreth mjedisit. Rrëfimi gjithashtu aludon në një kontekst social - 

'p.sh. për botën shtazore "- i cili duhet të argumentohet pasi që kontribuohet në analizë 

dhe nuk duhet të lihet vetëm si nënkuptim.  

 

Hapi i pestë - Analiza teorike 
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Çfarë mund të themi lidhur personazhet përgjithësisht? Në cfarë mënyre i 

“gjallërojmë/i sjellim në jetë” në mendjen tonë? Në parim  duhet të plotësohen detajet 

e shumta dhe të imta lidhur me personazhet në rrafshin gjuhësor e zhbërjes gjatë 

shkrimit, rrëfimit.  

Hapi gjashtë – Analiza e gramatikës 

Duke përmendur elementet thelbësore të gramatikës (parashtrimin, veprimin në 

ngritje, kulminacionin, veprimin në rënie dhe zgjidhjen) do të mund të kuptojmë 

rrëfimin si tërësi.  

Hapi i shtatë – Stili dhe analiza gjuhësore. 

Shqyrtimi i pikëvështrimit, imazheve, mjeteve të tjera letrare, përdorimi i 

përsëritjeve, dhe çdo elementi tjetër që ka zgjedhur ta përdorë autori për të krijuar këtë 

vepër të veçantë. Ky hap edhe pse i fundit është më i veçanti sepse pikërisht këtu edhe 

del natyra e kodit  narrativ të veprës letrare dhe gjuhësia, e cila merr më së shumti 

kohë. Këtu nuk shqyrtohet vetëm prania apo mos prania e aspekteve të ndryshme të 

autorit, por merret në konsiderim pse janë aty ku janë dhe për çfarë qëllimi mund të 

shërbejnë. Shqyrtohet vepra nën supozimin se autori bën zgjedhje të qëllimshme, dhe 

mbështeten zgjedhjet e tyre. 

Gjatë punës sime është përdorur  analiza teorike, sintezë, metodën përshkruese-

deskriptive dhe metodën krahasuese.  
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2.2. Fazat përgatitore 

 

Burimi i të dhënave: 

: 

 Burime fizike - të dhëna/shënimet, revista dhe gazeta që do të merren/blihen në 

mënyrë konkrete, fizike. 

 Burime elektronike – të dhëna/shënime, revista dhe gazeta që do të 

shfrytëzohen nga burimet elektronike online.  

Faza e parë: (faza përgatitore) përfshin hapat e mëposhtëm: 

 Studimi i literaturës dhe materialeve të cilat trajtojnë objektin e studimit  (vepra 

të botuara, artikuj, kumtesa, kërkime të tjera shkencore). 

 Ngritja e hipotezave mbi bazën e objektit të studimit. 

 

Faza e dytë: (faza e punës intensive) 

 Analiza e gjithmbarshme e materialit të lexuar që  do të realizohet nëpërmjet 

metodave të përmendura më lartë dhe pas kësaj do të bëj interpretimin sintezë 

të gjetjeve duke u mbështetur në teoritë bashkëkohore të letërsisë.  

 

6. Teza përfundimtare 

 

Nga ky punim shohim se shkrimi është hapësirë neutrale, qendër e të cilit janë 

përzierjet e thyerjet e identiteteve të trupit shkrues përballë gramatikës, gjuhësisë. Pra  
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shihet se, subjektet njerëzore janë, gjithashtu, të shkrira në shkrime, apo në produkte 

fiksive të këtyre kodeve shkrimore të morfologjisë. Çdo sens individualiteti apo 

përmbajtësor, është thjesht një efekt tjetër fiksonal kodesh. Subjektiviteti fiton 

përgjithësimin e stereotipeve. Teksti plural do ta zhbëjë imazhin klasik të një autori real, 

që dërgon një mesazh të prekshëm te një lexues i prekshëm. Sa më i shumësuar të jetë 

një tekst, aq më tepër do të jetë e pamundur të gjej origjinën e tij, qoftë në formën e një 

zëri autorial, të një përmbajtjeje  gjuhësore.  Duke e mohuar krijimin e letërsisë nga 

faktorë të jashtëm, Barti tregon se  teksti është produkt  i iluzionit të një prej pesë 

kodeve të tij gjuhësore. 
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II. FORMALIZMI RUS DHE STRUKTURALIZMI 

 

 

1. Fenomeni i çrëndomtësimit në gjuhë 

  

 

Si fillim i Formalizmit Rus merret viti 1914, kur Shkllovski shkroi esenë mbi poezinë 

futuriste, “Ringjallja e fjalës dhe gjuhës”, dhe do të jetojë deri kur ideologjia politike do 

të forcohet dhe do të ushtrojë presion te kjo frymë me ç’rast Shkllovski tërhiqet në janar 

të vitit 1930, vit që konsiderohet si përfundim i tij. “Pas këtij viti bëhen përpjekje për 

vazhdim të tij tash jashtë Rusisë, në Pragë, vetëm se kalon në një frymë tjetër. 

Formalizmi njeh dy qarqe kulturore studentësh ku do të debatohet për letërsinë dhe ku 

do lindin nocionet kryesore të tij. I pari me seli në Petërburg, që quhej Grupi Opojaz 

(Shoqëria për Studimin e Gjuhës Poetike) dhe i dyti me seli në Moskë që quhej Grupi i 

Rrethit Linguistik. Në grupin e parë bënin pjesë Viktor Shkllovski, Boris Ejhenbaum, Osip 

Brik, Juri Tinjanov, B. Tomashevski etj., ndërsa grupin e dytë ishin kryesisht gjuhëtarë, 

por që në kuadër të gjuhës studionin edhe gjuhën poetike, ndër të cilët u dallua më së 

shumti Roman Jakobsoni”12. Në fakt këto dy qarqe do t’i lindë pakënaqësia e këtyre 

studentëve ndaj mënyrave të studimit letrar në universitete, dhe interesimi për poezinë 

                                                 
12

 Terry Eagleton, Hyrje në teorinë e letërsisë, Camaj-Pipa, Shkodër,  fq. 23. 2005 
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futuriste. Ata krijuan një përpjekje më të hershme sistematike për t’u dhënë pavarësi 

studimeve letrare. 

 

2. Konteksti kulturor dhe gjuhësor 

 

Formalizmi dhe Strukturalizmi, janë terme që iu dhanë prej të tjerëve në bazë të 

karakteristikës që përfaqësonte studimet/interpretimet e tyre. Këto emërtime që 

përdornin të tjerët për këtë cilësim atëherë ishte “ironizues” për atë se cilësuesit nuk e 

shihnin letërsinë si formë, e aq më tepër studimin e letërsisë si studim i formës. Kjo 

paraqet jetën e studimeve para Formalizmit Rus që nuk ndaleshin vetëm te vepra, por 

edhe tek ajo që e “prodhon” atë, duke e parë veprën si produkt të një rendi të tërë 

paravajtës social, etik, kulturor, ideologjik, etj. Rendi i tillë njihte kohë e vend, gjendje e 

politikë/ideologji referenciale, përkundër Formalizmit që nuk çante kokën për to. Madje 

kur folëm për pozitivizëm e pranuam studimin e interpretimin për formalizëm, si dy 

forma komunikimi të rrymave të ndryshme. Kështu ndryshimi i një konteksti kulturor 

nuk ndryshon vetëm elementet që duhen kërkuar (jashtëletrare a letrare) po edhe 

kërkesën e qasjes mbi veprën (studim a interpretim). “Pozitivizmi metodën e 

komunikimit – studimin - e kishte huazuar nga shkencat ekzakte, ndërsa Formalizmi 

metodën e komunikimit – interpretimin – po e krijonte. E para (pozitivizmi) pranonte 

studimin në një përmasë më të lartë e jo siç e njohin ne sot atë në studimet letrare (tash 

edhe eseja quhet studim), të huazuar nga shkencat pozitiviste duke e njohur statusin e 
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kritikës si shkencë, ndërsa e dyta (Formalizmi) po krijonte interpretimin duke mos i 

njohur kritikës statusin e shkencës”13.  

I përmendëm të gjitha këto për të parë thyerjen që ndodh në vitet e ’20 të shekullit XX, 

me qëllim të theksimit se shpesh merita më e madhe e Formalizmit si metodë e 

studimit, qëndron në thyerjen që bën ai. Objekti i tij tash do të jetë vepra letrare. 

Problemet e saj te Formalizmi do të njohin një fazë fillestare, por që do të kristalizohen 

te Strukturalizmi. Me këtë duam të vëmë në dukje dy karakteristika: 

           - se një pjesë e meritave të Strukturalizmit do të lindin si indicie te Formalizmi, 

dhe  

           - se Strukturalizmi nuk do të lindë si thyerje sikur pozitivizmi e Formalizmi, por si 

zhvillim i mëtutjeshëm i Formalizmit. 

Kështu Formalizmi reflekton vlera në dy drejtime mes Pozitivizmit e Strukturalizmit. 

Sepse të parin e then duke e tërhequr vëmendjen nga autori e rrethanat jashtëletrare te 

vepra, dhe se të dytin e ushqen me elemente, disa prej të cilave do të bëhen themelore 

për të (narratori, gjuha etj). Për këtë Ann Jefferson thotë “... gjithçka e tyre 

(strukturalistëve) i dedikohet në një mënyrë të konsiderueshme Formalizmit Rus”. 

Formalizëm do ta quajnë pra për shkak se përqendrohet te forma. Do të quhet pas disa 

botimeve prej përfaqësuesve të tyre. Pak a shumë atëherë kur do të shfaqen disa prej 

parimeve qenësore të tij, nëpër ato shkrime të botuara. Pra para rrymës do të shfaqen 

parimet e saj. Sikur të gjitha periudhat historiko letrare (Klasicizmi, Simbolizmi, Realizmi 

etj) e studimore (Pozitivizmi e Strukturalizmi).  
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3. Strukturalizmi / Futurizmi në gjuhë 

 

Më 1914, Viktor Shkllovski shkroi esenë mbi poezinë futuriste me titull “Ringjallja e 

fjalës”. Ky është teksti që konsiderohet startues i Strukturalizmit, i një fryme të re të 

shkrimit mbi letërsinë. Shkrimi ishte mbi poezinë futuriste, e cila katër vjet më parë 

kishte filluar të shkruhej, e dy vjet më parë kishte kodifikuar traktatin e saj  

(shuplakë shijes shoqërore). “Pak a shumë e njëkohshme me Strukturalizmin , porse e 

para me shkrimin e saj hyn te teoritë letrare, kurse e dyta te metodat. E para pak a 

shumë mëson si krijohet vepra, kurse e dyta çka është vepra. Por pa një kufi të prerë 

mes tyre. Kishte teori të pastër letrare gjersa nuk kishte metoda dhe kur lindën metodat 

ato humbën kufijtë. Kjo do të thotë edhe se kur nuk ishin metodat kritikën e udhëhiqte 

teoria letrare (e vendit dhe e kohës së caktuar, p.sh. Arti poetik i Bualoit etj), detyrë që 

do t’i hiqet kur do të lindin metodat”14. Nuk është kjo hera e parë te Strukturalizmi kur 

lloji i shkrimit (tash Futurizmi), do të jetë kaq i lidhur me metodën, duke u bërë 

motivuesi themelor për të. Para tij Realizmi kishte motivuar Pozitivizmin (veçanërisht 

hyrja e Komedisë njerëzore pa një status të përcaktuar mirë, a te teoria a te metoda, 

pastaj Flloberi, Zola etj.), e pas tij do ta motivojë Postmodernizmi Postrukturalizmin. 

“Sikur po bartet karakteristika e shkrimit te karakteristika e metodës. Shkrimi i veçantë 

po e kërkon metodën e veçantë. Në këtë kontekst ta kujtojmë vetëm rëndësinë që i 

jepte Futurizmi gjuhës duke krijuar shenja tërësisht të reja semantike e muzikaliteti, një 
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gjuhë alogjike (rus. zaumni jezik). Në një kontekst tjetër a do të kishte më shumë sukses 

Strukturalizmi te Futurizmi apo p.sh. te Realizmi? Pra jo vetëm shkrimi kërkon metodën 

por edhe metoda kërkon shkrimin letrar, e zgjedh atë, traditë që do të aplikohet më 

shumë atëherë kur do të shumohen metodat e studimit, aq sa ndodh që brenda një 

eseje të shfaqen dy-tri metoda varësisht prej elementeve të tekstit që merren për 

studim”15.  

 

U ndalëm te Futurizmi pasi Strukturalizmi komunikon shumë me të në nivel 

interpretimi, por edhe të gjitha rrymat e tjera të avangardës janë të të njëjtit intensitet. 

Gjithë ajo teori letrare e shpallur dhe e përmbytur brenda atyre pak viteve sikur 

paralajmëronte një tërmet që do të sillte metodën që sinkretizon probleme të ndryshme 

dhe të shumta teorike, që më parë dilnin shpesh si shkollë e veçantë. “Këtë lidhje të 

shumëfishtë me avangardën na tregon edhe pushimi i tyre si shkolla në nivel shkrimi 

artistik dhe zhvillimi i  Formalizmit në Strukturalizëm, ku metoda nuk do të pretendojë 

më të jetë e lidhur me shkrimin e caktuar, por me tërë shkrimin. Pra një pretendim më i 

madh për të gjetur struktura të përhershme të tërë shkrimit”16. Qëllim që do ta shpie  

gjithnjë më larg tekstit, në abstraksione. Qëllim që në fund do ta ngulfatë atë. 

Passtrukturalizmi është kthim te teksti edhe një herë, madje shpesh edhe kthim te ato 

metodat e para që ishin të lidhura aq mirë me tekstin. Për këtë Xh. Kaller në një rast do 

të thotë “...Passtrukturalizmi ... kthehet nga nisma e interpretimit [të letërsisë]”  
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4. Dy konceptet themelore të Formalizmit dhe Strukturalizmit 

 

Dy konceptet qendrore të Formalizmit dhe Strukturalizmit  janë literariteti dhe 

çrëndomtësimi (rus. otsranenie)2. Letërsia, sipas formalistëve, nuk identifikohej me 

literaritetin. Ajo komunikonte edhe me struktura të tjera joletrare edhe në nivel forme 

edhe në nivel përmbajtje. Herën e parë (te forma) më shumë në rrafshin e ligjërimeve të 

ndryshme gojore a shkrimore, e herën e dytë (te përmbajtja) më shumë në rrafshin 

semantik ku shihen ndërhyrjet e jetës sociale a ideologjike. Për shkak të këtyre 

komunikimeve a dorës së huaj në tekst (që më vonë do të quhet intertekst), letërsia më 

parë shihej si rezultat i një rendi të mëparshëm jashtëletrar. Për këtë edhe si qenësi e 

Pozitivizmit është aspekti jashtëletrar. Përkundër këtij rendi formalistët objekt do ta 

kenë veprën letrare. Bile edhe atëherë kur komunikimet me strukturat e tjera duken. 

Ato nuk njohin më rregullat e asaj bote gjersa janë rikontekstualizuar në një sistem të ri, 

tash letrar. Kështu e shohim statusin e letërsisë si të pavarur prej të tjerave dhe ajo që e 

veçon është pikërisht dallimi mes tyre dhe letërsisë. Për këtë “Objekti i shkencës së 

letërsisë nuk është letërsia, por literariteti, ajo që e bën një vepër të konsiderohet 

letrare”. 

Por me dallimin po fillon një botë e re, ai nuk është dallim në relacion paralel me 

ligjërimet/botët shkrimore të tjera. Ai është mbi to, kundër të gjithave, çrëndomtësim i 

të gjithave. “Gjersa ato të gjitha së bashku përbëjnë një kategori shkrimi a kuptimi, në të 

kundërtën vetëm letërsia e përbën kategorinë tjetër përballë të gjithave. Çfarë 
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përkufizimi të madh i jep Formalizmi letërsisë në këtë nivel. Atë që nuk e kishte pasur 

kurrë më parë. Në anën tjetër letërsia po identifikohet me çrëndomtësimin. Në fakt ai 

është promotori që shprish rende dhe krijon letërsinë. Kështu çrëndomtësimi dhe 

literariteti janë koncepte që jetojnë të pavarura, porse njëri si shkas e tjetri si pasojë”17. 

Çrëndomtësimi si shkas e literariteti si pasojë edhe te Strukturalizmi, është ajo që merr 

çrëndomtësimi nga literariteti është se çdo çrëndomtësim nuk është literaritet, por 

vetëm ai që është në harmoni me rregullat e literaritetit. Një relacion reciprok dhënie-

marrjeje i këtyre dy termave që i bën të varur dhe të veçantë. 

 

 

5. Historia e çrëndomtësimit në gjuhë 

 

Çrëndomtësimi si fenomen është i hetuar qysh më parë por jo i ngritur në shkallën 

dhe statusin që fiton te Formalizmi. Të ndalemi vetëm në disa raste kyçe, të shohim se si 

duket ai. Ai më shumë shihet si fenomen/koncept, porse emrat që e përfaqësojnë atë 

dalin të ndryshëm. 

Aristoteli do ta ngrejë tragjedinë mbi realitetin sepse aty janë të sinkretizuara fjala, 

veprimi, skena, muzika etj., gjëra që është a pamundshme të gjenden ashtu te realiteti. 

Pak a shumë çrëndomtësimi duket në art me natyrën sinkretike krahas reales që nuk e 

përfaqëson atë. Ndërsa gjatë mesjetës së vonë, kur Lindja ka pasur një zhvillim të 

hatashëm kulturor, Ibn Sina (Avicena), do të thotë se “[arti] ...mbështetet në befasi dhe 
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të papritura”1. Në Renesansën Evropiane, Filip Sidni si fytyrë e shquar në teoritë letrare, 

në esenë e tij Në mbrojtje të poezisë (1595) heton se “poeti, falë fantazisë dhe 

frymëzimit të fuqishëm, arrin të krijojë një natyrë të dytë duke trilluar gjëra ose më të 

mira se ato që i ka natyra ose të reja që nuk i njeh ajo”2. Pastaj te Klasicizmi ky fenomen 

pak a shumë do të identifikohet me të gjasshmen3, pra jo e vërteta por e mundshmja 

apo gjasa. Në Romantizëm vepra do të fitojë statusin e mbireales dhe për këtë do të 

lindë edhe kulti i poetit gjeni, që arrin ta krijojë atë mbireralitet. Përkundër 

Romantizmit, në Realizëm vepra letrare do të shihet më afër realitetit se çdo herë tjetër 

dhe puna e shkrimtarit më shumë është në fuqinë e tij se si arrin të manovrojë me këtë 

realitet. Të mos flasim për periudhën e avangardës dhe për rëndësinë që do të zërë 

çrëndomtësimi nëpër të gjitha ato manifeste.  

 

6. Fenomeni i çrëndomtësimit në poezi dhe në gjuhë 

 

Çrëndomtësimi si fenomen prek sipas formalistëve edhe poezinë edhe prozën, pra si 

gjuhë. E pranuam më parë se Formalizmi si shtysë të parë ka Futurizmin rus dhe 

avangardën në përgjithësi. Futurizmi si rrymë fund e krye prek poezinë, madje teksti i 

parë i formalistëve Ringjallja e fjalës është mbi poezinë. Vetëm më vonë do të lindë 

nevoja e tyre për analizë edhe të prozës, së cilës, pak a shumë, do t’ia përshtatin termat 

e analizës së poezisë. Poezia edhe si zhanër e ka më shumë të theksuar këtë 

karakteristikë. Ajo te formalistët do të prekë më shumë strukturën e gjuhës në poezi, 

ndërsa dallimin ndërmjet fabulës dhe syzheut te proza. Te poezia ajo prek strukturën 
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ritmike, tingullore e semantike, gjithmonë duke u krahasuar me strukturën e 

përgjithshme të ligjërimit të natyrshëm. “Ligjërimi i natyrshëm ka si qenësi referencën 

me realitetin dhe dukuritë e tij të cilat e përfaqësojnë, krahas ligjërimit poetik që nuk 

merret me të.  Krahasimi do të jetë politikë e përgjithshme e Formalizmit krahas 

metodave të tjera, për shembull Strukturalizmit që do të kërkojë struktura të 

përgjithshme të artit pa kurrfarë krahasimi”18. Karakteristikat e lartpërmendura të 

ligjërimit poetik do të shihen si të çrëndomta. Kështu ritmi dhe tingulli do të shihet se 

nuk respektohen në ligjërimet e tjera joletrare, ndërsa në poezi loja me to është 

parësore e themelore. Semantika përkundër këtyre ka një vëmendje të fortë në 

ligjërimin e zakonshëm, ndërsa jo në atë të letërsisë.  

 

Në aspektin semantik në ligjërimin poetik funksionalizohen kuptimet e dyta. Që të 

tria janë fusha të ndryshme të ligjërimit poetik dhe gjenden së bashku të pranishme në 

tërësinë e ligjërimit. Pra një çrëndomtësim që prek tërë poezinë, por të ndarë në rrafshe 

të ndryshme. Rrafshet e ndryshme kanë shtruar edhe kërkesa të fushave të ndryshme 

për studim. Gjersa prekte aspektin gjuhësor, me to merrej më shumë gjuhësia. Ritmi e 

tingulli analizoheshin nga fonetika e më vonë edhe nga fonologjia, sepse fonetika ishte 

shumë e ngushtë për to. Ndërsa për kuptimin vetëm më vonë do të lindë Semantika. 

“Pra shihet se synimet kanë qenë shumë më të mëdha sesa fushat në dispozicion për 

analizë”19. Për këtë disa probleme të filluara tash do të kristalizohen vetëm në 
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strukturalizëm, pasi edhe do të lindin fusha në ndryshme më të avancuara, si fonologjia, 

gjuhësia strukturale e Ferdinand de Sosyrit etj.      

 

7. Fenomeni i çrëndomtësimit në prozë dhe stil 

 

Në prozë çrëndomtësimi përfshin dallimin në mes fabulës dhe syzheut. Por në prozë 

çrëndomtësimi nuk është aq i pastër sikurse në poezi, ai është munduar t’i përshtatet 

dallimit të mëparshëm mes ligjërimeve në dallimin mes fabulës e syzheut. Kështu 

ndryshimi i zhanrit ndryshon, bashkë me të ndryshojnë edhe kërkesat për studim, 

veçanërisht kur u pa i pamundshëm dallimi mes ligjërimit të natyrshëm e atij letrar në 

prozë. Tash në prozë dallimi nuk e prek ligjërimin gjersa ai nuk ka dallim të theksuar me 

atë joletrar, por e prek përmbajtjen. Është një përmbajtje e kërkuar si formë, gjersa 

syzheu nuk merret me vetë ngjarjen, por me rendin e saj.  

Syzheu do të prekë pjesë të ndryshme të përmbajtjes së veprës: problemin e 

pozicioneve të ndryshme të narratorit (narratologjia më vonë), ndërhyrjet e 

përshkrimeve dhe vendet e atyre ndërhyrjeve, komplikimet dhe shtjellimet e ngjarjeve, 

tensionet e krijuara në vende të ndryshme etj. “Të gjitha shikohen si jo të rastësishme, 

por në sistem të vëmendshëm, ku shprishja e çfarëdo elementi edhe të mikrostrukturës 

konsiderohet si shprishje themelore dhe krijon variant tjetër krahas të mëparshmit. Me 

këtë vëmendje ndaj syzheut, formalistët i avancojnë aq shumë shkrimet e temave të 

ngjashme, por me syzhe të ndryshëm, që dhënë variante shkrimi varësisht prej aftësisë 

së autorëve. Për këtë “subjekti krijon një efekt tjetërsues te fabula; mjetet e subjektit 
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nuk duhet kuptuar si instrumente për transmetimin e fabulës, por janë parësore 

kundrejt fabulës”20. 

Kemi dy lloj tekstesh në prozë: me fabul të trilluar/fiksionale dhe me fabul 

historike. Në rastin e parë çrëndomtësimi është forma e renditjes së ngjarjeve fiksionale, 

e ndërhyrjeve narrative, rimarrjeve etj., përballë fabulës. Që të dyja, edhe fabula edhe 

syzheu, janë të trilluara. Në rastin e dytë fabula është historike, ajo është jofiksionale 

dhe referenciale, ndërsa syzheu është fiksional dhe joreferencial. Kështu tash kemi 

dallimin mes referencialitetit e joferencialitetit sikurse në poezi, vetëm se tash prek 

përmbajtjen e jo ligjërimin/formën. “Në këtë rast syzheu, përveç gjërave të tjera të 

lartshënuara që janë karakteristike për të, bën edhe shpirtëzimin e fabulës historike çka 

është çrëndomtësim i asaj fabula krahas natyrës së saj të parë nga është marrë”21. 

Çrëndomtësimi në të dy rastet është i njëjtë si natyrë shprishëse, porse natyrën e 

rëndomtësimit përballë së cilës vihet, e ka të pozicionuar herën e parë në fiksionalitet e 

herën e dytë në referencialitet.  

 

8. Promotori  i të gjitha thyerjeve 

 

Formalistët dhe strukturalistët e thyen një kategori studimesh të mëparshme që nuk 

mbështetej në tekstin, duke e bartur objektin e studimit prej jashtëletërsisë në letërsi. Si 

startues të kësaj metode studimi ata do të ndërtojnë koncepte që vetëm më vonë do të 

kristalizohen. Ata përfaqësonin qëllime më të mëdha sesa mundësitë e tyre dhe kjo 
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sepse ata përgjithësisht aplikuan studimet gjuhësore në studimet e tyre letrare, kurse 

dihet se gjuha a gjuhësia në vitet ’20 të shekullit XX, ishte në fazën e parë të zhvillimit. 

Por gjuha i bënte që të jenë të lidhur shumë me tekstin duke e parë mjetin, 

protagonistin kryesor të letërsisë. Afrimi me tekstin do t’iu japë qëndresë më të madhe 

kohore sesa metodat e tjera që largohen më larg nga teksti duke dalë në abstraksione 

pa një referencë të pastër te tekstit. 

Nëse merret si i arsyeshëm mendimi i N. Frajit se kur analizojmë letërsinë flasim 

për letërsinë, e kur e vlerësojmë atë flasim për veten tonë, mund të themi se formalistët 

rusë përgjithësisht kanë folur për letërsinë e jo për veten e tyre. Ata në çdo mënyrë u 

munduan t’i ikin jashtëletërsisë, pavarësisht se në çfarë forme të studimit mund të 

manifestohej ajo, si studim i autorit, lexuesit a studiuesit. Për ta çdo gjë ishte teksti dhe 

karakteristikat e tij. Ai, sipas tyre, përfaqësonte një tip shkrimi tjetër krahas shkrimeve 

të tjera. Për këtë ata zgjodhën konceptin e çrëndomtësimit si çelës për analizën e tekstit 

letrar. Ai, sipas tyre, ishte promotori i të gjitha thyerjeve që ndodhnin në tekst edhe të 

formës edhe të përmbajtjes. Thyerja e parë – e formës - dha rezultate më shumë në 

interpretimin e poezisë, ndërsa thyerja e dytë – e përmbajtjes - dha më shumë rezultate 

në prozë. Për të parë më mirë interesimin e formalistëve për çrëndomtësimin do të 

përmendim hyrjen e studimit të Viktor Shkllovskit mbi romanin Tristram Shendi të  

Sternit: “Në këtë artikull nuk kam ndër mend ta analizoj romanin e Sternit, por vetëm po 

e shfrytëzoj për t’i ilustruar ligjet e përgjithshme të syzheut...[në të] ngjarja gjatë gjithë 

kohës ndërprehet; autori kthehet nis e sos prapa ose del përpara, ... krejt kohët 



37 

 

ngatërrohen me dhjetëra faqe përplot rezonimesh bizare për ndikimin e hundës, apo të 

emrit në karakterin, ose plot biseda mbi fortifikimin”22.    
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III. GJUHA / GRAMATIKA STRUKTURALE E INTERPRETIMIT 

1. Shënjuesi / shënjuari / Lloj i gjuhës  

Në shenjat tekstore, gjuhësia themelore ndërton modelin e veçantë të tematikës. 

Strategjia e modelit i nënshtrohet kategorizimit të kodit llojor, logjikës së komunikimit. 

Në të gjitha perceptimet themelore të fiksionit/poezisë dhe gjuhësisë, botëkuptimet e 

tekstit derivohen nga semantika e diskurseve/shenjave. Derivimi i shenjave në rrafshin 

përmbajtjesor të tekstit eksplikon idetë letrare. Idetë letrare të shtrira, e të artikuluara 

me figura të shumta, qofshin ato historike/mitike, dëshmojnë kulturë e fenomen letrar. 

Pikëtakimi i tekstit me figurat e arkifigurat, gjithnjë krijon identitetin, vlerën e kulturën e 

shkrimit. Nga njohja e kulturës/fenomenit, gjuhësia e jetëson poezinë. Poezia jetësohet 

atëherë kur identifikohet fenomeni. Kërkimi aksiologjik për poezinë sa vjen e thellohet. 

Mirëpo, duke iu rikthyer gjithnjë tekstit poetik në nivelin përgjithësues, si ide dhe si 

thurje diskursive të strukturës poetike, vërehen qartë llojet e temave dhe MITEVE. Nga 

llojshmëria e kodit tematik, shënjohen edhe motivimet. Argumentet tekstore/motivore 

ndërtojnë ngadalë metaliteraturën shtresore. Rikthimet në metaliteraturë nënkuptojnë 

rikthimin e fuqishëm të shkrimit personal. Statuset llojore në këtë insistim përherë 

sistemohen. Esencat gjithnjë hapen drejt semantikës së MITIT. Shkurt, kufirin e shemb 

bota semantike e shkrimit. Tanimë shkrimi njeh neutralitetin/fenomenin. Diskursi i 

tekstit, në këtë paraqitje vazhdon të prodhojë literaturën/shkrimin. Jemi gjithnjë duke 

folur për strukturën e tekstit Në rrafsh interpretimi, përpara një kodi llojor të tematikës. 
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Për t’i parë llojet e temave, duhen zbuluar e rizbuluar shenjat/motivet. Vetë miti është 

motivues, që në esencë, me dashje e pa dashje, të çon në kërkim të shenjave. 

 

2. Miti si sistem /Gjuha 

Duke e ruajtur përherë empiriken jetësore të mitit, subjekti shenjat i bën simbole. 

Hapjet tekstore në këtë rrafsh janë të mëdha, sepse është në pyetje simbolika e 

tekstit/diskursit. Asocimet e shtresave të mendimeve bëhen filluese e derivuese. “Të 

gjitha fillimet jetësore e të kodeve të mëdha ligjërimore, në filozofinë e pranimit të 

vlerës estetike, bëhen strategji për poezinë. Përkufizimet, në këtë rast, nuk i duron 

shenja/simboli”23. 

Nga leximi i shenjave/simboleve, në dialogim me tekstin, nisin e karakterizohen esencat 

shqiptuese të ngjyrimit të fortë emocionalizues. Aktualizimi i fakteve të jetës, përgjatë 

mitit, shpërthen përbrenda emocionit shpirtëror. Të shprehurit e figurshëm, tanimë në 

trupin e tekstit, bëhet esencë e vetë tekstit. Në shumë figura e variante të tekstit, miti 

ngre çështjen edhe të kodit nacional. Ngritja e temës nacionale thuret nëpërmjet 

kujtesës e fortësisë personale. Kujtesa personale në tekst bëhet kujtesë për rikthimin e 

arki-nacionales. Ideologjia për arki-nacionalen e rikrijon, e riformulon nacionalen, ndërsa 

kjo e fundit në zhvillim e sipër e mistifikon ose e fuqizon edhe më shumë arki-

nacionalen.  

                                                 
23

 LIOTAR Zhan-Franssoa, Gjendja postmoderne: Raport mbi dijen, Dukagjini, Pejë, 1996. 
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Rrethi riciklues thuajse është i motivueshëm. Motivimi për nacionalen, tani në poezi, i 

rikthen edhe figurat e mëdha që mbështeten fuqishëm. Mbindërtimet strukturore të 

artikuluara me përzgjedhjen e figurave dhe miteve, çdoherë në përmasën e fortësisë, 

bëhen bashkëbiseduese gjatë diskursit gjuhësor. Kështu, për të identifikuar mbijetesën e 

e mitit, teksti e ndërthur renda vetË edhe Palimpsestin”24. 

Në kohën dhe hapësirën ekzistenciale, Palimpsesti, figurë e dëshmisë ekzistenciale, del 

në të gjitha nivelet. Krejt struktura tekstore është shkruar mbi dëshminë, që në njëfarë 

forme merr statusin e shkrimit të dokumentit, Palimpsestit. “Kështu, gjuhësia 

strukturale shkruan e rishkruan për pergamenat, që janë devijuar në kohë përgjatë 

historisë, për shkrimet që kanë qenë në pergamena, dhe ku është folur e shkruar për 

ekzistencën”25. 

Në të gjithë shkrimin përkufizohet e sintetizohet relacioni i gjendjes, faktit historik e 

mitik në tkest. Në këtë, miti simbolizon fortësinë e gjallërinë e mbijetesës ekzistenciale 

të popullit si gjuhë, varësisht tendencës së tjetrit, për asimilim. Loja me shenja e figura 

del e bëhet shenjë identifikimi. Miti i ekzistencës nacionale, pra, formohet e gjallërohet. 

Kjo gjallëri shfaqet si nevojë e një ekzistimi, së paku, si një shenjë, si një arki-kujtesë, 

mit, legjendë, ideologemë, e cila bëhet pastaj shenjë e gjallimit dhe e jetës dhe e 

nocionit si modernitet. Pra, shenjat e hershme iu nënshtrohen shenjave, lojës moderne. 

                                                 
24

 Termi Palimpsest është krijuar prej dy fjalësh greke: Palim -përsëri dhe Psao - me fshi lehtë. Palimpsestet 

janë pergamena që kanë shtresa shkrimesh njëra mbi tjetrën. Ato më të hershmet janë fshirë për të krijuar 

hapësirë për ato që janë shkruar më pas; shkrimet që supozojmë të jenë fshirë, mund të vihen re dhe të 

lexohen nën rrezet ultraviolet. Agim Vinca, Kursi i teorive letrare, Libri shkollor, Prishtinë, 2002, f. 240. 
25

 FRAJ Northrop, Anatomia e kritikës, Rilindja, Prishtinë, fq. 162. 1990. 
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Në këtë lojë nuk mungon figura e ironisë, e përdor në të shumtën e teksteve, kur është 

në pyetje  gjuhësia. 

Gjuhësia, tekstin që e bën diskursin, të shpërthejë në secilën formë. Strukturat 

tani në tekst maten me figurat. Amëza e diskursit fillon dhe bëhet ekzistenciale në 

secilën strukturë dhe formë. Pra, si esencë diskursive e gjen figurën e vetë të formulimit. 

Edhe pse në pika të shumta të kodit llojor përafrohet me tekstin poetik, megjithatë e 

ruan gjithnjë veçantinë diskursive e tematike. Veçantia në esencën e përgjithshme 

tekstore shtron çështjen e modelit/diskursit/tematikës/gjuhësisë. Kur dihet se sistemi 

është i plotë, andaj edhe miti duhet parë e lexuar në sistem,  qoftë ai tematik e 

diskursiv. Kështu, derisa sistemi poetik formon poezinë, lëvizjet/rrjetin, është i 

pashmangshëm, derisa manifestohen fuqishëm variantet. Semantika e tekstit e 

shumëfishon kuptimin, e gjallëron figurën, pra i jep jetë asaj. Gjithnjë në nivelin e 

karakterizimit e të vlerësimit, këtu hetohet në fuqinë e idesë. Diferencimet përshtaten 

kur është në pyetje kërkimi/venerimi i  poezisë edhe si sistem. Shenjat e poetikës 

moderne, tanimë të  tekstit identifikohen përballë botës së gjuhësisë. Nyjet themelore, 

të zgjedhura fuqishëm në tekst nëpërmjet sistemit, e përcaktojnë edhe diskursin. 

Esencializmi i nyjeve themelore të kodit tematik i rizbulon shenjat edhe kodin gjuhësor e 

personal. Çështjet e këtilla në shkallë semantike, shkojnë ngadalë në gjenezë, që  e 

artikulon shenjën universale të gjuhës. “Ky sistem shtrihet në argument të përgjithshëm 

të veprës. Aty ku provohet e deklamohet nyja e jetës, teksti formon tërësinë e veçantë 

të diskursit. Teksti poetik që njëherësh është edhe titull, i daljes nga ëndrra, pra i daljes 

nga e pavërteta/iluzioni, shënjon rrethin, ku hapet e derivohet realja. Kryqëzimi i 
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tematikës në hapje të vazhdueshme bëhet nga empiria e autorit. Bashkëlidhen e 

kryqëzohen shenjat në thellësi të konotacionit”26. Nga burimi i jetëshkrimit buron edhe 

fenomeni i ligjërimit, që në  tekst provon shtrirjen e thellë të autentikes/jetës. 

 

Në tekst Dalja nga ëndrrat fiksive, fitohet përherë esenca, gjeneza e kërkueshme 

personale. Kjo shtrihet edhe si kërkesë për arkifigurën shpirtërore. Kujdesshëm 

ligjërohet e sistemohet poezia/shkrimi dhe gjuha, domethënë hetohet përherë ecja 

nëpër pikat referenciale/autoreferenciale. Edhe pse shkrimi i tij  njeh sistemin total, 

emocionet janë aty për të konsistuar botën e veprës, herë si të mjaftueshme, si figurë, e 

herë në relacione mimetike, edhe pse të mbyllura në alegorinë tekstore.27 Sistemi total, 

pra njeh tash edhe në figurën, që projektohet në tërësinë e diskursit. Kjo jep edhe një 

variant të pëlqyeshëm të komunikimit, duke qenë gjithnjë i përqendruar tek esencat 

tematike. Edhe atëherë kur bëhet zhvendosje të ligjërimit/shkrimit, edhe kur shkruan 

përmallshëm në figurën e poezisë. Figura, ligjërimi hyn në shërbim të sistemit të 

argumentimit/bindjes.28  

Kur themi argument/bindje, më shumë ky nocion të  çon te retorika. Por,  në këtë rast, 

më shumë flitet për një argument e bindje në kuptim të nyjës së figurshme  jetësore. 

Vlera matet me argument e bindje të figurës, diskursit neutral. Një gjë e tillë shkon në 

funksion të estetikës, që  përherë kërkohet gjatë leximeve.  

 

                                                 
26

 GENETTE Gerard, Figures III, Seuil, Paris, fq. 22.1972. 
27

 Kujtim M. Shala, Shekulli i letërsisë shqipe,  “Buzuku”, Prishtinë, 2006, f. 219. 
28

 Kujtim M. Shala, Pro /Classica, “Buzuku”, Prishtinë, 2005, f. 122. 
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Pra, rrjeti bëhet i përafërt në kodin llojor, por që këtu e merr formën më të plotë të 

sistemimit. Sistemimi, kodifikimi i kodit gjuuhësor vërehet në formën e ligjërimit.    

 

3. Forma dhe koncepti 

Duke qenë përherë ideja e prishjes së ëndrrës dhe mitit, ikjes prej saj, tanimë më mirë 

njihet, preket dhembja, gjuhësia, përballë kodit tematik. Rrethi tematik në relacion me 

kodin gjuhësor, pa dyshim me një sistemim edhe të figurshmërisë në vijën kryesore të 

tekstit, bëhet ide për një raport skematik: Autor/Gjuhë, pra, çdoherë në idenë e 

identifikimit, e cila njëherësh e bën subjektin të numërojë mbi gjërat fiksionale, që tani 

janë rikthyer. Kjo gjë tani transponohet dhe shprehet nga shpirti i shqetësuar i 

shkrimtarit, përballë një kodi të madh. Shihet qartë se autori, tani i kodeve të mëdha,  

thur elegji të shtruar mbi dramatiken e përjetuar. Dramatika bëhet edhe më e rëndë, e 

cila në esencë bëhet bazë e parashtrimit të pyetjeve, të cilat, të parashtruara në 

vazhdimësinë e poezisë dhe rrëfimit, lindin si rezultat i kësaj gjendjeje.29 Katër Poezitë 

dalin në 4 tituj të ndryshëm: Vajtimi kombëtar, Rrëfimi kombëtar, Këngë riatdhesimi. Aty 

ku mbaron i pari, fillon tjetri. Ky triptik diskursiv e gjuhësor, ka bërë të mundur që katër 

poezitë/rrëfimet të lexohen në relacion të interkomunikimit të kodit tematik e gjuhësor.  

 

                                                 
29

  Shih Flamur Maloku, Shtresimet e  tekstit,  “Zëri Ynë”, Prishtinë, 2008, f. 26.  
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Duke iu drejtuar gjithnjë tekstit, shkruhet edhe teksti tjetër Rrëfim. Teksti, në esencë, ruan 

strukturën e rrëfimit. Pra, subjekti rrëfen e argumenton, lutet e përgjërohet, sepse 

lashtësinë e etnisë gjuhësore, të cilën e krijoi  tani njeriu, rrëfimi bëhet argumentues, 

ndërsa  forma dhe koncepti nuk shmanget. 

Dramatika e brendshme jep rrëfimin e subjektit për topikën. Të gjitha pikat  nisen e 

sosen në dëshmi të arkitekstuale. Ekuilibri prishet nga loja mbi  fatin. S’ka lojë mbi fatin 

e një semantike, sepse ajo është vdekje/shuarje. Pra, rrëfen për ta dëshmuar një 

ndodhi, një të vërtetë, por ai është përbrenda tragjikes së figuruar kapshëm që rithuret 

e rithuhet nëpërmjet tekstit si vdekje.30 Pra, rrëfimi rithuhet në dramatikë të madhe 

shpirtërore.  

 Shenjat personale dalin hapur në gjuhën e tekstit e të dhembjes. Dëgjimi i zërit është 

dëgjimi që shndërrohet në përjetim të shpirtërores të vetëdijësimit. Këtu edhe lidhen nyjet 

e shpirtërores me kodin semantik. Tashmë dashuria/vuajtja për gjuhë, e shpallur përballë 

kodit tekstual, bëhet model jetësor. Sepse dashuria për Toposin simbolizon 

jetën/formimin.  

“Shënjuesi i mitit prezantohet në mënyrë ambiguitive: në të njëtën kohë është kuptim 

dhe formë, i plotë në njërën anë dhe i zbrazët në tjetrën. Si kuptim, shënjuesi postulon 

një lexim, e kap përmes syve të mi, ka një realitet ndijimor (ndryshe prej shënjuesit 

linguistik, që është mental në mënyrë të pastërt), ka një bollëk në atë”.31 

 

 

                                                 
30

 Kujtim M. Shala, Shenjat e tekstit, Faik Konica, Prishtinë, 1999, f. 114. 
31

 KAJZER Volfgang, Kush e rrëfen romanin, në Cështje të romanit, Rilindja, Prishtinë, 1980. 
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4. Shembullësia gramatike 

Gjuhësia e shpall  të formuar kodin e etnisë në variante. Teksti hapet me formulimin e 

gjuhësisë si një topikë. Teksti i empirisë autoriale historike e aktuale është shkrim i 

njeriut që e njeh e prek plagën e gjuhës.32 Duke e njohur e prekur plagën e  gjuhës, tani 

shkruhet në idenë e rikthimit të mbrojtjes, sepse është në pyetje ikja/braktisja, për 

shkak të dhunës së ushtruar nga i huaji si gjuhësi. Pra, është subjekti folës, po i themi 

kushtimisht, i thirrjes së kthimit dhe vetëdijesimit të dashurisë për gjuhën. 

 

Fiksioni merr  trajtën e shqiptuesit të emocionalizuar. Shpallja e kërkesës për 

vetëdijesimin e etnisë është shpallje e shumëfishtë ideore e gjuhësore. Pra,  shpallen idetë 

të cilat nxjerrin simbolikën/figurën. Duke e kthyer figurën në simbol, siç janë vargjet, U 

ndjellin kthimin nënat e gjuhëve / Duke u hedhur ujë thëngjijve, niveli i leximit të tekstit 

bëhet polisemik. Hedhja e  ujit nga nënat thëngjijve jep figurën e lutjes,  kthimit, e të mos 

harrimit të gjuhës. “Uji, simboli i jetës, tani bëhet edhe simbol kthimi/lutje për mos 

harrim të gjuhës. Duhet theksuar se aty ku njeriu pi ujë për herë të parë, pavarësisht  

largimit/bredhjes në jetë, kthimi prapë tek ai ujë është i pashmangshëm, aq më shumë kur 

është uji i atdheut tënd, i gjuhës tënde, nga mosharrimi i figurës së ujit/tokës dhe 

gjuhës”
33

. 

 

 

                                                 
32

 Po aty,  f. 106. 
33

 LIOTAR Zhan-Franssoa, Gjendja postmoderne: Raport mbi dijen, Dukagjini, Pejë, 1996. 
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Duke mos u marrë shumë  me ndarjen e cikleve/skemave të tekstit si gjuhësi, shohim se 

më shumë ndërtohet modeli i interpretimit. Diskursin e tekstit e çliron edhe më shumë. 

Pra, jemi më afër tekstit, më afër figurës dhe gjuhës.  

 
Deri më tash, vija e përgjithshme e veprës,  krijoi lidhjen e ngushtë të shkrimit, shenjës 

personale, kjo prani e theksuar e shpirtërores në shkrim.  Vargjet shihen se shtresojnë 

situata jetësore, të cilat, para së gjithash, bëhen zbulim i një pozicionimi subjektiv, duke 

formësuar kështu kuptimin e plotë të fjalës. GJuha sjell dritën tek individi. Pra, gjuha 

është ajo që e artikulon idenë kulmore të kërkimit gjatë thurjes në shkrim, sintagmë e 

cila vjen dhe bëhet përhershmëri në gjithë tekstin poetik. Artikulimi i brendshëm 

subjektiv, në kuptimin e leximit, përpos strukturimit të jetës në shkrim, shpreh si të 

thuash tërë etikën e njeriut në përgjithësi. Më konkretisht, sinteza jetësore ngrihet mbi 

një përvojë, duke  e ndërlidhur të kaluarën jetësore: Shihet se poeti/shkrimtari thekson, 

përmes shenjave, një mosndryshim të njerëzve, të cilin tani autori e paraqet si diçka të 

çuditshme. Mirëpo, këtu krijohet ideja se nuk mund të ketë ndryshim derisa njeriu  jeton 

me iluzione. Iluzioni është tragjedi për individin, është thjesht humbje e arsyes. Sepse 

largimi nga bota reale dhe kalimi në botën e iluzionit, prodhon dramatiken-tragjedinë te 

njeriu. Shkurt, kur humb arsyeja, humb edhe vetë njeriu. Kjo njëherësh zbulon edhe më 

tej dobësinë e njeriut kur ai largohet nga sytë e jetës reale gjuhësore. Kështu, sistemi 

figurativ lidhet përgjatë përjetimeve e rikthimeve në kujtesë duke shprehur edhe 

emocionalitetin. E gjithë kjo vjen nga motivet e jashtme, por edhe nga një gjendje 

shpirtërore autoriale përballë gjuhës. Kështu,  figurat  e tekstit, janë shumështresore, 

sidomos kur kalojnë në sistemin ideor dhe kur ngrihen mbi shenjat autobiografike. 
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Shenjat autobiografike artikulohen përmes figurave e sistemit figurativ. Teoricienët R. 

Velek dhe O. Voren, figurshmërinë e shohin sikurse metrin, pra një nga strukturat e 

tekstit. Po ashtu, figurat japin esencën e  strukturimit të idesë. Më saktësisht, autori 

ndërton një tekst me një figurshmëri të larmishme. Kjo figurshmëri vërehet edhe në 

përmbledhjet e tij të mëhershme. Pra, mund ta quajmë si mjeshtër të figurës”34.  

5. Semiologji / Gjuhësi 

Semiologjia që nga titulli shënjon figurën e sugjeruar të një komunikimi me tekstin, 

poezinë/gjuhën. Komunikimi me tekstin fillon nga interpretimi i gjenezës së figurës, 

kuptimi që bart ajo për tekstin. Duke e lexuar figurën, domosdo hyjmë në atmosferën e 

tekstit, në vetë gjenezën e shkrimit, të një shkrimi shqiptuar pafundësish. Figura  si e tillë, 

e rikthen Poiesisin bindshëm nga vetvetja për vetveten. Pra, nga dhembja e vetvetes së 

thellë, shkruhet e krijohet për dhembjen e vetvetes. Shkurt, teksti është ajo figurë që 

krijohet nga vetvetja personale, si ankth, dhembje e brengë. Kjo figurë jeton e ekziston 

nga ajo fshehtësi e thellë e shpirtit, ajo banon në këtë fshehtësi e thellësi, si një dhembje, 

si një  luftë e përhershme me autorin. Ajo tash del në shkrim dhe merr formë në shkrim. 

Pra, semantika si figurë krijon Poiesisin, strukturën e tekstit duke sjellë një fshehtësi të 

shpirtit, për të mbetur si tekst i zbulimit. Përherë poezia/gjuhësia bëhet zbulim i tekstit të 

dhembjes, që njëherësh është edhe zbulim i plagomës së Poiesisit. Teksti poetik është 

tekst ku shprehet fara e dhembjes subjektive, ku artikulohet tërë ajo farë e dhembjes që 

nga fillimi e deri në fund, nëpërmjet figurave implicite. Nga brendësia e figurave me 

kuptime të shumta, preket brendia e cila, në vazhdimësi, nga poezia në poezi lëshon 
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 LANDOË George P., Hypertext in hypertext, John Hopknis University Press, baltimore, 1994 
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nëpërmjet shenjave atë zërin e dhembjes, ankthit e brengës. Kështu funksionon e lidhet 

libri për bazën si komunikim për lexim, kështu edhe funksionon i tërë figuracioni 

përbrenda kompozicionit strukturor të tekstit. 

Pra, teksti poetik njeh si formë poezinë e prozën poetike. Kjo nuk e pengon strukturën e 

tekstit, rendin e menduar mirë nga shkrimtari, sepse lidhja strukturore është ajo që vë në 

funksion tërësisht temën duke e lidhur nga brenda komunikimin., rend ky i dukshëm dhe i 

forcuar së tepërmi. Shenjat e komunikimit, strukturat e komunikimit te vepra flasin ndër 

vete nga lidhja e sforcuar tematike. Ato funksionojnë përherë nga gjeneza e figurës, e cila 

mbetet farë fillimi e mbarimi në tekst, si shenjë e përhershme personale e tematike. Vetë 

figura semantike e ruan këtë shenjë lidhjeje. Prozat poetike hyjnë në trupin e tekstit dhe 

formojnë strukturën e tekstit së bashku me poezitë. Prozat  poetike nuk janë gjë tjetër 

përveçse dymbëdhjetë përjetime të hapura e të mbyllura para figurave. Funksioni i 

prozave poetike është i dyfishtë, ato mund të lexohen të veçanta dhe së bashku. “Kur 

lexohen të veçanta, marrin funksionin e një teksti paralajmërues, para poezisë vijuese, për 

një gjendje që vjen e realizohet si funksion teme të veçantë, ndërsa kur lexohen së 

bashku, marrin funksionin jo vetëm të temës si komunikim, por edhe të ruajtjes së 

tërësisë së strukturës së bashku me poezitë pjesëmarrëse në tekst”
35

. Paraqitja dhe ruajtja 

e vazhdueshme e kësaj strukture kompozicionale, tematike, parë në planin teorik, shenjon 

modelin e menduar mirë, atë logjikën mbizotëruese të lidhjeve/shenjave.  

Shenja e tillë përkushtuese lidhet drejtpërdrejt me brendinë, me atmosferën e tekstit. 

Një shenjë e tillë bëhet shenjë paralajmëruese për ta përgatitur lexuesin për tekstin. Kjo 

shenjë përkushtimi i përshtatet tekstit, e cila rikthen bindshëm subjektin me tekstin, 
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poezinë e prozën. Kthimi i poezisë kah një shprehje e thellë shpirtërore, e bën subjektin 

ligjërues të provojë në shumë poezi ndjenjën dhe emocionin krejt të veçantë kur shtrohet 

në rrafsh semantik. Vargjet/Rrëfimet e ndryshme nxjerrin në sipërfaqe shenjën e 

tronditjes, tronditje kjo që është e shoqëruar edhe me një revoltë personale edhe kur 

ligjëron shkrimtari. Revolta shihet nga shenjat, që preken e shprehen shpirtërisht nga 

poeti/shkrimtari. Këtu poeti e forcon fjalën me larinë gjuhësore, duke treguar 

lidhshmërinë e tyre ndër vete dhe rëndësinë që kanë. 

Dihet se poeti zgjedh shenjat semantike dhe i artikulon ato, gjithnjë duke paraqitur 

forcën e guximin përballë shenjave gjuhësore. Kjo  bëhet forcë e guxim i ribërë për 

kodin, shenjë e zgjedhur për tekstin, që shkruhet me shenja. Vazhdimisht poeti skicon në 

vargje forcën e rilindur përgjatë historisë së Toposit. 

Vetëdijesimi i poetit mbi kohën e robërisë, i paraqitur dhe i detajuar në shtresa të 

poezive, vazhdimisht lidh nyjet e forta të emocionit. Robëria bëhet pengesë e madhe e 

jetës së etnisë. Nga robëria çdo gjë është mbështjellë në të zezë, ajo tashmë ka prekur 

majën e shpirtit. Duke qenë kjo, poeti lëshon një thirrje për vetëdijesim ndaj robërisë në 

poezinë me titull Robëria, që tërsisht është gjuhë. Thirrja bëhet nga zjarrmia e gjakimi: 

Populli hap sytë robërinë ther gjuhën e tyre
36

. Thirrja për një zgjim nacional vjen nga 

padurimi i gjuhës së tjetrit, nga tortura ekstreme, nga egërsia e robërisë dhe aplikimi i saj, 

që është shtrirë kudo, duke pushtuar shpirt e trup. 

Shenjat dukshëm sistemohen në kuadër të tekstit, duke shpërfaqur empirinë e rëndë të 

ambientit përballë skllavërisë. Skllavëria bëhet shenjë shqetësimi për ambientin, poetin. 
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Shqetësimi i rënduar preket nga shenjat: Tmerri, dheu i zi, fytyra të çartura, frika, bilbili, 

kafazi, shkrumbi i fjalëve, janë simbole, figura që lidhen me përmbajtjen e tërësishme të 

idesë, duke përshkruar skllavërinë, e cila është shtrirë si gjarpër i kuq. I gjithë teksti 

ndërtohet nga tmerri, nga shqetësimi i shfaqur dhe i rishfaqur, me të gjitha shenjat e 

hapura, nga empiria e rëndë e të jetuarit. “Nga një shqetësim për jetën e robëruar dhe të 

skllavëruar, me plot zhgënjime e situata të rënda përjetimi, ku metaforizohet çdo shenjë, 

ku Jeta/Vdekja/Fati mbesin në duart e tjetrit, - janë shkruar edhe poezitë: Antishpirti, Oh, 

Situatat e përmbysura, Ëndrra e sëmurë, Ditë trishtimi”
37

.   

Duke qenë të tilla, shenja të lidhura ngushtë me poezinë, si njohje, si paraqitje e 

skajshme e jetës së trishtueshme për trishtimin personal. Andaj, prania e semantikës në 

çdo poezi, bëhet prani e trishtimit në çdo rishfaqje të poetit në tekst. Duke rishfaqur teksti 

këtë shenjë, mbetet teksti që mund të lakohet përgjatë leximit, kuptimit, sepse në secilën 

poezi lexuesi hyn në trishtimin poetik dhe mbetet përherë në figurën, trishtimin poetik të 

autorit, duke mos e njohur daljen gjuhësore.  

Gjuha është ajo që identifikon fuqishëm trishtimin potik, trishtimin e poetit. Etnia 

bëhet zë i trishtuar, zë i fortë, një vetënjohje konkrete për trishtimin e madh të poetit 

bëhet nga gjuha. Andaj, dëshmuese e përhershme është dhembja e trishtimi për poetin në 

secilën semantikë gjuhësore. Gjuha për poetin bëhet formë e përjetuar shumëfish. 

Dhembja/Trishtimi marrin emërtime të pafundme, çdoherë duke eksplikuar figurën e 

tekstit dhe të gjuhës.Semantika tashmë kishte krijuar figurën, temën e saj universale kudo 

e për këdo. E gjithë tematika e trishtimi është e lidhur me shenjën e gjuhësore. 
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6. Gjuha primare 

Që nga hyrja, autori e shpall tekstin testament i frymës së fundit, por ky fund nuk 

shihet si fund i fundit, si një perëndim përtej harresës, por si një dëshirë për një testament 

besëlidhjeje, mes shpirtit, (frymës së fundit) dhe hirit ( jo hirit fizik) mes fjalës së gjallë e 

gjakimit të saj. Dëshpërimi e shpresa për një rilindje të re, jo rrallë poetin do ta kenë 

goditur, por edhe frymëzuar njëkohësisht...për të besuar në jetë edhe pas vdekjes dhe e 

gjitha nuk është rastësi, dhe kjo vërehet dukshëm te kjo poezi, sa dëshpëruese po aq edhe 

shpresëdhënëse. Duke qenë një si testament i frymës së fundit, dialogu e bën të fuqishëm 

çdo varg, ai nuk flet vetëm me shpirtin, i drejtohet shpirtit, pa e përcaktuar drejt se kush 

mund të ishte ky shpirt, hyjnor a njerëzor, po më shumë se një ngushëllim i qe fjala si një 

kapërcim përtej çdo parashikimi tjetër qoftë ai. Kudo shqisa prek emocionin e njëjtë, 

leximi të jep trishtim, sepse paraqet kohën e padurueshme në të cilën zhvillohej ai, e 

populli i tij. “Gjithçka e parë dhe e përjetuar, tani thuhet në shkrim. Koha e zezë, mbetet 

metaforë e zezë në përshkrim e përjetim. Koncepti i kohës është motivues e i ndërthurur 

nga përsëritja e përjetimi. Autori në asnjë moment s’e do shkëputjen e dhembjes për 

atdheun, ai i jeton këto dhembje si poet e si biri i saj, pra si gjuhë”
38

. Nuk e shkëput as 

koha e zezë, sado që errësirën e kësaj kohe e përjeton thellë, e do mbytjen e kësaj kohe, 

nëse me asnjë forcë tjetër...atëherë lapsi e shkrimi vulosin dhembjen krejtësisht në 

mënyrë kronologjike. Pamjet e tilla të trishtueshme ekzistencializohen, për të mbetur 

pamje që kanë prekur gjenezën e dhembjes gjuhësore. Sintagma- Atëherë poeti tha, që 

                                                 
38

 Po aty. 



52 

 

përsëritet përbrenda tekstit, mbetet një sintagmë komunikimi, kah dhembja e egër 

përballë gjuhës për në dhembjen e përjetuar të poetit. Trishtimi gjuhësor reflekton atë 

përshkallëzim të përflakur të shpirtit. Parë në përgjithësi, vetmia nuk mbahet më së 

brendshmi, ajo rikrijohet e përshkallëzohet nga pikëllimi. Poeti bashkë me shpirtin e 

përflakur rikrijon vetminë universale, gjuhën universale, baladën e pikëllimin universal. 

Rikrijimi i vetmisë së pikëlluar, është rikrijim i asaj dhembjeje të llahtarshme, të pasosur, 

që në kryqëzim përplaset me vdekjen si thurje e si formë. “Kjo vetmi nuk është e 

mjaftueshme, as forma e as thurja, ai e kërkon provën, për ta sprovuar shkrimin një trajtë 

tjetër,  pra gjuhë tjetër dhe kjo lexohet qartë Rikrijimi”
39

.  

 

7. Gjuha ime më nuk është instrument 

Shkrimtari është njeri në radhë të parë, njeri i arsyeshëm, krijues i kohës së dhembjes, 

hije e mbrojtjes së vendit, ku fjala dhemb më shumë se çdo forcë tjetër në gjuhë. Me këtë 

frymë e arsye personale ai i hap rrugë poezisë gjuhësisë, fillimisht atë e krijon për vete, 

për ta shpërndarë pastaj edhe përtej kufijve gjuhësorë,  kërkon kudo ku syri mund ta gjejë 

atë, si rrugë shpëtimi për ta mundur errësirën gjuhësore, që krijon dhe sprovon përbrenda 

veprave poetike trajtën e llojit, një gërshetim i lidhur sa personal po aq edhe njerëzor. 

Nga perceptimi i dëshmuar poetik, universal, poeti konkretizon të provojë gjithë formën e 

dhembjes, ku një formë tjetër e dhembjes, bëhet një kuptim tjetër i një forme tjetër 

dhembjeje, sa personale po aq jetësore. Largimi i dhunshëm nga gjuha e tij e shenjtë, 

nocioni tokë, gjuhë, etni..., e cila po i mbytej në gjak e lot gjithandej, poetin do ta 
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dëshpërojë e do ta rebelojë skajshmërisht. “Duke qenë ky argument i prekshëm e tepër 

sfidues përballë largimit e shpërnguljes së trungut, shpërbërjes gjeografike deri në 

përmasa globale, lëvizje kjo, jonjerëzore sigurisht”
40

. 

Duke i lexuar përherë shenjat, poezia e Sali Bashotës Një variant i vdekjes, mund të 

lexohet në një rrjet komunikimi nëpërmjet shenjave të motivuara kuptimore e gjuhësore 

me poezinë e Gjergj Fishtës Nji lule vjeshtet. Lidhja e tyre, mbetet lidhje e fortë përgjatë 

shenjave të përkushtimit, pikëllimit, shenjës së strukturuar të mallëngjimit autorial para 

personit të dashur tashmë të vdekur. Mirëpo, ajo çka i mban të lidhura më shumë këto 

poezi, është kryqëzimi i vetave, trajtave ligjërimore, motiv ky që funksionon tërësisht në 

të dyja poezitë. Poezia Nji lule vjeshtet
41

 e Fishtës dhe poezia Një variant i vdekjes, të 

autorit Bashota, lexohen si dy shenja që i japin vazhdimësi njëra-tjetrës. Dy shenja që 

flasin me nota të përflakura personale përgjatë përkushtimit ndaj personave të dashur, por 

të vdekur!!! Përherë në dhembje Ekzistenca e dhembjes personale e njerëzore, siç e kemi 

potencuar që në fillim, reflekton dukshëm në gjithë poezinë e Bashotës. Shenjat e tilla të 

reflektimit me gjuhën e ndjeshme të figurës mbesin përherë shenja që e lidhin këtë 

përjetim, dhembja e tij nuk është më personale, sado që poezia thuhet se shkruhet për 

unin (veten), Bashota e ka dëshmuar këtë, e ka tejkaluar këtë dhembje duke e 

përpjesëtuar me mijëra copa, sepse vargu i tij është varg i njerëzimit. Metafora është ajo 

që lidh dy përjetimet. Aty ku metafora lidh këto përjetime, diskursi ligjërimor dhe shenjat 

bëhen më të ndjeshme, ndjeshmëri të shfaqura shpërthyeshëm kudo në tekst. Përshkrimi 

dhe ballafaqimi me tmerrin e kohës, Bashotën e rikthejnë prapë te figurat e mëparshme, 

tek shenja e plagomës, për të dhënë edhe lutjen e fundit të shpirtit. Poezitë: Prapë 
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Plagoma dhe Lutja e fundit janë shkruar duke përsëritur plagën autoriale, pra duke e 

takuar atë. Kjo nënkupton përsëritjen e plagës personale. 

Siç shihet tekstet e këtilla bëhen nga një ndërlidhje poezish e metaforash të 

qëllimshme përkufizimi e trishtimi. Autorin këto vargje e privilegjojnë nga fataliteti 

trishtues poetik, kjo nuk është ratësi, Bashota e kërkon rrugën e kësaj zgjidhjeje, daljen 

nga trishtimi, madje edhe daljen nacionale, por ky udhëkryq i ngjeshur variantesh sikur e 

lidh së brendshmi temën nga njëra te tjetra dhe rigjen sërish trishtim personal e kombëtar. 

Ndërlidhja e brendshme e temave të poezive nga njëra te tjetra, e variantet karakterizohen 

nga polisemia e veprës, figurat tipike që formojnë trinomin e jetës/ fatit/vdekjes së autorit 

në letërsi. Nyja këto që janë të provuara e që provohen përherë në poezi nga shumë 

autorë. Ky sistem i ndërlidhur, në parim formon qenësinë universale të ligjërimit 

gjuhësor.  

Siç është thënë edhe më lartë, gjuha mbetet, që në strukturën e poezive, shtresimet 

esenciale të gjuhës së zgjedhur, vargun e stilin i bën në mënyrën kodike, si një shifër 

rubikoni që veç ai e di zgjidhjen, mbase, e që veç ai hyn e del brenda këtij kodi sa poetik 

aq edhe gjuhësor, po aq magjik e emocional.”Emocioni i fortë e bën të dallueshme këtë 

shenjë personale e intime të tij, pra të gjuhës së tij”
42

.  

Gjeografia gjuhësore, metaforat e përdorura  nuk janë thjesht figurë stili, po veçori e 

llojit të vet, frymë e frymëzim, gërshetim, simbol, rimë e melodi, akt pafundësie, 

gërshetim emocional i lidhur fort pas leximit të çdo vargu. Nga shprehjet e metaforizuara, 

shkrimtari rigjen përjetimin e rëndë, brenda tekstit gjuhë e metaforizuar zbulon shpirtin e 
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tij, ashtu të rënduar emocionalisht pothuajse në tërësi. Metaforat janë të konceptuara si të 

tilla përbrenda tekstit, poetika bashkë me emocionin të lë pa frymë me kuptimësinë, me 

lirinë e të shprehurit dhe rolin e saj, madje jo vetëm në tekst. Por, nga ky relacion, leximi 

i poezisë përherë përqafon mundësinë e interpretimeve të shumta, duke shënjuar para së 

gjithash idenë për veprën me kohë para leximeve si një dritare drite, dhe si një rrugë për 

interpretim gjithandej. Kuptimet asnjëherë nuk mbyllen, ato sa vijnë e shtohen, sepse i 

tillë është shkrimi, gjuha e figura emocionale. 

Ritheksimi i emocioneve që shpërthejnë vrullshëm në shkrim e gjuhë, emocione këto 

që nuk maten me asgjë nga jeta e dhembjes, është shkruar poezia dhe rrëfimi. Një 

formulim i tillë titulli, mund të japë edhe një formulim tjetër: Dhimbja e topikës 

gjuhësore, mbi këtë formulim e lexoj gjuhën, e cila i përshtatet gjuhës së tekstit, figurave 

që shprehin emocionin. “Përdorimi i një gjuhë tillë se fuqizon poezinë/rrëfimin, 

shprehjen e plotë të ndjenjës personale të poetit. Gjuha e shfaqur haptazi në tekst, e 

zbulon përbrenda niveleve të tekstit, përbrenda figurave të tekstit atë kuptimin 

konotativ”
43

.  

Figura e “vdejës së autorit”, nëse mund ta emërtonim kështu, determinohet 

vazhdimisht si shenjë dhembjeje personale, empiri personale, ku gjuhësia jep në secilën 

formë leximin poetik, nga veriu në jug, e anasjelltas gjithandej, gjithmonë brenda kufijve 

të dhembjes etnike, ngjarje të jetuara e të pajetuara, por jo si (UNË). Prandaj, shkrimi jep 

UNIVERSALEN, një toponimi krejtësisht e shkruar me më shumë  fjalë. Gjuha e hekurt 

e toponimisë është ajo gjuhë universale, gjeografi e gjuhës universale, që mbetet e gjallë 

në shpirtin e mendjen e SUBJEKTIT. 
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Kjo edhe nënvizon argumentin e brendshëm, lojën poetike të përshkallëzuar së 

brendshmi. Prandaj, “poezia/rrëfimi lakohet vazhdimisht nga gjuha e figuruar, nga jeta e 

figuruar autoriale përgjatë gjithë përshkallëzimit, por jo historisë së biografisë”.
44

 . 

Është kjo strategji e veçantë poetike për ta futur në “lojë” lexuesin, për të bartur tek ai 

peshën metaforike të dhembjes. “Aluzionet e poezisë shtrihen në një atmosferë hipotetike 

jetësore, ku çdo gjë shndërrohet në dilemë kohe”
45

.  Atmosfera hipotetike jetësore në 

planin semantik thekson dukshëm emocionin, në tërë këto përshkallëzime të kohës, 

situatave, dilemave. Prandaj, veçantia e gjuhësisë qëndron pikërisht tek emocioni, te 

rikthimi i përhershëm mu te pika fillestare, ku fillon edhe dilema hamletiane të jesh a të 

mos jesh, sepse gjuhësia moderne e kërkon edhe heshjen poetike e gjuhësore, siç thotë: 

“Poezia më së tepërmi i përjeton heshtjet... Poezia merr udhë duke derdhur e duke u bërë 

copë e grimë me heshtjen. Të gjitha njësitë e poezisë këtë e përjetojnë në letër”.
46

 Mbi 

këtë premisë shkruhet poezia dhe gjuha, imazhi i heshtjes i gjuhës, ku poeti flet për 

heshtjen e shpirtit, për heshtjen e poetit që kërkon fjalën, gjuhën. 
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IV. POEZIA DHE GJUHËSIA UNIVERSALE 

 

1. Hyrje në interpretim të gjuhësisë poetike 

 

Leximi i poezisë është lexim i trefishtë, i shenjave gramatikore e 

gjuhësore/figurave/ kuptimeve. Nëpër këtë lexim të trefishtë gjithnjë hetohet sistemi 

poetik përballë shtresave e nënshtresave të diskurseve-figurative. Ky sistem vjen e 

formësohet në përhershmëri të poezisë. Kjo, njëherësh, ka bërë që në leximin/kërkimin 

e poezisë të venerohet edhe më shumë kodi/ligjërimi/kuptimi. Venerimi i këtij trinomi, 

që më shumë bëhet trinom filozofik/semantik, shënjon edhe idenë se diskursi i poezisë 

nuk i duron mbylljet. Poezia, prej se ekziston, si diskurs i përhershëm universal, ka 

qëndruar  përherë në ekzistencën e saj, larg evidencave/skemave të ndryshme 

ideologjike. Poezia jeton në përhershmëri. Koha nuk ekziston për poezinë, aq më shumë 

kur është në pyetje skema/evidenca.  

 

Poezia nuk njeh kohë, pra bëhet akohore, edhe pse diskursi i saj është personal. 

Kjo ka bërë që poezia të shkruhet me kënaqësi të shumëfishtë personale, e të lexohet 

me dashuri të madhe. Andaj, edhe poezia si tërësi poetike e gjuhësore, rri larg skemave 

e evidencave sociale e ideologjike. Duke qëndruar përherë larg pro-formave, diskursi i 
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poezisë bëhet personal e universal, para së gjithash njerëzor. Kjo njëherësh e shton 

kënaqësinë gjatë leximit/shkrimit, që bëhet mall e identifikim jetësor.  

“Kështu, gjithnjë duke qëndruar pranë diskursit të poezisë, interpretimi këtu lë hapësirë 

të mundshme për kuptime të mundshme, sepse diskursi i poezisë konotohet 

vazhdimisht përgjatë strukturës figurative e gjuhësisë. Nga kjo vështirësitë dalin gjithnjë, 

sepse ke përballë figurën, e cila kur del në poezi konoton e shënjon ide. Për t’u lehtësuar 

kjo, tani në interpretimin e poezisë kërkohet e aplikohet rrjeti i komunikimit në të gjitha 

variantet”47.  

Rrjeti i komunikimit tekstor/kuptimor, njëherësh e shtreson diskursin e poezisë 

në kohë të ndryshme. Kjo aventurë e kërkimit, përjashton kushtëzimet. Duke 

përjashtuar çdo kushtëzim, leximi/interpretimi i poezisë, bëhet i ndryshëm përgjatë 

sprovimit e modelimit teorik. Esencat e kuptimeve hetohen në varshmëri me diskursin 

gjuhësor/shenjën/figurën, të cilat në strukturën e poezive shënjojnë përherë hapje 

totale gjatë leximit. Për të parë se si poezia rri e hapur gjatë strukturimit e interpretimit, 

do të marrim në tërësi  poezinë, si gjuhë e figurë. Tërësia e leximit, njëherësh, bëhet 

edhe për një lexim sa më të mundshëm strukturor e kuptimor. 

Që të ndërtohet e formulohet  sistemi poetik e gjuhësor, sistemi poetik formon 

figurën/shenjën, pra botën semantike të poezisë si gjuhë. Duke i kategorizuar shenjat në 

strukturën tematike e semantike, poezia universalizohet.  

Derisa njeh universalen e shkrimit, diskursi i poezisë bëhet jetësor. Pra, shenjat 

personale, kuptimore, të cilat gjatë polisemisë e gjuhës dalin e shënjohen në kohë dhe 
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hapësirë, universalizohen. Kjo venerohet gjatë analizimit të përhershëm të sistemit 

poetik të titujve të veprave poetike të ndryshme: Imazhi gri / Pirg vegimi / Qeshje 

sardonike / Formula e Katonit / Kursi për pantomimë / Dalja e atdheut edhe nga ëndrrat 

/Dritë në kujtime.  

Duke  u nisur edhe nga sistemi i titujve, diskursi është sa personal, aq edhe misionar në 

kuptimin njerëzor/individual, pra, çdoherë ligjërimi shkruhet në përhershmërinë e 

ndjeshme universale. 48 Kështu, polisemia kuptimore në filozofinë e kërkimit, karshi 

botës së brendshme subjektive, çdoherë përmes shpirtërores universale, bëhet 

artikulim i tërë  poezisë/sistemit të gjuhës. Shenjat bëhen shenja universale në 

strukturën e tekstit, duke rinjohur gjithnjë gjuhën. Kjo njëherësh bëhet për përcaktimin 

e kategorisë tematike,  i cili del më shumë si kërkim, gjithmonë mbi parimet e një 

sistemi poetik, në relacion të vazhdueshëm me empirinë e autorit. Jeta autoriale, herë 

nëpërmjet diskursit semiotik, e herë nëpërmjet kodit figurativ e gjuhësor, prek situatat, 

të cilat tani ristrukturohen përmes diskursit universal/ sistemit poetik.  

Duhet theksuar se leximi i shenjave të tekstit bëhet për ta definuar statusin 

kategorial të vetë tekstit, ndërtimin dhe kodin tematik/ gjuhësor/universal. Andaj, duke 

pasur parasysh se situatat e jashtme, kur i mbarështohen kodit tematik, gjithnjë 

reflektojnë një sistem universal. Mbi këtë universale, shenjat japin  ide, të cilat e 

definojnë poezinë sipas statusit të shkrimit e gjuhës. Kësisoj, bota dhe jeta e poezisë 

plotësohet karshi universales fiksionale. Andaj, bota e poezisë duhet kuptuar përmes  

universales së përhershme që përmban ajo në jetën e njeriut. Nga kjo del se poezia 
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është e lidhur ngushtë me empirinë, me botën e njeriut, pra me gjuhën. Ajo jeton në 

universalen e përhershme. 

 

2. Rikthimi në figurë e gramatikë gjuhësore 

 

Gjuhësia fiksionale në botën e poezisë bëhet shkrim i figurshëm, që në 

strukturën poetike është përherë përjetim shpirtëror në një sistem të mundshëm 

figurativ. Ky përjetim është i shtresuar në formën e të shprehurit emocional. Kështu, 

poezia bëhet e vetmja formë, përballë dëshmisë jetësore, në  secilën shenjë dhe figurë. 

“Prandaj, ky përjetim i dëshmuar, e i rikthyer në figurë e gjuhë, që tani del çdoherë si 

mundësi e të shprehurit të kësaj shpirtërore, e bën subjektin të pozicionohet  gjatë  

ligjërimit të përvojës, me probleme të ndryshme jetësore. Gjuha, bëhet e jetësuar, e 

shoqëruar me shkrimin gjatë reales jetësore”49. Kjo ndodh meqë shpirtërorja është bërë 

njësh me figurën dhe gjuhën. Kështu, diskursi shkrimor i poezive dhe i teksteve bëhet i 

figuruar përherë e shumë, duke e shtresuar jetën reale, për ta bërë jetën-figurë, pra, 

jeta rikthehet nga gjuha dhe bëhet jetë/figurë  për të kaluar kështu, më vonë, në 

strukturën ligjërimore si përjetim në vetë figurën e poezisë së tekstit.  

 

Figurat e shumta vihen në funksion të sistemit poetik, për të marrë kuptime të 

shumta, meqë përbrenda ligjërimit emocional, shënjojnë situata jetësore në 
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identifikimin e mundshëm universal. Kjo, njëherësh, bëhet edhe shenjë e provuar në 

jetë.  

Në sistemin e figurës shpreh shpirtëroren-individualen, situatën e përhershme. 

Rikthimi kah  figura bëhet gjenezë në shpirtëroren individuale, madje edhe identifikohet 

me të, gjë që shprehet me kuptimet e tjera, që tani në diskursin e poezisë, çdoherë  del 

për të artikuluar emocionin dhe dramatiken jetësore. Ky bëhet edhe karakterizim i tërë 

përmbledhjeve poetike. Poetika e hershme na  mëson se figura estetikisht duhet të jetë 

në funksion të poetikës së vetë tekstit, për ta bërë kështu, edhe më të fuqishëm 

konotacionin tekstor në esencë dhe formë, sepse poezia është e vetmja mënyrë/formë 

që nëpërmjet figurës shpreh shpirtëroren personale të përhershme. Andaj, kjo 

shpirtërore e shprehur dhe e figuruar në vazhdën e poezisë, shënjohet me një fortësi 

shkrimore/kuptimore nga ana gjuhësore. “Nga Gjuha, poeti kërkon një jetë më ndryshe, 

një jetë, e cila, në kohë dhe hapësirë, është universale në shkrimin fiksional, por duke 

qenë përherë personale në diskursin poetik. Polisemia kryqëzon ide përgjatë 

strukturimit të tekstit, gjithnjë duke skicuar tema e figura. Të gjitha këto ide, përballë 

jetës, konceptohen e shtjellohen nëpër  figura të ligjërimit, për të dalë pjesë të 

domosdoshme të poetikës. Kështu, duke e ndjekur gjithnjë skemën e diskurseve, në 

formë dhe strukturë, figurat tekstore në strukturën e përveçme, do të thurin 

personalen”50. Personalja zbulohet në secilën formë të ligjërimit gjuhësor, gjithnjë duke 

e  ruajtur figurën dhe skemën figurative, sepse ideja del nga ky sistem. I tërë ky 
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identifikim nënkupton njëherësh, se, jetën reale, subjekti e bën emocion-figurë në 

poetikën e tij të krijimit. “Pra, sistemi figurativ e gjuhësor, formohet dhe lexohet në 

kohë përjetimi, çka edhe duhet të lexohet, por çdoherë në universalen e përhershme, 

duke e thurur përherë poetikën dhe gjuhën,  temën personale. andaj përherë është një 

figurë dhe një gjuhë, që determinohet nga kohët e ndryshme empirike”51.  

Figura   tanimë jeton me tekstin/sistemin e gjuhës, gramatikës. Ajo kthehet e 

rikthehet në shkrim, për t’u bërë e tashme në përjetim. Bota e brendshme ndërtohet 

mbi pikat themelore, nëpër të cilat shënjohet figura. E tërë kjo bëhet për të dhënë një 

jetë  personale, që në këtë kontekst bëhet edhe më e ndjeshme gjatë ligjërimit. Këtu  

shkrimi diskursiv ndërton autentiken, pothuajse figurative në të gjitha nivelet 

strukturore-tematike.  Përplasjet dhe nyjet empirike  pa diskutim që e shoqërojnë edhe 

në sistemin poetik, pra, duke prekur atë që është dhembje e përhershme në kohë. Duke 

u karakterizuar figura, subjekti fillon të bëhet edhe më i ndjeshëm. Për poetin, çastet e 

përshkrimit në kohën e tashme, dalin figurë-jetë. Kombinimi i fjalëve, përgjatë sistemit 

figurativ, shprehet me një mendim të thellë shpirtëror, që ndërtohet gjatë 

vetëportretizimit në të gjithë sistemin poetik të poezisë. Andaj, diskursi semantik është 

në shkallën më të lartë gjuhësore e gramatikore, me një shumësi kuptimesh. “Figurat 

fiksionale e gjuha fiksionale, në nivelin përgjithësues të tekstit, vetëkuptohen nëse 
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lexohen shenjat gjuhësore, shenja këto që e kërkojnë lexuesin e formuar në poezi, për 

të hyrë pastaj në botën shënjuese të poezisë, pra gjuhësisë”52. 

 

3. Gjuhësia /Koha poetike 

 

Gjuhësisht, poezia e mund të lexohet e të interpretohet në një rrjet të 

mundshëm strukturor e kohor. Kryqëzimi kohor e strukturor ka argumentin e veçantë 

dhe të mundshëm, që tani shtrihet në secilin kryqëzim të poezive, në paraqitje dhe në 

përshkrim, si dhe në vetë strukturën e tekstit. Kështu, ribartja kohore në shkrim bën që 

të preken tema të ndryshme. Prandaj, shkrimi subjektiv  kryqëzon situatat kohore, të 

cilat tani artikulohen nga  figura/sistem/ gjuha. Mirëpo, gjatë leximit, sistemi kohor në të 

gjithë poezinë konceptohet në përjetim. “Përjetimi i këtillë i ndërlidhur me figurë nuk e 

ngushton leximin-interpretimin për t’i parë gjërat e theksuara përbrenda vetë diskursit 

të poezive. Kështu, pra, përjetimi kohor nuk e bën të vështirë komunikimin e lexuesit me 

vetë poezinë.”53 Mirëpo, duke qëndruar përherë pranë shenjave dhe në vetë leximin e 

këtyre shenjave, e sidomos në strukturën kohore, leximi do të bëhet nëpërmjet kërkimit 

të situatave personale. E themi këtë sepse secila situatë e kryqëzuar bëhet kategori e 

mundshme në strukturën e poezive, për të definuar para se gjithash sprovimin personal-

autorial. Një sprovim i këtillë, pse jo edhe i definuar në meta-ligjërimin, bëhet paraqitje 
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shënjuese e gjuhësore, duke krijuar në tërë hapësirën e poezive një relacion njeri/kohë, 

përbrenda varianteve të shkrimit-ligjërimit e gjuhësisë. Relacionet e këtilla shtrihen në 

formë përjetimi. Kjo shtrirje reflektohet në gjendje. Emocionaliteti i shprehur hyn në  

ligjërim dhe si i tillë kushtëzon, para së gjithash, një hapje të subjektivitetit. Hapja e 

subjektivitetit, nga njëra situatë në tjetrën, bëhet domosdoshmëri autoriale. Në të 

shumtën e poezive, situatat kthehen në përvojë aktuale.   

Pasoja kohore si e tillë është e pranishme, prandaj që të jemi më të qartë, kjo 

bëhet para së gjithash edhe për një ritheksim të përjetimit në kohë të ndryshme. 

Situatat në kohët e ndryshme esencializohen, varësisht alternimit. Këtë esencalizim, 

Milazim Krasniqi mundohet  ta argumentojë duke të shpënë drejt njohjes së pasojës, 

tani të identifikuar me përvojën subjektive. Argumentimi brenda sprovave, qofshin ato 

personale apo kombëtare, si kërkim i vazhdueshëm në ekzistimin real, deklamohet nga 

variantet e sprovave, që në të shumtën dalin në fakte jetësore të përjetuar. Përshkrimi 

dhe kalimi i përshkrimit në argumentim të ekzistuar në tragjiken personale dhe 

kolektive, përmban dëshminë e vetë gjuhës, pra kohës reale që përbrenda subjektit 

përjetohet në përmasën e të ndodhurës. Dëshmia e ekzistuar jetësore dhe kolektive 

karshi faktit theksohet brenda poezive dhe idesë, përmes një përcaktimi figurativ, 

gjithnjë duke e sistematizuar përjetimin emocional. “Andaj një paraqitje e këtillë e 

shumëfishon dramaticitetin, pra, është gjuha ajo duke u bërë reflektim për vetë kohët, 

që në esencë shfaqet e rishfaqet në poezi si dominantë”54.  
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4. Mundësia e kuptimeve nga gjuhësia moderne 

 

Duke i parë këto shtresime, mund të themi se poezia në tërësinë  gjuhësore, 

ndërtohet përbrenda simbolikes. Simbolika vazhdon të artikulohet edhe më tutje, 

tashmë e pranishme edhe në konkretizim. Pra, jepen shtresime dhe nënshtresime të 

asaj që i rikthen në dhembje dhe në pësim personal, që tani artikulohen në gjuhë. 

“55Dihet se nëpërmjet sistemit figurativ, thekson ide duke shënjuar para së gjithash 

kuptim në paraqitje konkrete, po edhe gjatë përfytyrimit. Kështu, edhe në poezi, figurat 

konkrete dhe përfytyrimi poetik e forcojnë semantikisht kuptimësinë, sidomos kur ato 

kanë të bëjnë me theksimin e gjendjes personale”. Pra, janë këto figura të aktualizuara 

që shënojnë personalen. 

 Në sistemin kohor gjuha thekson dukshëm realitetin, duke skicuar kohët. 

Shkallëzimi i kohëve dhe i situatave të tilla në rrafshin individual shënjon, pa dyshim, 

simbolikën e përjetimit, pra, përjetimi theksohet në domethënien e asaj që krijon 

dhembje, çdoherë në artikulim  të figurës/sistemit. “Figurat përherë të skicuara, do të  

artikulojnë para së gjithash edhe situata, edhe kontekste të ndryshme, të kryqëzuara 

vazhdimisht në shprehje gjuhësore dhe në emocion. Kështu, niveli i situatave të shtrira 

në ndërvarshmëri njëra me tjetrën, shpërthejnë nëpër poezi. Ato sa vijnë e skicohen në 

paraqitje, për të dhënë vetë thurjen e veçantë shpirtërore, gjithnjë duke ruajtur 

skemën/ligjërimin/gjuhën”56. Të gjitha këto, në të përditshmen jetësore, marrin epitete 
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të ndryshme gjatë shprehjes në konceptim dhe në strukturën e poezive në përgjithësi. 

Kështu, reflekset kohore të shtrira në të shumtën e poezisë, në masë të madhe, janë 

theksim e ritheksim i situatave të brendisë subjektive gjuhësore përballë jetës reale. 

Njohja reale gjithnjë është përshkruese në çastet më të vështira. Përshkrimi shkon deri 

atje duke u shoqëruar vazhdimisht me shqetësim, nëpër situatat e shkaktuara. Mirëpo 

uni subjektiv, varësisht sfidës jetësore, është në gjendje t’u bëjë ballë të papriturave dhe 

të priturave. Pra, shihet gatishmëria subjektive edhe atëherë kur i ndalet ëndrra 

jetësore. Shihet se jeta për poezinë është e perceptuar në gjuhë. Pra, tani realja jetësore 

ekzistuese shënjon edhe një filozofi të të jetuarit. Kjo filozofi jetësore ngrihet në 

nënshtresën figurative e gjuhësore, gjegjësisht në figura të shumta që nga metafora, 

simboli, alegoria, krahasimi. “Figurat e këtilla lejojnë  mundësinë e kuptimeve të 

shumta, nga të cilat theksohen e përjetohen nga vetë kohët, nga jeta e tanishme 

subjektive. Prandaj, niveli i ndjenjës së  shprehur prek shumë gjëra personale, të cilat 

mbeten të përhershme në poezi. Duke qenë kjo, Poezia duhet të lexohet përmes njohjes 

së vazhdueshme empirike gjuhësore”57. Personalja, në secilin rrafsh të shprehjes, 

vetëpërkufizohet qoftë në shkrim, qoftë në emocion, duke lënë çdoherë mundësi të 

mëdha për hetim e vlerësim. Prandaj, edhe ky venerim hyrës është pika ku fillon të 

hetohet ngadalë, nëpër shenja e figura gjuhësore, Jeta/Poezia/Sistemi/Gjuha. 
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5. Semantika e kërkimit të gjuhës 

 

1.1 Suazat e ligjërimit gjuhësor/ Autorë  

 

Lum Lumi (1982) është vepra e parë e Ali Podrimjes, e sistemuar në tërësinë e 

ligjërimit poetik të gjuhës. Sistemimi i përgjithshëm diskursiv bëhet argument i fuqishëm 

i temave të mëdha jetësore/metafizike. Jetësorja figurohet-universalizohet përballë 

metafizikës shpirtërore. Pra, personalja bëhet figurë/emocion. Shenjat personale, të 

cilat funksionalizohen nga diskursi i përgjithshëm semantik e strukturor të gjuhës, sa 

vijnë e bëhen ideore. Semantika e kërkimit bëhet edhe kërkim universal. Temat 

jetësore/universale do të jenë një preokupim i vazhdueshëm i autorit dhe çdo herë kanë 

si pikë referimi njeriun e kësaj bote. E që kjo të njihet në thelb duhet që teksti të lexohet 

nëpërmjet shenjave tekstore e gjuhësore. E themi këtë sepse autori përmes shenjave 

artikulon idetë përballë jetës dhe kuptimësisë së saj. Përvoja personale shprehet përmes 

gjuhës simbolike karshi situatës jetësore. Krijimi i vështirësive jetësore perceptohet, 

sipas idesë autoriale, nga mosnjohja e plotë e jetës. Pra, tema e jetës në diskursin e 

poezive bëhet temë boshtore në përmasa universale. Subjekti shtron ide mbi atë se pa 

njohje jetësore-universale nuk ka rehati shpirtërore, se duke njohur universalen-

absoluten njeriu beson, e duke besuar ai nuk dyshon në rrugën e drejtë. Kështu 

strukturimi i tërë këtyre ideve funksionalizohet përmes shtresimeve shprehëse 

gjuhësore, çdo herë nga një përvojë autoriale. Përvoja personale semantikisht shprehet 
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nga Gjuha në kuptimin simbolik të fatit nëpër vazhdimësinë e jetës. Prandaj poezitë, 

gjuhësisht gërshetojnë përbrenda vetes kuptimshmërinë dhe arsyeshmërinë morale dhe 

psikologjike të njeriut përballë vështirësive shpirtërore. Në vizionin dhe skicimin jetësor-

filozofik, duke shprehur konkretësinë dhe përsosmërinë gjatë identifikimit, autori 

shënjon mesazhin e njohjes së jetës. Një ekspozim i tillë i idesë poetike del mjaft 

domethënës për jetën. Kështu poezia ndërtohet nëpërmjet theksimit dhe përjetimit, 

duke aktivizuar poetikisht koncepte që kanë të bëjnë me gjendjen dhe me fatin e 

njeriut. Në një frymë të këtillë është ndërtuar esenca, ku mendimi i heshtur dhe brenga 

do të shoqërohen përmes një emocionaliteti të fortë shpirtëror. Brenga e paraqitur 

intensifikon më tutje mendimet e arsyeshme të autorit nëpërmjet gjuhës. Nga një 

gjendje e vështirë shpirtërore subjekti ndërton përfytyrimin për njeriun e shprishur në 

shpirt, apo siç thotë autori “Varfëria e shpirtit”. Vijëzimi dhe reflekset e reagimeve 

autoriale ndërthurin në vete preokupimin mbi varfërinë e shpirtit të njeriut. Varfëria e 

shpirtit krijon tek autori gjendje të vështirë emocionale: “Po si t’ia bëjmë/ Me varfërinë e 

shpirtit.58” 

Këto vargje gjithnjë e më shumë japin ide kuptimplote, çdoherë duke paraqitur një 

problematikë të ndjeshme jetësore në raport me moralin jetësor. Me një ndjeshmëri të 

fortë, ku kaosi shpirtëror i njeriut konceptohet përbrenda diskursit me një çrregullim 

total.  Funksionalizimi i tillë gjuhësor zbulon një karakteristikë tejet të rëndësishme gjatë 

zbërthimit të idesë kuptimore. Varfëria e shpirtit dhe theksimi i saj brenda qenies fizike 

shkakton humbjen e arsyes morale. Kur humb arsyeja morale, në kuptimin e plotë të 
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fjalës, dramatika jetësore është e madhe, andaj jeta mbetet e pakuptimtë, ndërsa 

fundi/vdekja përjetohet rëndë. “Kjo do të thotë se autori drejtpeshimin e jetës e sheh si 

filozofi në vete, dhe vetëdija etike e saj përkufizohet nëpërmjet gjuhës figurative. Pra, 

përmes figurës rindërtohet ideja filozofike e jetës dhe e vdekjes, tema këto universale. 

Mbitheksimi i vetmisë me një shkallëzim dramatik të gjuhës, por që krijon një 

vrullshmëri ndjenjash dhe mendimesh në kuptimin e idesë, skicohet më së miri në 

poezinë Njëqind vjet vetmi”59. Vetmia e artikuluar në strukturën e tekstit nxjerr në plan 

të parë situatën e dhimbjes kur njeriu tërhiqet në vetmi absurde. Vetmia nënkupton një 

mbyllje të vetëflijueshme, që nganjëherë vjen si shkas i moskomunikimit me ambientin.  

Krijimi i një vetmie të tillë plotësohet me figurën e merimangës. Vetmia e ndezur në 

shpirtin e njeriut prodhon në mendjen e tij situatën paradoksale të përvuajtjes 

shpirtërore/universale. Pra, shpalimi gradual i njohjes së vetmisë në suaza të ligjërimit të 

gjuhës, shenjëzohet kuptimisht përmes një dëshmie jetësore/universale. Kësisoj autori e 

shemb vetminë si një pakuptimësi për njeriun. Vetmia në strukturën e poezisë Njëqind 

vjet vetmi bëhet inicuese e argumentuese në ligjërimin personal e universal. Një hapje e 

tillë në fillim e bën tekstin edhe më dramatik: “Bota ka rënë në gjumë/ Ora e murit bën 

grevë.”60 

Dramatika personale thellohet edhe më tej nga gjuha, gjithnjë duke tentuar të 

realizohet e të shprehet ajo që është përherë dhembje personale e universale. Bota ka 

rënë në gjumë, ora e murit bën grevë, ndërsa  në trupin e subjektit fillon lodhja, 

dhembja shpirtërore,  që mundohet çdoherë që ta mposhtë vetminë. Sprovim ndaj 
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subjektit,  pse jo edhe i definuar, bëhet paraqitja e identifikuar, duke krijuar kështu në 

tërë hapësirën e tekstit një relacion: njeri/vetmi, përbrenda idesë universale. Relacioni i 

këtillë shtrihet në formë përjetimi edhe sprovimi. Përjetimi dhe sprovimi bëhet, me 

theks të plotë, nga vetmia individuale. Kështu, në të shumtën e poezisë, situata dhe 

përshkrimi i vetmisë kthehet në një përvojë aktuale të rëndë, që mundësohet nga gjuha 

si e tillë është e pranishme te subjekti. Andaj, situata e vështirë në kohën e vetmisë së 

subjektit identifikohet, gjithnjë duke e paraqitur në përjetim, karshi vetmisë së rëndë në 

jetë. Në këtë situatë të idesë së subjektit, përbrenda procesit shenjëzohet edhe figura 

metaforike me një ndjenjë të fortë poetike. Një pikë-shikim i tillë tërhiqet paralelisht 

edhe në poezinë Vjeshta, që dyzohet në kujtesën shpirtërore, por që në ide jep edhe 

vetminë subjektive. Kjo lirikë peizazhi shpalos një botë të brendshme personale. Vjeshta 

në shtresën e tekstit ndërthur mesazhin e vet kuptimor gjatë përshkrimit që i bën 

autori:“Si një mërgimtare e shumëvuajtur/ Dhe po shkel arave, trotuareve/ Rëndë duke 

derdhur vrerin/ Që i është lidhur në grykë.”61 

Pikërisht lidhjet e tilla gjuhësore gjakojnë, para së gjithash, mbitheksimin e situatës 

kohore. Mbitheksimi i situatës lidhet me kohën kur u shkrua teksti, që në brendësinë e 

vet bëhet shprehje kuptimësie e detajit jetësor të kësaj situate. Përshkrimi i vjeshtës 

shqipton historinë e dhembjes personale, domethënë vetë vjeshta si figurë përafrohet 

me konceptin e idesë personale.  

Duke e parë gjithnjë sistemin poetik, pra gramatikën e fshehur të gjuhës, 

vërejmë se ligjërimi metaforik përjetësohet. Në secilin rast, përjetësimi empirik jep 
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mundësinë e leximit më ndryshe, pra në variante, sepse është gjuha. Vetë figura në 

poezi bëhet rrëfim personal e shpirtëror në kohë. Libri personal del e shënjohet në 

kohën e heshtjes. Heshtja personale zmadhohet/figurohet, kategorizohet në metaforën 

e përgjithshme. Njeriu hesht në kohën e vetmisë-mallit-largësisë. Largësitë horizontale 

nuk maten më. Pritja zgjatet për t’u bërë pikë loti në kohën e pikëllimit e të figurimit. 

Pikëllimi bëhet diskurs i brendshëm dramatik. Në këtë dramatikë,  shtreson diskursin e 

poezisë me vuajtje, për ta bërë jetën figurë. Metafora i përshtatet emocionit. Pra, të 

gjitha shenjat shpirtërore thellohen në variantet e strukturimit, për të  dalë çdoherë nga 

një heshtje empirike. Shkrimi empirik kryqëzohet në tematikën e përgjithshme të 

tekstit. Mënyra e paraqitjes shpirtërore theksohet e manifestohet, ndërsa atributet 

personale argumentohen edhe gjuhësisht, por duke qëndruar larg deklamimit, të cilin 

edhe poezia nuk e pranon në diskursin e saj. Duke i parë poezitë në tërësi, deklamimi 

refuzohet përherë në diskursin metaforik të tekstit. Pra, figura/metafora bëhet e 

brishtë. Ajo del vazhdimisht në gjendje të theksuar e të trazuar subjektive. Trazimet 

lindin e shtohen në kohë, për t’u bërë edhe shtrat i vetmisë. Në këtë rrëfim të 

përhershëm jetësor monotonia personale sikur bëhet mit, që shënjon pikëllimin që 

shpallet e argumentohet në heshtjen e madhe. Meta-theksimet e heshtjes riciklohen 

nëpër diskursin e figurshëm, duke dhënë tash një jetë me plot dhembje. “Duke 

promovuar mitin e dhembjes, e të pikëllimit të vetëkrijuar nga koha, reprezentimi i unit 

në poezi strukturohet e shumëfishohet në jetën për jetën e dhembjes subjektive, 

çdoherë si Gjuhë”. Në të shumtën e poezive, koha bëhet fajtore e dëshpërimit. Tani jeta 

në kohë bëhet fjalosje. Fjalosjet e njerëzve bëhen ngadalë mure të vetmisë, të cilat 
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ngjallin  te poeti sensin e urrejtjes. Fjalosjet sikur kanë marrë rrugë pa kthim, pra 

fjalosjet bëhen esencë e përgjithshme, çdoherë mbi reflektimin e tragjikes jetësore. 

Muret bëhen figurë jete që e rrethojnë subjektin gjatë tërë jetës, për të dalë në figura, 

pothuajse në tërë tekstin poetik. Koha e subjektivitetit shfaqet në variante të ndryshme, 

mbi vuajtjen e madhe. Kufjet e harrimit ringjallen. Duke u ringjallur harrimi, së bashku 

me vuajtjen, ringjallet edhe koha e shpresës, pse jo edhe e kujtimit, që dikur kërkohej 

nga subjekti. Kjo kohë e kthimit, në diskursin e tekstit  mbetet enigmë, por mbetet kohë 

e kërkimit-shpresës. Mbi këtë variant thuret teksti/poezia gjuha. “Kthimi është temë e 

madhe, dhe bëhet substancë pranimi, shpirtërore, gjë që vërehet në kategorialitetin 

tekstor. Kështu, nëpër kohët e dëshpërimit, thur subjektivitetin empirik, pra thur 

gramatikën e kuptimeve62. Mirëpo ka një shpresë shpëtimi mbi jetën e rëndë. Shpresa e 

shpëtimit mbetet lutja dhe besimi. 

 

 

1.2.Kuptimet e shumta gjuhësore 

 

Në kodin ligjërimor të gjuhës, hetohen pikat ku shënjohen shqetësimet mbi 

situatat e shumta personale. Pozicioni personal rikthehet drejtpërdrejt nga dramatikja e 

trishtuar. Trishtimet në tekstin poetik Imazhi gri, kualifikohen nga figura te emocioni. 

Këtë e bën përmes metaforës poetike të gjuhës. Emocionaliteti e zbut tekstin e veprimit 

e të situatës. Teksti i situatës dramatike te ky autor nuk e merr forcën te kundërthënia 
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në veprim ose dialogim, por te emocionet e trishta autoriale, që lidhen me situata 

konkrete”63. Prandaj, nga shprehja emocionale, situatat e trishta më shumë lidhen me 

botën emocionale/personale. Duke qenë kështu, diskursi i poezisë shtron ide nga 

gjuhësia dhe dilema të shumta  për njeriun, për jetën në përgjithësi. Shenjat e tekstit 

gjuhësor, gjithnjë duke përfaqësuar ide, japin një meta-ligjërim të theksuar personal. 

Ligjërimi personal shkrihet në konotime të shumta. Konotimet estetike, nëpër tekstin 

poetik Imazhi gri, shpërthejnë e bëhen  ecje të mundshme shpirtërore. Shpirtërorja 

personale, përfaqëson rrafshe të ndryshme. Nëpër këto rrafshe ndërtohet edhe poezia-

diskursi i saj në tërësi, me ç’rast hetojmë fuqishëm edhe simbolikën e poezive. Simbolika 

e bën të mundur komunikimin e shumëfishtë me poezinë nga aspekti gjuhësor. Në këtë 

rast po flasim për një gjuhë të konotueshme të poezive, pra për gjuhën si dominantë, 

për një kuptim më të gjerë. Kuptimet e shumta, hapin tekstin si tërësi poetike e 

gjuhësore. Këtu, sistemi figurativ e ai emocional bëhet edhe status shkrimi në të 

përgjithshmen tekstore të poezive, gjithnjë në funksion të estetikës letrare. Figurat e 

poezive kthehen e bëhen diskurs gjuhësor i përgjithshëm kuptimor, mbi këtë në poezi,  

jeta personale, bëhet edhe jetë universale. Edhe vetmia personale është bërë vetmi 

universale, e cila në strukturën e tekstit hapet e mbyllet nga universalja e mundshme. 

Konotimet e tekstit, kur është në pyetje jeta-vetmia-vdekja, realizohen kryesisht nga një 

diskurs i figurshëm, i konotushëm, që rithuret nga pozicionimi personal. Pozicionet e 

ligjërimit gjuhësor të subjektit bëhen pozicione të figurshme. 
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1.3.Shtrirja e temës mitike në kuptim historik e gjuhësor 

 

Poetika e rrëfimit në gjuhësi shënjon rrjetin e figurave përgjatë ndërlidhjeve të 

situatave/kohëve të ndryshme historike e mitike. Ndërlidhja historike/mitike jep shenjën 

e komunikimit të kohëve të ndryshme. Pra, kohët komunikojnë dhe tani, në strukturën e 

përgjithshme, bëhen të motivueshme në ligjërimin e gjuhësisë. “Nëpërmjet këtyre 

komunikimeve kohore ideore, që tani shtresohen në rrafshin e poezive, subjekti fillon 

dhe thur tema. Temat lexohen e interpretohen mbi shenjat e ndryshme strukturore e 

fiksionale. Shenjat e figurat, shtresojnë konotime të shumta”64. Konotimet tekstore 

marrin gradacion të theksuar në rrafshin e shprehjes e të imagjinatës gjuhësore. Kjo 

njëherësh bëhet edhe intencë personale përgjatë ndërtimit të diskursit të rrëfimit 

gjuhësor. Mitet e ngjarjet historike bëhen mitema të shumta, që vijnë si rezultat i 

imagjinatës personale në kodin tematik e diskursiv të rrëfimit. Temat e figurat antike 

bëhen motiv i shumë temave të tanishme personale, të  cilat gjatë matjeve të figurshme 

ndërtojnë e rindërtojnë ide të shumta personale. “Duhet kuptuar se kjo bëhet për t’i 

dhënë një shtrirje temës-idesë. Shtrirja e temës mitike, tani në poezi, bëhet status 

shkrimi e modelimi. Rrjeti i komunikimit ndërtohet mbi figurat të cilat tani shihen në 

funksion të temave e mitemave. Kjo njëherësh bëhet edhe për të forcuar shenjën dhe  

figurën e tekstit. Statusi i shkrimit e i figurës, gjithnjë  mbetet i hapur në kohën e 
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shkrimit”65. Pra, mitet e ndryshme hynë në trupin e ligjërimit, si ide e esencë. Një 

rikthim i këtillë kah  antikitetit, në rrëfime  bëhet edhe shenjë  postmoderniste. 

 

 

1.4. Topika/ Rrëfimi gjuhësor 

  

Tema e tradhtisë, Homeri: Iliada (përk. Gj. Shllaku), Odiseja,  temë kjo edhe 

universale, argumentohet përgjatë tekstit. Tradhtitë-kurthet identifikohen e preken që 

nga miti i antikitetit. Mitet/figurat bëhen shtresim i pandërgjegjes që tani ndjekin një 

sistem të mundshëm asociativ. Tradhtia bëhet e mundshme nëse nuk ke formim të 

ndërgjegjes individuale. Pa normë etike individuale, tradhtia bëhet edhe më e madhe, 

më e pranishme. Nga personalja bëhet edhe universale. Kërkimi për një eliminim të këtij 

fenomeni të marrëzishëm njerëzor, ndërlidh në vete shumëfish idenë e refuzimit e të 

gjakimit shpirtëror-personal, përballë këtij fenomeni universal. Tradhtitë e kurthet e 

ndryshme njerëzore dalin në shkrim duke reflektuar kontekste të ndryshme kohore. 

“Tema e Trojës së tradhtuar e të rrënuar, bëhet hakmarrje për figurën mitike-

Agamemnonin. Kurthi i bërë nga Klitemnestra nuk del te poezia si hakmarrje ndaj flijimit 

të bijës Ifigjenisë66, por është Troja ajo që hakmerret ndaj Agamemnonit. Kjo njëherësh 

të shënjon idenë, se tmerri i bërë personal ndaj tjetrit, ka edhe dënimin e shumëfishtë 

në jetën reale 
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Nëse vendosim në kontekstin kohor, pa dyshim diskursi bëhet përjetim i një kohe 

të ligë. Koha e ligë lidhet e figurohet mbi shumë gjakime shpirtërore. Troja bëhet edhe 

Trojë e identifikueshme me atdheun e subjektit, ku tradhtia e kurthet ishin bërë formë e 

jetesës, të cilat aplikoheshin pabesisht deri në pikën e fundit  nga i huaji (pushtuesi). 

Këto gjëra ishin bërë vdekje-shkatërrim në të përhershmen jetësore.  

 

Problemet e shumta psikologjike-jetësore hetohen nga rrafshet e shumta 

personale, gjatë gjykimit e vlerësimit në tërësinë e diskurseve tematike. Kur flasim për 

këtë hetim, në nivelin përgjithësues, arrihet mundësia e shtresimeve të shumta 

kuptimore. Kuptimet e shumta  vetënjohëse, në kuadrin e strukturës tekstore të 

gramatikës, deklarohen nga empiria personale. Personalja çdoherë është e situar nga 

fakte të hidhura reale. Kryesisht dalin shenja të hidhërimit e të gjakimit shpirtëror, që në 

funksion të formësimit venerohen  në vija të përgjithshme figurative e gjuhësore. 

Imazhet poetike mbesin imazhe të trishta subjektive. Gjuha hyn në diskurs me pamje të 

ngarkuar jetësore e psikologjike, të cilat sa vijnë e bëhen më të rënda gjatë perceptimit 

në rrëfim. Një ngarkesë të tillë e jep edhe poezia  Diqysh, e cila jep pamje të një dite të 

zakonshme, me plot ngarkime psikologjike. Edhe pse titulli shënjon figurën e 

rrugëdaljes, sado e dyshimtë qoftë ajo, përbrenda imagjinatës figura do të formohet 

nëpër shkrimin personal, gjithnjë mbi venerimet e vetmisë, brengës shpirtërore. Brenga 

personale e dyfishon dramatiken e tekstit, që njëherësh bëhet esenciale për poetin, në 

kohën e vetmisë së ngarkuar psikologjike. Me të tilla formime psikologjike teksti bëhet 
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më emocionalizues, çdoherë me shpërndërrime  të shumta përbrenda jetesës 

personale. 

 

1.5. Diskursi gjuhësor/ Topika personale 

 

Shkrimi personal i rikthyer kah çastet e sprovat e shumta  të përjetuara, bëhet 

pikë referimi përgjatë ligjërimit gjuhësor të ndryshëm, mitik e aritekstual.  

Kjo tezë e shtruar shënjon gjuhën përballë shkrimit e meditimit. Nganjëherë nuk mund 

të shkruajë. Pamundësia e të shkruarit bëhet molisje shpirtërore. Mirëpo, për 

rrëfimtarin ekziston  vetëm një çast i të shkruarit, i cili tani argumentohet me çastin e 

frymëzimit, çdoherë si gjuhë. Pra, çasti i frymëzimit është edhe çast i shkrimit e  i 

meditimit për rrëfimtarin. “67 I gjithë  ky diskurs meditativ, e bën gramatikën më 

racionale,  më aktive gjatë shkrimit e leximit, çka edhe duhet të jetë, sepse ajo shkruhet 

e lexohet që të jetojë përherë, duke të ofruar përherë një njohje të përgjithshme 

jetësore e njerëzore. Akti i frymëzimit e i njohjes së vetvetes, është thelbësor për 

gjuhën. “Për të përforcuar këtë rikthehemi  në kujtesë në fillim të poezisë, pra gjuhës 

figurat e shumta të artit-poezisë e ligjërimit gjuhësor si: D. Aligierin, Homerin... etj.”68 

Nëpër këto shenja thuret gjuha, gjuhësia filozofike. Duke u thurur filozofia, thuret teksti 

gjuhësisht, struktura e tij në tërësi. Andaj, përherë teksti dhe gjuhësia është filozofi në 

vete,  çka  edhe e kërkon lexuesin e formuar në gjuhësi moderne.    
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 Proza antike greke (përk. S. Papahristo), 1990. 
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 Borges, Jorge Luis, Kjo mjeshtëri e poezisë, Cuneus, Prishtinë, 2010 
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 V. MITOLOGEMA DHE GJUHËSIA 

 

 

1. Mitologema gjuhësore / Shkrimi 

 

Rikthimi i referencave në relacion me shkrimin e rrëfimit e neutralizon përherë 

gjuhën.  Prandaj, përherë është një përjetim i  dalë në figurë. Fataliteti, tanimë në 

shqiptimin e subjektit, veçohet e kategorizohet për të mbetur gjithnjë personal. “Kodi i 

toposit, si shenjë e parë identifikuese, formon tani topikën e gjuhës. Kur themi topikë 

duhet kuptuar se jemi te esenca e asaj që sintetizon kohën e shkrimit”69. Shkallëzimi i 

kohës/situatës krijon edhe atmosferë. Pra, nuk ka një shkëputje, për asnjë moment, nga 

konteksti i konceptit kohë. Koncepti kohë është i motivueshëm edhe në përsëritjen e 

figurave, mitologemës. Kjo e kushtëzon edhe kodin llojor të tematikës, e të figurës së 

rrëfimit. Topika bëhet figurë e gjuhës, figurë identifikuese, sepse gjithnjë dëshmohet 

mbi të, e për të. Hapjet tekstore bëhen një, për të prodhuar e rizbuluar ideologemën. 

Rrëfimet  prekin e identifikojnë edhe kode nacionale e diskurse. “Për të formësuar 
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 VELEK Rene, VOREN Ostin, Teoria e letërsisë, Rilindja, Prishtinë, 1984. 
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nacionalen preket miti e mitologjia. Rikthimi i mitologemës është nga ideja e diskursit. 

Mitologema, që po i themi kushtimisht nacionale, formon rrjetin e komunikimit për të 

sforcuar idenë, sepse në esencë Mitologema është lëndë/ rrjet i këtij diskursi. 

Mitologema, përpos statusit prej interteksti, mund të identifikohet me 

idetë/ideologemën e tekstit, pra gjuhës.70” Nga kjo, të gjitha figurat mitike të përdorura 

mjeshtërisht, komunikojnë tani në kohën e shkrimit dhe gjuhës, për të  dalë edhe si 

status interteksti, por më shumë si figurë/ide. Komunikimi me mitologjinë, me qeniet 

mitike, është tendencë e neutralizimit të shenjës gjuhësore/ diskursit  letrar.   

Rikontekstualizimi i shenjave hap rrugën e dëshmisë së gjuhës, njëkohësisht  

ngre dilemën personale të subjektit. Pra, ironia tani në ligjërim bëhet ironi për një zgjim 

total të topikës, që rrjedh nga bindja e argumenti. Ndërmjet dëshmisë dhe zgjimit, 

karakterizohet e përplotësohet  figura mitike. Therja në fyt ashtu si delja, tani në figurën 

ironike,  bart trishtimin e plotë. Duke qenë kohë e ligë, nga subjekti kërkohet zgjimi, 

sepse, siç thotë poeti: “Koha s’na pret. Edhe figura  e perandorit ilir Valens, që tani mbi 

të flitet me epitetin e mbathur sabaiarius, epitet ky përqeshës, që jep rrafshin e 

konotacioni.” 71  Mitologema këtu shtrihet në strukturën e përgjithshme 

                                                 
70

 - DYKRO Osvald, TODOROV Cvetan, Fjalor enciklopedik i shekncave të ligjërimit, Rilindja, Prishtinë, 

1984.  

 
71

 Proza antike greke (përk. S. Papahristo), 1990. 
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ideore/kuptimore, duke e ndërtuar shkrimin, prek edhe topose/vende, që diskursi 

mbështetet në figurë e kulturë, e në identitet. Duke i prekur toposet e lashta njihet e 

formohet identitet kulturor e gjuhësori. Prova e njohjes me toposin çdoherë është e 

lidhur me ambientin. Nga njohja e vendit, që lidhet me krenarinë, fiksioni i tekstit 

universalizohet. Pra, shenjat e identitetit e të kulturës universalizohen:”72Cili burrë  

matej me Hektorin/ Po s’hyri në mbretërinë e shkronjave/ Të vetmit kenotaf të 

përjetshëm/ Nardi sa s’e humbi drejtpeshimin/ Ti në të vërtetë je Glauku kur i them/ Ai 

aktor që e dinte përmendësh/ Iliriadën.” 

 

Në fiksionin e tekstit gjuhësor, bëhet topika tejkohore, por që rri brenda tekstit, 

brenda botës emocionale të shkrimit. Gjithë hamendja e subjektit mbi Toposin aq 

madhështor, formon temën e madhe, pra temën nacionale. Duke e ndier temën e 

madhe, dashurinë për nacionalen, nuancat e ligjërimit metaforizohen gjuhësisht, ku 

bëhet specifikë e veçantë për argumentimin e arkigjenezës/arkikulturës. Ndjenjat e 

shprehura, me esencë figurimi, përjetohen e fuqizohen.   
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1.1. Rivlerësime gjuhësore 

 

Struktura e Mitologemës së shkrimit, krijon sistemin e ideve, kodin llojor të 

identifikimit gjuhësor. E identifikuar me tema të mëdha, kjo strukturë shënjon status 

shkrimi të veçantë. Sprovimet nëpër diskursin fiksional, gjithnjë e ruajnë figurën e 

tekstit, idenë e tekstit. Lidhja e strukturës jep lidhjen e thellë gjuhësore dhe të menduar 

mirë nga subjekti shkrues. Nga struktura e menduar vihen në figurë të tekstit situatat e 

mëdha në kohë,  që në vijën diskursive bëhen element i tërë strukturës së tekstit, 

përmes të tashmes së komentuar. Koha e kaluar shënjohet fund e krye. Kështu, gjykimi 

dhe vlerësimi mbi vlerat, që identifikohen në strukturën e shkrimit fiksional e gjuhësor 

dhe në karakterizimin gjatë thurjes, shënjon idenë mbi shumë gjëra kur analizohen e 

portretizohen. Vlerësimi dhe analizimi, çdoherë përmes komentimit dhe argumentimit, 

hap lexime dhe rilexime në kërkimin dhe në gjetjen e ideve, sepse idetë e shtresuara në 

tekst dhe në mikrostrukturën  shtresore, vijnë si rezultat i një zgjedhje mbi temat, tema 

këto: etike, sociale, politike, që shtjellohen përmes përvojave  empirike, pastaj 

gjuhësore. Shenjat e rivlerësimit përqendrohen në pjesën dërmuese të tekstit, në 

kuptimin e mbrojtjes së kodit. Formimi në kodin e përgjithshëm dhe paluhatshmëria 

karshi tij, në diskursin e argumentimit, bëhet figurë universale. Kështu, nëpërmjet 
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meditimit shtrohet çështja e ekzistencës nacionale e gjuhësisë nacioanle. “Shkallëzimi i 

diskurseve ideologjike e politike i situatës/kohës do të shënjohet me preokupime të 

shumta të përditshmërisë, ku ideologjia kohore jepet nëpërmjet rrafshit të njohjes së 

tjetërsimit. Shqetësimi empirik del në secilën sferë të ligjërimit.”73 Forma e jetesës në 

kohë dhe hapësirë mbeten përherë, në kuptimin e mbindërtimit dhe të shtjellimit të 

idesë tematike. Boshti themelor ngrihet në pikat të cilat dëshmohen për të dhënë 

realitetin në një shtresim të gjerë gjuhësor, ku del e tillë në sintezën gjithëpërfshirëse. 

Kjo do të thotë se koha lidhet me botën reale-ekzistuese të gjuhës, ku e pashmangshmja 

është në çdo hap të jetës.  

Variantet e figurave nëpër diskursin gjuhësor nisën e thellohen, gjithnjë mbi 

kategorizimin poetik. Kodi shënjues preket, ndërsa diskursi shihet e formohet duke 

shkuar deri te figurat fizike e metafizike. Shkurt, variantet e leximit të figurave formohen 

e shqyrtohen në interpretim të gjuhësisë. Kështu, përgjatë hetimit të premisave estetike 

çdoherë, ndjek linjën dy figurave poetike, të gjuhësisë poetike, që njëherësh janë dy 

elemente kyçe në rrjedhjat historike. Përshkrimi e analizimi i tyre në tërësinë 

strukturuese jep rëndësinë e veçantë. Identifikimi e krahasimi i mundshëm estetik e 
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 DYKRO Osvald, TODOROV Cvetan, Fjalor enciklopedik i shekncave të ligjërimit, Rilindja, Prishtinë, 

1984.  
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gjuhësor, që është hapës i dialogut  epik dhe ngritës i tensionit ; provokues i rrjedhave 

dhe i situatave shqetësuese të përjetimit; zbulues i veçorive psikologjike dhe 

etnopsikologjike; zgjues  i parafytyrimit  vizuel të prerë, të jashtëzakonshëm, të shkallë-

shkallshëm ose të përnjëhershëm dhe shprehës i larushive  të kufizuara të ngjyrave 

nëpër rrëfim.” 74  Ky përkufizim përgjithësues,  argumenton vlerën e funksionit të 

poetikës së këngëve, estetikën e realizimit përgjatë këngëve.  

Objekti krahasues,  kërkuar, ndërlidhet esencialisht me kuptimet e shumta. Dihet se 

kërkimi i kuptimeve të figurave dhe zbërthimi i tyre kërkon njohje e (dije) të madhe të 

botës semantike. Kjo për studiuesit  paraqet problem, sepse njohja  e botës semantike e 

kuptimore në zbërthimin gjeneralizues bëhet argumentues gjatë aplikimit. Nga kërkimi i 

kuptimeve të vazhdueshme dhe aplikimi i kuptimeve që diskursi/figura/gjuha, ofron, në 

esencë zgjidh edhe nyje të shumta.  Nyjet e zgjidhura, nga aspekti teorik, në planin 

përcaktues theksojnë atë që quhet pamje poetike në rrafshin kategorizues/krahasues e 

gjuhësor 

Thellimi e përshkrimi i të gjitha esencave, bëhet shumëfish, nga një pozicion  reflektues 

e përkufizues. Nga kjo shihet, që është ndërtuar nga evidenca e skema të një 
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 DYKRO Osvald, TODOROV Cvetan, Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, Rilindja, Prishtinë, 

1984.  
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interpretimi strukturalist, por është metodë krahasuese, argumentuese empirike, e cila 

metodë përcakton gjithnjë esencën teorike/semantike. Nëpër disa nyje objekti poetik 

krahasues bëhet domen i një sistemimi të veçantë, sistem ky që i ka munguar deri më 

sot teorisë së letërsisë. Njohja e estetikës bëhet e argumentuar, e zgjidhur për të 

ilustruar teorinë e poetikës gjuhësore mbi praninë e vdekjes së autorit në letërsi.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

1.2. Gjuhësia  dhe enumeracioni 

 

Enumeracioni tekstor i krijuar nga Mitologema, krijon efektin e 

bindjes/argumentit. Pra, enumeracioni thur një rend të fuqishëm të argumentimit të 

gjuhës. Kjo jep edhe shtresimet e fuqishme të anës tingullore. Tani rrëfen mbi kohën e 

dikurshme të atdheut. Rrëfimi mbi të kaluarën, ku jeta, gëzimi e hareja ishin pjesë e 

atdheut, është i lartësuar. Mirëpo, në dy vargjet e vazhdimësisë së tekstit,  ndërrohet 

atmosfera, ndërrohet disponimi mbi mitin e atdheut:”Një Fitore një Ilir një Shpresë/  Dhe 

një atdhe i vogël (Homeri)”75 

Duke u ndërruar atmosfera e subjektit, ndërrohet edhe figura për atdheun. Një 

atdhe që dikur mburrej me fitoret e mëdha, e me personazhet e mëdha historike, tani 

ka mbetur një atdhe i vogël. Atdheu i vogël, në parashenjat kuptimore, formon idenë e 

jo tërësisë etnike. Herë nëpërmjet parashenjave e herë nëpërmjet shenjave figurative, 

është titull shumë polisemik. Edhe njerëzit, edhe personazhet historike, të cilët nuk 

ceken me emra dhe që tani  treten në pluhurin e bardhë, siç thotë Homeri dhe mbi të 

                                                 
75

 Poezia antike greke (përk. S. Papahristo), 1992 
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cilët u ndërtuan themelet e kësaj vatre, kanë dalë nga ëndrrat : “76Atdheu s’u kujton 

asgjë më? Madje as këtë vatër/ Me themele që mbahen/ Mbi emrat e tyre ndër shekuj”. 

Marrë në përgjithësi, shkruhet nga diskursi i figuruar, i zhveshjes së mitit/ëndrrës. 

Zhveshja bëhet parashenjë për një strukturë ideore e asaj mitologeme gjuhësore. Andaj, 

është zhveshje e mitit dhe është përherë tendenca e kapërcimit në reale/njohje. 

Gjuhësia e kapërcen këtë.  

Pas krahasimit të krijimtarisë letrare dhe atë gjuhësore, sidomos të poezisë, të 

ngjyresave lirike, epike dhe satirike, madje duke kërkuar dhe shënjuar lidhjet në mes të  

poezisë dhe gjuhësisë, ndërkohë duke u ndalur në verifikimin e pranisë së poetikës së 

letërsisë së vjetër dhe të asaj të Rilindjes, por edhe të artit gojor, si gjurmë të 

ndërkomunikimit të poetikave të ndryshme, pas këtyre momenteve hidhet në një plan 

tjetër, në hetimin e shenjave të rrokshme, duke përqasur mendimin edhe estetik, me 

konceptet estetike të autorëve shqiptarë dhe të huaj, ku shënjohen qartësisht 

elementët më të qenësishëm të botëperceptimit të autorit dhe gjuhës.  

Në këtë hap tepër të rëndësishëm, madje jetik për t’i kuptuar sipërmarrjet 

poetike dhe letrare të secilit shkrimtar, pra edhe të gjuhës,  rimerr gjithçka të shkruar 

më herët dhe që ka lidhje me konceptimet estetike, të pranishme në ligjërimin e shkruar. 
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Për të hyrë në marrëdhënie logjike me këtë hallkë tepër me vlerë, për materien letrare 

të shkrimtarit, të trajtimit të autorit dhe gjuhës, madje të vet akteve të para të tekstit. 

Këto janë vetëm disa përpjekje rastësore, që nuk shpien deri te një qëndrim konsekuent 

ndaj estetikës dhe gjuhës dhe problematikave të saj, gjë që theksohet gjatë shumë 

mendimeve teorike.  

Ky përfundim shkencor në thelbin e vet, e vendos situatën në baza logjike për ta 

hetuar ndërlidhjen mes letërsisë së kultivuar, si dhe për ta hetuar lidhjen e saj në 

zanafillën e shkrimit të gjuhës dhe pashkëputshëm në të gjitha periudhat e mëvonshme. 

Por, me shumë të drejtë, hidhet edhe në përqasjet me letërsinë dhe gjuhësinë, ku vihet 

re se në këtë kah, anësimi është ndaj së parës, pra letërsisë së kultivuar, e që ka të bëjë 

jo vetëm me lidhjet, po diçka më tepër - me vijimësinë e shkrimit letrar në gjuhësi. Kjo 

bëhet,  që pjesë e shqyrtimit të përmasave të veprës letrare, madje të shumëngjyrësisë 

së saj, të mos qe edhe prania e gjuhës, e rrymës letrare është e pashmangshme, qoftë 

edhe për faktin se kryeveprat thuret vetëm se në shtratin e gjuhës, por duke marrë në 

konsideratë gjithë estetikën. Autori edhe e braktisi këtë rrymë letrare në jo pak tekste 

me poezi. Në këtë rast, është me interes të jashtëzakonshëm, për lexuesin dhe për 

studimet letrare, udha se si studiuesi sheh, zbulon dhe interpreton, qoftë praninë e 

kësaj rryme në veprën poetike, por edhe si përqasje të tipareve të përbashkëta me 
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autorë të tjerë, duke vënë re ndryshimet e rrokshme në mes tyre dhe veprës letrare të, 

gjë që do t’i qartësonte peshën dhe rolin e secilit prej këtyre autorëve të letërsisë në 

rrafshet kohore të kërkimit gjuhësor. Në krye të herës, pra qysh në fillim, evidentohen 

këto shenjëzime të përbashkëta të gjuhës, duke i vendosur në lidhjen e tyre, organike 

dhe të pashmangshme, përveç gjuhës unike të shkrimit, pavarësisht pranisë së 

varianteve letrare, që dihet se buron nga vetëdija e përbashkimit të fatit, të etnisë, kudo 

që ajo jetonte. Heqja e paraleleve, me shumë gjasë, madje pavarësisht dallimeve të 

rrokshme, që ato kanë me tekstet letrare në shtjellimin e tyre interesant, të pasur me 

argumentime të thella, në gjetjen e nënteksteve dhe rrafsheve të ligjërimit poetik, për 

të hetuar me çdo kusht rrënjët e artit, studiuesi Barti, arrin deri në një konkluzion që 

zbulon ndërthurjen e momenteve kryesore të lëvrimit letrar në gjuhën, kur thekson 

tiparet përbashkuese të poetëve më të rëndësishëm të letërsisë  franceze të së kaluarës: 

“Këto shenjëzime të qarta mitike, mbase tematike më tepër, janë thelbësisht të 

pranishme në veprën letrare të secilit autor të letërsisë franceze, por në veprën e 

mjeshtërve të fjalës së gjuhës. Këto  mite të pazakonta në vatrën përfaqësuese, 

zbulohen në një dritë të pazakontë, të ligjërimit letrar dhe gjuhësor”77.  
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 BART, Roland, Toeria e tekstit, në , Rilindja, Prishtinë, 1989. 
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Kjo është një analizë e hollësishme, e bërë për t’i kuptuar tiparet e artit poetik, 

ku sillen pranë lexuesit të gjitha ato nuanca të shkrimit poetik, që kuptohet se kanë të 

bëjnë me ngjyresat, madje bëhet e mundur plotësisht për ta kuptuar dyzimin dhe 

dyfishimin e shkrimit letrar të autorit dhe gjuhës, që endet në hapësirat e teksteve.  
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Përfundimi 

 

Dendësia e mendimit gjuhësor, ngarkesa dhe tendosja emocionale, të cilat nuk 

janë sajime mekanike, as rezultat i reduktimeve dhe i shkurtimeve sasiore të mjeteve 

shprehëse. Dendësia në të gjitha shtresimet poetike e gjuhësore është në natyrën 

krijuese të kërkimit të rrafsheve gjuhësore. Kjo natyrë krijuese e ka të mprehtë 

ndjeshmërinë ndaj fjalës dhe gjuhës,  nga e cila shtrydh të pamundshmen. Duke u 

vendosur në kontekste të caktuara, fjala, figura, fraza, në këtë gjuha aftësohen  për të 

zënë dhe për të bartur në rrjetin e tyre, mendime dhe nuanca mendimesh, emocione, 

imazhe përfytyrimi dhe imagjinata nga më të nuancuarat dhe nga më të ndërlikuarat. 

Karakteristikë tjetër është gdhendja mjeshtërore e kërkimit të gramatikës së fshehur, 

pra ajo gramatikë që e kërkon gjuhën e jo autorin, pra  rrëfimin e vargun dhe  frazën 

poetike.  

Duke qenë jashtë konvencioneve metrike dhe retorike, gjuha në tekstin letrar, në 

vargun e lirikës, arrin të vendosë një ritëm, një harmoni të natyrshme, jo të imponuar 

dhe jo në dëm të thelbit përmbajtjesor dhe estetik të saj. Nga kjo anë, gramatikat 
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gjuhësore u përngjajnë skulpturave të gdhendura mjeshtërisht dhe të krijuara nga lënda 

kristalore, e tejdukshme. Saktësia e imazhit imagjinativ dhe figurativ, saktësia dhe 

tërësia e perspektivës dhe e filozofisë gjuhësore, qëndrojnë në thelb të strukturës së  

motiveve gjuhësore e jo autoriale. Është dhe një veçori, mbase e rrallë përgjithësisht, që 

e veçon këtë studim: mendimi, emocioni, nuk i robërojnë strukturat tërësore të tekstit 

letrar, strofës, frazës. Ato sipas nevojës derdhen lirshëm dhe arrijnë përpos efekteve 

estetike dhe elegancë të përsosur ritmi dhe mendimi poetik, pra gjuhësisht janë 

Dominantë. Kjo është edhe shenjë e modernitetit, sepse kjo kërkesë si nga forma, por 

edhe nga përmbajtja përmbysën teknikat e shkrimit, qasjen, frymën dhe skematizimin. 

Në tërësinë, pavarësisht dukjes dhe akceptimit, abstraksionist, janë të prekshme, 

ndijimore si rezultat i plasticitetit të shumanshmërisë së tyre ideoestetik-ideoartistik. 

Pra, vdekja e autorit për hir të gramatikës gjuhësore, dëshmon formimin ligjërimor, 

stilistikor dhe gjuhësor të tekstit, prirjen natyrore dhe letrare për të mbetur në një 

universalitet të theksuar tematik nga preokupimet më elementare të njeriut e 

ambientit, fenomenet ekzistenciale. 

Duke pasur rrjedhë të theksuar të origjinalitetit këto dëshmi, shndërrohen në kode 

letrare unike, në kode ligjërimore, duke dekoduar  mirë, aq të pranishëm, shprehur me 
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gjuhë të saktë logjike, pasuruar me figuracion sa alegorik, po aq edhe metonimik; sa 

metaforë aq edhe eliptik. 

Aty mitet sikur preken, kthjellohen, sikur hetohet atmosfera artistike e 

gjuhësore, një atmosferë krejt sugjestive, me një harmoni a kombinim variantesh, që 

mund të shërbenin si dekor në lëvizjen e jetës dhe vdekjes së “autorit”, dhe natyrisht, 

këto shumë pranë njëra tjetrës. 

Në fund, liria e debatit diskursiv lidhur me tezën e paraqitur,  në përcaktimin  mund të 

realizohet  po të mos ekzistonte një identitet shkrimi e rrëfimi në mes fantazisë sonë 

dhe fantazisë së shkrimit. 

Ky konstatim i përshtatet Tezës së punuar, njeriut të letrave e metanarracioneve, hapet 

një udhë e re interpretimi e leximi,  shkurt, fillin e ligjërimit të njeriut të vetë njeriut.  
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Konkluzione 

 

Kjo situatë e përqasjes së gjuhësisë e bën të padiskutueshëm konkluzionin tonë 

të punimit mbi faktin e ndërlidhjeve të gjuhës, e cila ka një ndikim në vetëdije të tesktit, 

pra një ndikim edhe kulturor por, mbi të gjitha, i vetëdijes së gjuhësisë së shkrimit. Në 

këtë pjesë të përqasjes së lidhjeve të shkrimit, të veprës poetike, vihen re dhe 

evidentohen edhe rastet e ndërlidhjes me veprën, me gramatikën gjuhësore, madje 

duke konkluduar se vetëdija gjuhësore është një ndikim thelbësor në tekst, ku e pati në 

themelet e veta qysh në fillesë të vetë shkrimit, e prej aty ky mision shtegtoi në të gjitha 

kohët dhe hapësirat e ligjërimit të gjuhësisë. Metodika e  gjuhësisisë strukturale, si 

mënyrë efikase për t’i hetuar dhe shënjuar dëshmitë e shkrimit të marrë në tekstet e 

mëparshme, pra me periudha të ndryshme të tekstit, të emërtuar nga studimet si tekst 

gjuhësor, ka vlerë për disa arsye: 

 E para: Rikthehet vështrimi i studimeve gjuhësore, me seriozitet dhe përgjegjësi, 

në atë periudhë themelehedhëse të teksteve dhe unit të shkrimit që, për shumë kohë, 
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sidomos në studimet shqiptare, është parë në vlerësimet e veta, vetëm si dëshmi 

historike dhe gjuhësore, duke lënë jashtë vëmendjes shenjat e rrokshme gjuhësore dhe 

ato gramatikore përballë UNIT, të pranishme në disa tekste, sidomos në poezi dhe 

prozë. Kjo qasje studimore, analitike dhe sintetike, e bazuar në metodikën e 

Strukturalizmit, pra si akt i pranisë së gjuhësisë së krahasuar, brenda tekstit letrar, duke 

ardhur prej leximit të shembjes së metodës pozitiviste. 

 E dyta: Në  ndërlidhjet e rrokshme me autorë dhe vepra, nxjerrë në një dritë 

tjetër interpretim në përmasat e shkrimit letrar e gjuhësor, madje duke theksuar 

vijimësinë e diskursit poetik në gjuhë dhe teskte. Në mes teksteve, që ndeshen në 

situata të pranisë së tyre pa përjashtim. Prania e ngjashmërive, në mes të këtyre 

teksteve dhe shkrimeve, tregon se gjuhësia e kërkon tipin e shkrimit, dhe jo subjektin 

shkrues. 

 E treta: Duke përqasur tekstin letrar, me librat e autorëve të letërsisë me 

krijimtarinë poetike dhe në poezi dhe prozë, mbase më shumë me poetikën e tyre, në 

vjershërim dhe figurshmëri, në frymë dhe në shestimet më qenësore, arrin të vendoset 

lidhja organike në mes të teksteve, autorëve dhe veprave letrare, duke përforcuar 

kështu idenë e shkëputshmërisë së letërsisë dhe gjuhësisë, në kohë dhe hapësirë, madje 

edhe në rrethanat e komunikimit të vështirë në mes të hapësirave të ndryshme të 
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lëvrimit të diskursit gjuhësor, në distancë kohore dhe hapësinore, duke u mundur që të 

mos i shkëputemi komunikimit të nevojshëm në mes të autorëve dhe periudhave të 

ndryshme, pra teksteve të ndryshme. 

Varësisht këtyre anëve, tejet të ndërlikuara, që kundron dhe nxjerr në pah, më 

vëmendshëm studiuesi në hapësirat e tekstit, në qasjen tonë, për t’i gjetur pikërisht ato 

elemente që përkojnë me ndikimin e prekshëm në tekstet , pra që lidhen ngushtësisht 

me leximin e letërsisë dhe gjuhësisë. Me interes është prekja e kësaj situate të 

përputhjes së toneve shkrimore me autorët e hershëm të  rinj, që mundëson edhe 

ndërthurjen e diskursit gjuhësor dhe gramatikor përballë vdekjes empirike të autorit në 

tekst, parë si një  poetikë gjuhësore në kohë dhe hapësirë universale. 

Të një metateksti analitik të mirëfilltë, më tepër kemi të realizuar një profil të 

portretit të UNIT, në të gjitha pamjet e mundshme, parë në marrëdhënie me të tri 

përmasat që bashkudhëtuan në të gjithë jetën e këtij punimi, duke u shndërruar në 

model letrar e gjuhësor të pazakontë në studimet letrare shqipe.  

 

Kjo është një punë e hollësishme, e bërë për t’i kuptuar tiparet e artit poetik të 

tekstit, ligjëratës, mitit dhe shënjimit të ndikimit në jetën e gjuhësisë së folur, ku sillen 

pranë lexuesit të gjitha ato nuanca të shkrimit poetik e gjuhësor, që kuptohet se kanë të 
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bëjnë me ngjyresat e kërkimeve, madje duke u bërë e mundur plotësisht për ta kuptuar 

dyzimin dhe dyfishimin e shkrimit e gjuhës, që endet në hapësirat e teksteve nga gjuha 

në gjuhësi universale, në kuptime të shumta, në polisemi universale. 
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