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АПСТРАКТ 

 

 Текстот на „Канонот на Лек Дукаѓини“ досега не е доволно истражуван 

од лингвистички аспект. Текстот го отсликува во пишувана форма албанскиот 

јазик кон крајот на 19 век, односно одредена фаза на неговиот историски развој 

и консолидација. Недостатокот на лингвистички истражувања за овој текст нè 

поттикна да се определиме за негова јазична анализа.  

 Целта на ова проучување е сеопфатен опис и анализа на јазичниот 

систем на текстот на Канонот: графички карактеристики, фонетско-фонолошки 

особености, морфолошки, лексички, семантички и фразеолошки 

карактеристики. 

При нашата истражувачка работа ги користевме сите досегашни објавени 

варијанти на Канонот, кај кои се забележуваат одредени разлики особено во 

графијата, односно во употребата на дијакритичните знаци. Покрај неколкуте 

верзии, се определивме да го анализираме текстот на Канонот објавен во 1972 

година. 

Овој труд од областа на историјата на јазикот, има за цел да направи, од 

една страна, преглед на степенот на историскиот развој на пишаниот албански 

јазик, а од друга страна, да обезбеди податоци за реалната структура на 

албанскиот јазик во споредба со јазикот на другите текстови од тоа време како и 

со албанскиот стандарден јазик. 

Проучувањето на јазикот на Канонот на Лек Дукаѓини е од голем интерес 

за претставување на степенот на развојот на албанскиот јазик во изминатите 

два века, како и придонес за албанската филологија воопшто. 

 

Клучни зборови:  графија, фонетика, фонологија, морфологија,  

      зборообразување, лексикологија, семантика, фразеологија. 
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APSTRACT 

 

The text of the Leke Dukagjini's canon has not been sufficiently researched from a 

linguistic point of view. The text depicts the Albanian language in the written form by 

the end of the 19th century, a certain stage of historical development and 

consolidation. The lack of linguistic research for this text has prompted us to decide 

on the language analysis of the text. 

The purpose of this study is a comprehensive description and analysis of the language 

system of the text of the Canon: graphic features, phonetic-phonological features, 

morphological, lexical, semantic and phrase logical characteristics. 

In our research work, we used all the published variants of the Canon, which show 

certain differences, especially in the graph, that is, the use of diacritical signs. In 

addition to several versions, we chose to analyze the text of the Canon published in 

1972. 

This paper in the field of language history aims to illuminate, on the one hand, a 

review of the level of historical development of the written Albanian language, and on 

the other hand, to provide data on the real structure of the Albanian language 

compared to the language of the other texts of that time as well as with the Albanian 

standard language. 

Studying the language of the Canon of Leke Dukagjini is of great interest in 

presenting the level of development of the Albanian language in the past two 

centuries as well as contributing to Albanian philology in general. 

 

Key words: graphic, phonetics, phonology, morphology, word formation, lexicology, 

   semantics, phraseology. 
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ПРЕДГОВОР  

 

 „Канонот на Лек Дукаѓини“ (“Kanuni i Lekë Dukagjinit”) е напишан текст 

со релативно стар албански јазик и како таков има голема важност. Јазикот на 

„Канонот на Лек Дукаѓини“ е доста сличен со јазикот на истовременските 

литературни уметнички дела создадени во Северна Албанија. Во него наоѓаме 

голем број на архаизми, историцизми, па и позајмени зборови, запазени стари 

морфолошки и фонетски форми на зборови и сл. Текстот, како збир на 

општественото уредување со народни правни акти, е доста погоден и за 

проучување на правно-административниот стил.  

 Проучувањето на јазикот на текстот на „Канонот на Лек Дукаѓини“ е 

главната цел на оваа докторска дисертација. Имено, „Канонот на Лек 

Дукаѓини“, или наречен и како „Канонот на планинските краишта”, претставува 

избрани закони, правила на неколкувековно општествено уредување и 

владеење на правото кај гегите, претставени во посебни законски уредени акти.   

Целта на ова истражување е отсликување и анализа и на јазичната 

структура на соодветниот текст, разгледан низ споредбата со другите стари 

текстови напишани на албански јазик, од една страна, и со денешниот албански 

литературен јазик од друга страна. 

Покрај примарниот извор на истражувачки материјал, односно верзијата 

на Канонот на Лек Дукаѓини печатена во 1972 година, за опис и анализа на 

текстот користевме и богата литература посветена на лингвистичка анализа на 

одредени автори, особено од старата албанска книжевност.  

Оваа тема, како и самиот труд, претставува интерес за филологијата, 

особено за историскиот развој на пишаниот албански јазик на крајот на XIX век 

и почетокот на ХХ век. Јазичната анализа на текстот на Канонот отвора бројни 

важни прашања кои се однесуваат на сите области на лингвистиката, како што 

се: графија и писмо, фонетика, фонологија, морфологија, лексикологија, 

синтакса, семантика и фразеологија. 

Во текот на описот на јазикот на Канонот се обидовме да дадеме 

соодветно толкување и објаснување за графичките, фонетските, фонолошките, 
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морфолошките, лексичките, семантичките или фразеолошките особености, 

поткрепувајќи ги со бројни примери преземени од текстот.  Дел од 

истражувачката работа е составувањето на речник на најупотребувани и 

карактеристични зборови за кои сметавме дека имаат поголема дијалектна, 

историска или културна важност. Со оглед на фактот дека Канонот е напишан 

на релативно стар гегиски дијалект, при описот и анализата на јазикот во овој 

текст се соочивме со одредени тешкотии од различна природа.  

Треба да признаеме дека проучувањето на текстот на Канонот е доста 

тешка и комплексна задача. При нашата работа се обидовме да имаме сериозен 

пристап и следствено на ова успеавме да дадеме еден лингвистички опис на 

текстот, кој ќе служи како поттик за понатамошни истражувања.  

 При обработка на оваа тема ќе се користат оние методи кои најчесто се 

применуваат при филолошко истражување на еден стар текст. Историско-

компаративниот метод наоѓа најчеста примена. Со оваа постапка ќе се осветлат 

разликите и сличностите на јазикот на Канонот во споредба со јазикот на 

старите албански писатели, од една страна, и со албанскиот современ јазик, 

вклучувајќи го и албанскиот стандарден јазик. 

Се надеваме дека со изработка на темата ,,Јазикот на ’Канонот на Лек 

Дукаѓини’ од Штјефен Ѓечови (1933)“ ќе се даде значаен придонес во областа на 

историјата на албанскиот јазик, односно на филолошкото истражување на 

стари албански текстови.  

Кога се среќававме со одредени проблеми, тешкотии, двоумења и сл., на 

помош ни беа менторот и ред други професори. Без нивна поддршка и 

мотивација не би успеале да ја изработиме оваа докторска дисертација.  
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ВОВЕД 

  

Во последниве два века албанската лингвистика се развила со брзо темпо 

во сите дисциплини. Јазикот е најважно средство за запознавање со минатото и  

предвидување на нашата иднина. Тој е моќна алатка за комуникација, 

непосредно поврзана со историјата, културата, традициите и обичаите на секој 

народ. 

 Албанскиот јазик, како и секој друг јазик, се развил и се променил во 

согласност со историските и општествените околности; секоја општествено-

историска околност се одразува врз народите и нивните јазици. Имено,  

народот бил и останува засекогаш неисцрпен извор за зачувување, развој, 

подобрување и негување на јазикот. Како дел од народот, односно како посебен 

интелектуален и креативен слој, писателите играат многу важна улога за 

зачувување, развој и негување на јазикот, особено во пишувана форма. Во 

албанската книжевност, голем придонес дадоа особено Џон Бузуку, Пјетер 

Буди, Франг Барди, Пјетер Богдани, Константин Кристофориди, Наим и Сами 

Фрашери, Јероним де Рада, Јани Врето, Луиџ Гуракуќи, Фаик Коница, Ѓерѓ 

Фишта, Фан Ноли и ред други познати книжевници. Важна улога во 

истражувањето на јазикот имаат лингвистите, односно за албанскиот јазик 

странските и домашните албанолози, а како најпознати меѓу домашните се: 

Еќрем Чабеј, Александар Џувани, Махир Доми, Идриз Ајети, Селман Риза, 

Шабан Демирај и низа други. 

Освен домашните лингвисти, големи заслуги имаат и странските 

албанолози, како Г. Мајер, Г. Вајганд, Ф. Миклошич, Н. Јокл, М. Ламберц, Х. 

Барич, Х. Педерсен, А. Десницкаја и др. За да добиеме комплетна претстава на 

јазичниот систем на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, направивме детална  

анализа за секој јазичен потсистем, почнувајќи со графијата и продолжувајќи 

со опис на фонетските, фонолошките, морфолошките, семантичките, 

лексичките и фразеолошките особености.  

При нашата истражувачка работа не ни беше лесно да го одредиме точно 

графичкиот систем на текстот на Канонот, но споредувајќи ги сите печатени 
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верзии на ова дело, вклучувајќи ги и фрагментите објавени во весникот "Hylli i 

dritës"  1913-1924 година успеавме да ги надминеме дилемите околу графијата, 

која се разликува при секое ново издание. 

 За да ги обработиме и анализираме графичките особености на текстот, 

потребно ни беше внимателно да го разгледаме секој збор одделно за да го 

осознаеме фонолошкиот состав, начин на образување, значење и неговата 

функција во реченицата. Освен ова, составивме речник со најфреквентни 

зборови на текстот како посебно поглавје.  

Трудот е поткрепен со теоретски објаснувања, главно со дела посветени 

на анализа на текстови од истакнати албански лингвисти, како што се: студиите 

на проф. Еќрем Чабеј за јазикот на "Мeshari" (Мисал) 1555 од Ѓон Бузуку, 

истражувањето на Реџеп Исмајли за делото “Kuvendi i Arbënit” (Собрание на 

Арбани), проучувањето на Фадил Сулејмани за делото “E mbsueme e kërshterë e 

Lekë Matrëngës“ на Лек Матренга, студиите за делата на Буди, Барди, Богдани, 

како и посебни тематски прилози на албански дијалектолози. Врз основа на 

досегашните филолошки студии, забележавме дека јазикот на литературните 

дела на Пјетер Богдани е доста сличен со јазикот на текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини, особено во сферата на фонетиката и морфологијата. 

Освен ова, меѓу текстот на Канонот и северозападното албанско наречје 

забележавме заеднички фонетски и морфолошки особености, што ни дава за 

право да претпоставиме дека Лек Дукаѓини материјалот на Канонот го собирал 

главно од областите на северна Албанија.  

За важни дела за јазикот и културата на еден народ, како што е „Канонот 

на Лек Дукаѓини“ пожелно е да се даде еден општ преглед на досегашни 

истражувања и прилози за нив.  Според нашето сознание, досега имаме само 

мал број прилози за Канонот, повеќето од нив се засновани врз правна или 

културолошка гледна точка, а недостасува една целосна и сеопфатна 

лингвистичка студија. 

 Одредени прашања за јазикот на текстот на Канонот на Дукаѓини се 

обработени од рускиот албанолог Агнија Десницкаја, која истакнува дека 

јазикот во делото на Канонот е доста сличен со избраниот поетски стил на 
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епските песни, кои претставуваат посебно гегиско коине, теза која е оспорена од 

проф. Бахри Беци. Посериозна студија од правен аспект извршил истакнатиот 

професор по право Сирија Поповци.1 Неговиот труд е преземен и служи како 

предговор на последното издание на Канонот на Лек Дукаѓини. 

Текстот на Канонот на Дукаѓини, освен од правна, етнографска и 

историска гледна точка заслужува да се проучува и од лингвистички аспект. 

Јазикот на Канонот припаѓа на правно-административниот стил. Напишаниот 

текст на Канонот е на релативно стар албански северногегиски дијалектен јазик 

и како таков има посебна важност, но истовремено не е лесен за анализа и за 

проучување.  

Засновајќи се врз споредбената анализа, јазикот на Канонот е доста 

сличен со јазикот на северните гегиски автори. На пример, во Канонот се 

среќава зборот ‘bulk’ (земјоделец) во стара форма, позајмен од латинскиот 

јазик:  “bulk që vjen  nga latinishtja bubucus”.2 (bulk кој потекнува од латинскиот 

збор bubucus).  Оваа именка во текстот се употребува со старата консонантска 

група lk, група со која се среќава и во "Мешари" на Бузуку. Овој и многу други 

слични примери се добар показател на сличноста на албанскиот со другите 

индоевропски јазици, како и нивното влијание врз писмената традиција на 

албански јазик. 

 Текстот опишува правни уредувачки акти на тогашното општествено 

уредување и законитости, како оние на управување на семејството.3  

Важноста на Канонот на Дукаѓини за историјата на албанскиот јазик е 

голема, бидејќи се одразува албанскиот северен дијалект од втората половина 

на 19-тиот и почетокот на 20-от век. Оваа фаза на развојот е последниот период 

на консолидација на гегискиот дијалект, што се рефлектира и во собраните 

материјали на Канонот низ различни области на северна Албанија. Имено, во 

текстот на Канонот се отсликува дури и средновековниот период на развој на 

гегискиот дијалект, односно јазикот од времето на Скендербег, односно од 15 

                                                             
1 Shtjefën Gjeçovi, ”Kanunit të Lekë Dukagjinit”, Tiranë, 1999, 12. 

2 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore VI, Prishtinë, 1976, 135. 

3 Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e “Kuvendit të Arbënit”, Prishtinë 1985, 11-13.  
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век, кој се пренесувал од поколение на поколение во усна форма за да стигне во 

материјалите собрани од Штјефен Ѓечови, запазени до ден-денеска во 

пишувана форма преку Канонот на Лек Дукаѓини.  

 

1. Образложение на темата 

             Законските одредби на Канонот на Лек Дукаѓини служеле повеќе од пет 

века како основно општествено правно уредување кај Албанците кои живееле 

на Север од своето распространување, пред и во текот на османлиското 

владеење во тие краишта. Со текот на времето практичната примена на Канонот 

постепено се намалила, но и во денешнината, особено во планинските места, 

законските одредби на Канонот сè уште се применуваат во Северна Албанија и 

Косово, а по малку и во Македонија. Имено, и во денешно време во одредени 

села постои народен правен орган, т.н. мировен совет, составен од 4-5 члена, 

умни и авторитетни луѓе кои посредуваат во разрешување на спорови, 

недоразбирања, кавги, физички пресметувања, нерешени имотни права и сл.  

Познато е дека правните одредби на Канонот биле собрани од усната 

народна форма, редактирани и објавени од Штјефен Ѓечови меѓу 1910-1925 

година. „Канонот на Лек Дукаѓини” е преведен на неколку јазици, најпрвин на 

италијански јазик, а потоа и на српски јазик, француски, руски, англиски и 

други јазици.  

Досега кај Албанците се познати шест Канони: а) "Kanun'i vjetër" (Стариот 

Канон), б) "Kanuni i Lekë Dukagjinit" (Канонот на Лек Дукаѓини), в) "Kanuni i 

Çermenikës" (Канонот на Черменика), г) "Kanuni i Papa Zhulit" (Канонот на Папа 

Жули), д) "Kanuni i Labërisë" (Канонот на Лаберија) и  е) "Kanuni i Skënderbeut" 

(Канонот на Скендербег) познат и како "Kanuni i Arbërisë" (Канонот на 

Арберија). 

Терминот канон (алб. kanun) етимолошки потекнува од грчкиот јазик 

"κανών" ("canon") кој во албанскиот јазик влегол со посредство на турскиот 

јазик. Во македонскиот јазик овој збор е полисемантичен, односно има неколку 

значења, и тоа: 1) утврдено правило, закон донесен од највисоката црковна 

власт во христијанската религија распространет на многу јазици; 2) попис на 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Kanuni_i_Lab%C3%ABris%C3%AB
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религиозни списи прифатени од црквата како свети книги; 3. псалм определен 

за пеење во чест на празник или светец; 4. збир на правила, норма, принцип во 

некој уметнички правец, творештво, учење и сл.; 5. верижно пеење во хор; 6. 

стар жичен музички инструмент од составот на чалгаџиите. 

Зборот kanun (канон) во функција на именската синтагма „Kanuni i Lekë 

Dukagjinit (Канонот на Лек Дукаѓини)“ е збир на закони, правила на 

општествено уредување собрани од усната употреба на народот од времето на 

принцот на Дукаѓин, Лек Дукаѓини во посебна книга.  

            Од погоре изложеното произлегува дека Канонот на Лек Дукаѓини имал 

голема важност за општественото правно уредување на северните албански 

краишта. Како таков заслужува да се проучува од различни гледишта, како од 

правен аспект, економски, политички, општествен, културолошки и 

лингвистички аспект.  

            Свесни сме дека при описот на јазикот на текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини ќе се соочиме со одредени предизвици и тешкотии, особено поради 

тоа што се работи за народен јазик напишан на гегиски дијалект.  При 

изработка на оваа тема, ќе се водиме по воспоставени модели на филолошко 

истражување на стари текстови, а посебно ќе се служиме со лингвистичките 

проучувања на проф. Еќрем Чабеј за јазикот на “Meshari” i Gjon Buzukut (1555) – 

(Мисао од Ѓон Бузуку (1555), на лингвистичката анализа на “Kuvendi i Arbënit” 

од академик Реџеп Исмајли, на филолошкото истражување за јазикот на делото 

на Лек Матренга од проф. Фадил Сулејмани, од истражувањата за јазикот на 

албански писатели од периодот на старата албанска книжевност: Пјетер Буди, 

Франг Барди, Пјетер Богдани, како и врз дијалектните истражувања и 

монографии за одредени гегиски говори.  

 Во нашето истражување забележавме сличности меѓу јазикот на Пјетер 

Богдани и јазикот на Канонот на Лек Дукаѓини, особено во сферата на 

фонетиката и морфологијата. Заеднички допирни точки се забележуваат и меѓу 

јазикот на Канонот и северозападните гегиски говори во денешна состојба. Ова 

ни дава за право да претпоставиме дека материјалот на Канонот на Лек 
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Дукаѓини, собирачот Штјефен Ѓечови го собрал главно низ територијата на 

Северна Албанија.  

 

 

2. Состојба на научното подрачје 

  Филолошките студии заземаат посебно место во албанологијата, меѓутоа 

сè уште и понатаму треба да продолжува проучувањето и анализата на 

пишуваните текстови. Овие студии би биле доста корисни и ќе расветлат многу 

прашања од историјата на јазикот, развојот на дијалектите и ќе претставуваат 

интерес за целата народна култура. Таквата работа би дала повеќекратни 

резултати, ако се има предвид податокот дека албанскиот јазик доста рано се 

зборувал, а доцна е документиран и пишуван.  

  Поаѓајќи од вакво гледиште, главната наша цел е да го истражиме и 

разоткриеме овој напишан текст на албански јазик од првата половина на XX 

век, а бидејќи материјалот на овој текст ја отсликува говорната форма, тие 

изворни народни форми потекнуваат од постар јазик пренесуван од генерација 

на генерација, т.е. пред XX век. Од друга страна пак, иако за јазикот на Канонот 

досега се објавени одредени прилози, недостасува една целосна филолошка 

монографија. Токму поради оваа причина, се определивме за тема на нашата 

докторска дисертација да изработиме едно вакво филолошко истражување.  

 

 

3. Предмет на истражување 

  Како што произлегува и од самиот наслов на предложената тема, предмет 

на ова истражување е јазикот на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини. При 

лингвистичка анализа на текстот на Канонот, главен извор ќе ни бидат сите 

досегашни варијанти на објавени текстови на Канонот на Лек Дукаѓини, 

вклучувајќи ги и неколкуте печатени фрагменти на Канонот за првпат во 

тогашниот весник “Hylli i Dritës”. При споредба на печатените варијанти на 

Канонот се забележува разлика во графијата, односно на употребата на 

надредени (дијакритични) знаци на одредени букви. Иако ќе се обидеме да ги 
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споредиме сите изданија на Канонот, сепак, како главна варијанта на 

истражување ќе ни служи Канонот на Лек Дукаѓини, собран, редактиран и 

кодифициран од Штјефен Константин Ѓечови, објавен во 1972 година.  

  Во изработката на овој труд ќе ги користиме сите досегашни прилози 

поврзани со Канонот на Лек Дукаѓини. Од друга страна, за анализа на јазикот 

на Канонот ќе ни бидат од корист народниот говорен јазик на северните 

Албанци во денешна состојба, па и дијалектолошките студии посветени на 

гегиските говори, особено на северозападното гегиско наречје, како што се 

монографиите за говорот на Скадар, Малесија е Маде, натскадарските говори па 

и другите североисточни говори. При оваа истражувачка работа ќе користиме, 

исто така, и неколку прилози и монографии посветени на јазичната анализа на 

одредени текстови и дела, како и студии од областа на историјата на јазикот. 

 

  

4. Цели на истражувањето 

  Основна цел на истражувањето е филолошка анализа на текстот на 

Канонот на Лек Дукаќини. Имено, и во елаборатот на предлог-темата за 

докторска дисертација нагласив дека истражувањето на јазикот на Канонот ќе 

се спроведува врз аналитичко и темелно проучување врз основа на кое ќе 

извлечеме аргументирани и логични заклучоци. Во лексичката сфера главната 

цел ќе ни биде откривањето на лексичкото богатство на текстот на Канонот, 

семантичкото толкување на зборовите, нивната класификација според 

потеклото, територијалната распространетост, временското раслојување 

(архаизми, историцизми, тогашни временски неологизми) и др.  

Во полето на семантиката ќе се обидеме да извршиме анализа и 

класификација според значењето: на еднозначни и повеќезначни зборови а ќе 

се разгледаат и синонимите, хомонимите и антонимите. Посебно внимание ќе 

се посвети на начинот на зборообразувањето во Канонот на Лек Дукаќини, 

поделбата во првични и изведени зборови, а потоа зборообразувачките форми, 

како што се зборообразувачкиот модел со префикси, инфикси, суфикси, со 

префикси и суфикси истовремено, со спојување на зборови при образување 
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сложени зборови (сложенки) и др. Јазикот на Канонот е доста богат и со 

фразеолошки изрази и поради тоа фразеологијата на овој текст заслужува 

посебно внимание. 

Сликата за јазикот на Канонот на Лек Дукаќини не би била целосна ако 

лексичката, фразеолошката, семантичката и зборообразувачката сфера не се 

надополнува со фонетско-фонолошкиот опис како и со морфолошкиот опис на 

текстот.  

 

5. Хипотези 

Филолошката анализа на текстот на „Канонот на Лек Дукаќини“ како 

појдовна точка ја има следнава главна хипотеза:  

 текстот на „Канонот на Лек Дукаќини“ е добра основа за проучување на 

староалбанскиот јазик од втората половина на XIX век и почетокот на  

XX век.  

Од оваа главна хипотеза, произлегуваат и други, како:  

 јазикот на Канонот е хомоген по дијалектна гегиска основа; 

 јазикот на Канонот е доста сличен со другите литературни дела 

напишани на гегиски дијалект; 

 одредбите на Канонот сè уште се применуваат во одредени планински 

региони; 

 Канонот содржи одредени зборови кои ќе можат да бидат дел од 

лексичкиот состав на албанскиот стандарден јазик. 

 

6. Очекуван научен придонес  

 

Текстот на Канонот на Лек Дукаќини е дијалектен гегиски текст, собрани 

народни правни акти, редактирани и претставени во една посебна книга кон 

првата половина од XX век. Поради речиси 100-годишната временска 

оддалеченост, дијалектниот јазик и начинот на пренесување на усната форма во 

пишувана форма од самиот собирач, свесни сме дека при нашата работа ќе се 

соочиме со одредени тешкотии и предизвици. Но, и покрај вакви и слични 
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проблеми, од ова истражување очекуваме и одредени резултати од кои како 

најважни ги сметаме:  

 детален опис на јазикот на Канонот на Лек Дукаѓини: фонетско-

фонолошки, морфолошки, зборообразувачки, фразеолошки и лексичко-

семантички опис; 

 споредба на јазикот на Канонот со сегашната состојба на гегискиот 

дијалект; 

 поблиско одредување на регионот на собрани одредби на Канонот;  

 придонес за реконструкција на албанскиот јазик од XIX век и почетокот 

на XX век; 

 придонес за историската дијалектологија, како и за историјата на 

албанскиот јазик воопшто. 

 

7.  Примена на резултатите од истражувањето 

 

Овој труд може да има повеќестрана вредност за албанската филологија. 

Сметаме дека со овој труд се придонесува за укажување на јазичните, 

историските и културолошките вредности на Канонот на Лек Дукаќини. Трудот 

е корисен за споредба на јазикот на Канонот со другите дела напишани на 

албански јазик од ова време, па и како корисно дело за сите идни истражувачи 

кои би се нафатиле за филолошка анализа на одреден текст на релативно стар 

албански јазик.   
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МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Општо земено, во истражувачката работа користевме одредени методи, 

кои вообичаено се применуваат за филолошка анализа на стар пишуван текст. 

Имено, во истражувањето на структурата на албанскиот јазик во Канонот на 

Лек Дукаѓини го  користевме класичниот метод на филолошко истражување, а 

особено дескриптивниот метод, синхрониски и дијахрониски метод, 

аналитичкиот метод, синтетичкиот метод, историско-компаративниот метод, 

методот на реконструкција, статистичкиот метод, методот на лингвистичка 

географија и други.   

При истражувачката работа го користевме и методот на реконструкција, 

особено при интерпретацијата и описот на лексичките и на семантичките 

карактеристики на текстот на Канонот. Оваа метода, исто така, ја користевме и 

за изнаоѓање и истакнување на сличностите и разликите на јазикот на текстот 

со дијалектниот албански јазик во северните краишта, односно гегискиот 

дијалект. За да се опишат фонетско-фонолошките и морфолошките особености 

на текстот на Канонот го користевме методот на фонетска и морфолошка 

анализа. Заклучоците се изведени со помош на индуктивен и дедуктивен метод. 

 При обработка на овој труд историско-компаративниот метод наоѓа честа 

примена. Со оваа постапка обидовме да ги воочиме разликите и сличностите на 

јазикот на Канонот во споредба со јазикот на старите албански писатели, од 

една страна, и со албанскиот современ јазик, вклучувајќи го и албанскиот 

стандарден јазик. Разработениот материјал е поделен во поглавја а секое 

поглавје во одредени теми и поттеми.  

 

Историско-компаративна метода 

Историско-компаративната или споредбената метода во јазичните 

истражувања за прв пат била употребена кон крајот на XIX век во времето на 

неограматичарите, кои на истата метода ѝ дале силна теоретска основа. Оваа 

метода се применувале најмногу во нивните лингвистички студии.  
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 Неограматичарите верувале во правилата на законите во развојот на 

јазикот и сметале дека при истражување на појавите во јазикот неопходно е да 

се зема предвид и историскиот развој на тие појави. „Со оваа метода можеме да 

ги проучиме фонетските промени, морфолошките појави, дијалектните 

особености, етимолошките прашања, споредбата на различни јазични 

материјали, реконструкција на прајазикот итн." 4 

          Историско-компаративната метода ни овозможува непосредно да ги 

воочиме сличностите и разликите на текстот на Канонот со јазикот на старите 

албански текстови, од една страна, и стандардниот албански, од друга страна, 

како што се морфонолошките промени: палатализација кај множината на 

одредени именки од машки род од типот: plak ~ pleq, dash ~ desh (старец – 

старица, овен – овни), промената /g/>/gj/ за образување на множината, како 

shteg ~ shtigje (патека – патеки), дијалектни разлики, како: старата форма bulk 

за новата форма bujk (земјоделец), испуштање на неакцентираната самогласка 

/ë/ на апсолутниот крај на зборот, како кај помошниот глагол âsht (ashtë, është) 

(e), запазување на групата самогласки [ae, oe] како и на старата група согласки 

[kl, gl]. 

 

Метода на реконструкција 

 Методата на реконструкција најпрвин била применета во географската 

лингвистика, врз лексички истражувања. Оваа метода ги зема предвид не само 

промените во парадигмата на епцијата, туку и синтаксичката функција и 

значењето на зборот. Во реконструкцијата на зборовите директно влијаат 

географските и општествено-историските фактори. Оваа метода ја користевме 

во нашата истражувачка работа  речиси во сите поглавја. Имено, зборот како 

лексичка единица е основна единица при нашата анализа на графијата, 

фонетиката, фонологијата, морфологијата, синтаксата, семантиката и 

зборообразувањето. 

 Лексичкиот состав на текстон на Канонот, односно најфреквентните 

зборови на ова дело ги дадовме во посебно поглавје во вид на речник по азбучен 

                                                             
4 Avzi Mustafa,  Hyrje në metodologjinë e punës shkencore në fushë të filologjisë, Shkup, 2006, 94. 
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ред. Методата на реконструкција ни помогна да ги разликуваме 

морфонолошките структури на одредени зборови, како shteg ~ shtigje (патека – 

патеки), како и фонемските промени кај зборовите plak ~ pleq, dash ~ desh, dal 

~ dola (старец – старци, овен – овни, излегувам – излегов) и др.  

 

 Метода на морфонолошка анализа 

 Морфонолошката анализа ја одразува меѓусебната врска на фонологијата 

со морфологијата во промената на формата на истите зборови. Општо познато е 

дека зборовите се образуваат од гласови (фонеми), кои како самостојни 

единици немаат значење, но со нивното поврзување во морфеми се добиваат 

единици со значење.  

 Оваа метода го олеснува проучувањето на содржината и формата на 

зборот. Имено, зборовите се образуваат од гласови и морфеми, додека според 

содржината се состојат од лексичко значење и граматички категории. Се знае 

дека во говорот не секоја гласовна комбинација образува збор, бидејќи некои од 

нив немаат никакво значење. За образување на збор, неминовно е одредена 

група гласови да биде оформена граматички и да изразат нешто смисловно. 

При образување на зборот учествуваат елементите на фонетиката, граматиката 

и семантиката. 

 

 „Зборовите имаат лексичко значење, но степенот на јасност на значењето 

е различен".  Фонетските промени не се случуваат случајно, тие се условени од 

нешто. „Повеќето фонетски промени кои се појавуваат при соединувањето во  

морфеми за образување на зборови или на граматички форми не се поврзани со 

одредени видови морфеми, туку со правилата на гласовната синтагматика на 

одреден јазик."5 

 Преку оваа метода може да се објаснат промените на фонемите во 

рамките на коренските морфеми со наставките кои не можат да се објаснат со 

фонетски причини, туку со морфолошки фактори. Овие појави се познати како 

морфонолошки промени на зборовите, како: plak ~ pleq, mik ~ miq (старец – 

                                                             
5 Avzi Mustafa , Hyrje në metodologjinë e punës shkencore në fushë të filologjisë, Shkup, 2006, 96. 
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старци, пријател - пријатели), каде што имаме промена на /k/ > /q/; shteg ~ 

shtigje (патека – патеки), промена на /g/ > /gj/); или промена на /a/> /o/ кај 

промената на глаголот dal ~dola (излегувам – излегов) и сл.  

 

 

Метода на географска лингвистика 

 Методата на географска лингвистика се применува главно кај 

дијалектните истражувања, при собирањето на дијалектни особености и 

нивната територијална распространетост, како и нивните претставувања во 

дијалектните карти.  Оваа метода ја применивме во нашиот труд при 

разгледување на сличностите и разликите на јазикот на Канонот со 

дијалектната распространетост на истите зборови и јазични особености низ 

гегиските говори, како и во старите албански текстови. За позначајни такви 

особености ги сметаме старата група самогласки ae, oe; консонантските групи 

lk, lg; должината на самогласките, назалноста и сл.            

  Во овој труд се обидовме да ги претставиме дијалектните карактеристики 

на текстот врз основа на синхронискиот опис, секогаш со споредување на 

неговите варијанти. Исто така, забележаните дијалектни карактеристики често 

ги  споредувавме со јазикот на старите северни автори, како на пример зборот 

bulk (земјоделец), кој се среќава и кај „Мешари“ (1555) на Бузук, се запазува во 

таа стара форма во мал број албански говори, особено кај дијаспората, во 

споредба со денешниот литературен јазик.  

Преку оваа метода успеавме да одделиме дел од дијалектната лексика, 

значењето на одредени зборови, потеклото и нивниот историски развој. Од 

текстот на Канонот издвоивме неколку зборови од правната терминологија, 

како: besa, beja, dami dorërazi, dorânë, giobtarë, gjakmarrja, gjegj и др. како и 

поретки дијалектни зборови, како kervis, shkaf, capërdhok, camërdhok, valanicë, 

trevezen, bajrak, bulku, kasnec и др. кои повеќето не се дел од лексичкиот фонд 

на албанскиот стандарден јазик.    
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ГЛАВА  I 

 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА „КАНОНОТ НА ЛЕК 

ДУКАЃИНИ“ 

 

 Во ова поглавје ќе изнесеме општи податоци за Лек Дукаѓини, 

структурата и значењето на „Канонот на Лек Дукаѓини”, за Штјефен Ѓеќoви, 

неговото дело и методите на истражување.  

 Сметаме дека умесно е да дадеме одредени податоци во врска со тоа кој 

бил Лек Дукаѓини, која е неговата улога во собирањето на материјалите за 

Канонот. Како се именувал со името „Канонон на Лек Дукаѓини”?, Каква 

историска важност има јазикот на Канонот? Кој го собрал и кодифицирал во 

обработена и редактирана форма на пишуван текст?   

 „Во денешните народни преданија во Северна Албанија името на Канонот 

се поврзува со Лек, иако оваа личност не е доволно позната, дури и времето кога 

живеел Лек, како што се вели кога го создал Канонот, главно е непозната. 

Според народните искажувања, овој Канон се почитувал и се применувал, па 

затоа ‘Како што кажал Лек, така и останало’.1 Иако народот го врзува Канонот 

со Лек Дукаѓини, во историјата се познати неколку личности со ова име“. 2 Во 

Северна Албанија сите законски акти се нарекувале со синтагмата „Канонот на 

Лек Дукаѓини“.  

 

 

                                                             
1 J. Ivanova, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Prishtinë, 1972, 97. 

2 Види: “Kanuni i Lekë Dukagjinit,” собран и кодифициран од Штјефен Ѓечови, со библиографија 

и предговор на проф. д-р Сурја Пуповци, Приштина, 1972, 35. 
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1.1.  ЛЕК ДУКАЃИНИ 

 Досегашните историски документи не ни обезбедуваат доволно податоци 

за ликот и делото на Лек Дукаѓини. Од податоците со кои ние располагаме, 

дознаваме дека Лек Дукаѓини е роден во с. Велекинце, Гњилане, Косово во 1410 

година; село кое се наоѓа во североисточниот дел на Косово, на патот од 

Гњилане кон Прешево, оддалечено само 4 км од центарот на Гњилане. За 

разлика од село Велекинце, кое е старо село, градот Гњилане е релативно 

понов, односно датира од XVIII век.      

 Во отсуство на податоци, факти и аргументи и сѐ уште ненаучната 

етимологија на одредени топоними, се служиме и со народна етимологија. 

Имено, и при толкување на етимологијата на името Велекинца се јавуваат 

тешкотии. На албански јазик зборот Велекинца нема посебно значење, но ако 

го расчленуваме, одземајќи ја наставката со словенско потекло –инца, -инц, - 

иц, ќе го добиеме коренот Ve+Lek (Ве+Лек+инца). Ако за првиот дел Ve (Ве) се 

претпостави дека се добил со испуштање на групата консонанти nd, тогаш го 

добиваме зборот Vend+Lek (Венд+Лек), т.е. Vendi i Lekës (Венди и Лекс, Место, 

село на Лек).  

 За кој Лек всушност станува збор сè уште не е докажано, а тоа останува 

истражувачка задача за археолозите, историчарите и други научници. Не 

знаеме точно кој Лек живеал во Велекинце: Големиот Лек, Лек Дукаѓини или 

некој друг Лек. 3  

 Лек Дукаѓини е историска и многу енигматична, комплексна личност, кој 

се смета за легенда од многу научници, како впрочем и народниот херој Ѓерѓ 

Кастриот – Скендербег. Лек Дукаѓини (1410-1481) живеел во исто време со 

Скендербег (1405-1468), а историјата ги смета како два принца наследници, кои 

биле на фронт во нивните кнежевства именувани со нивното презиме: Ѓерѓ во 

кнежевството Кастриоти во 1443 г., осум години по смртта на неговиот татко, 

Ѓон Кастриот и Лек во кнежевството Дукаѓини по смртта на татко си Пал 

Дукаѓини (1446).      

                                                             
3 http//sq.wikipedia.org.  
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        Престолнина на кнежевството на Дукаѓини бил градот Лежа, а самото 

кнежевство ги опфаќало Задрима, северно и североисточните области на 

Скадар и се протегало длабоко до пределот на денешно Косово, со втор главен 

град Улпијана; додека кастриотското кнежевство со престолнина во Круја, ги 

опфаќало Мат и зоната на Дебар, протегајќи се од тврдината на Родон до 

Јадранското приморје.    

 Пред времето на владеење со сопственото семејно наследено кнежевство, 

Лек Дукаѓини се образувал во духот на европската преродбена хуманистичка 

култура во неколку европски центри, како Венеција, Рагуза и Скадар; додека 

пак Скендербег имал извонредна војничка кариера во дворот на Султан Мурат 

II. 

 Во раководството на “Besëlidhjа Shqiptare” (Албанската беса) одржано во 

Лежа во 1444 година, Скендербег го вклучил во ова тесно тело и Лек заедно со 

неговиот татко Пал Дукаѓини. Овие двајца се бореле заедно (а понекогаш и се 

спротивставувале) до смртта на Скендербег (1468). Лек Дукаѓини, и по смртта 

на Скендербег, продолжил со раководење на отпорот на албанското население 

против османската империја, продолжувајќи со борба и отпор до последниот 

ден од неговиот живот (1481).   

 Голем број хронолози и историчари, како што е Тиварас, Френг, Барлет и 

Музака, современици на Лек и Скендербег, па сè до Гегај и Ноли од XX век кои 

ги расветлиле  животот и делата на Скендербег и низ овие записи го споменале 

и Лек Дукаѓини, како и одредени други принцови од тоа време.   

 Освен историчарите, кои се пореални во своите податоци, народот создал 

легендарни фигури и за историските, стварните личности. Во оваа насока, 

Скендербег бил увеличен  како принц змеј кој се осмелува да се бори и да ја 

победи во секој случај лубијата (ламјата), додека Лек Дукаѓини се опишува како 

принц ангел, со храброст и мудрост за да го одржи албанското битие. 

 Лек Дукаѓини бил најмоќниот и најавторитативниот албански принц по 

Скендербег, па затоа станал цел на интригите на венецијанската политика и на 

историчарите. Венеција ја почувствувала опасноста од проширувањето на 

Османската империја, па за да го спречи ова се придружила кон отпорот на 
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Албанците, објавувајќи ѝ војна на Отоманската империја (1463). По оваа година 

Венецијанците ја поддржале борбата на Скендербег до неговата смрт (1468), а се 

разбира и самиот Лек Дукаѓини. За овој период имаме неколку податоци од 

историчарите, а по примирјето на Венеција со турската империја (1479) 

историчарите молчеле. 

 Преданието ни кажува дека Лек Дукаѓини го продолжил отпорот на 

неговото кнежество кон турското ропство сè додека бил жив. За Лек, особено за 

Канонот, се зборувало и по неговата смрт. Голем дел од народните поговорки 

запишани во Канонот, запазени од поколение на поколение се создадени од 

него. 

    Овој хомерен феномен го митизирал името Лек Дукаѓини, со тоа што го 

претвори во вистинска легенда, до таа мера што научниците сметаат дека е 

тешко да го прифатат како историска реалност, дури некои од нив и понатаму 

не го прифаќаат Лек Дукаѓини како реална личност. Врз основа на 

документираните биографски факти за Лек Дукаѓини, можно е да се откријат 

времето и околностите кога биле изготвени поговорките на Канонот. 

    На крајот на XV век, кнежевството Дукаѓини веќе немало во своја 

сопственост ниту еден од тогашните градови, Лежа им била предадена на 

Венецијанците (1393). Улпијана, главниот град на кнежевството, бил уништен 

од Турците. Под овие услови, Лек Дукаѓини го освоил замокот Шат во Задрима, 

за да му служи како кнежевна престолнина, меѓутоа бил нападнат и освоен од 

Скендербег, кој веднаш им го вратил Венецијанците. Во одредено време Лек 

Дукаѓини бил мета на три противнички сили: Турците, Венецијанците и на 

Скендербег. Поради ова Лек Дукаѓини бил принуден да најде засолниште во 

планините на неговото кнежевство, каде што изградил сараи и замоци заедно 

со слободните жители на тие предели, кои го пречекале  со гостољубивост и 

почит. 

 Со жителите од планинските краишта на кнежевството на Дукаѓини, 

познати како доста храбри (М. Барлети: 98), Лек не само што изградил неколку 

свои град-тврдини туку успеал да обезбеди војска, која имала важна улога во 
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рамките на војничките единици на Лигата на Лежа под командата на 

Скендербег и подоцна. 

 Лек Дукаѓини им обезбедувал заштита на жителите на неговото 

кнежество, како и на сите оние што му се придружиле нему по смртта на 

Скендербег, а, исто така, и слобода во нивната племенска организација, која ја 

институционализирал со реорганизација на старешините на села и области. Во 

овој период (1458-1481) раководел со сите одбори, совети, разрешување спорови 

и делење право на својата територија според канонски правила, наследени 

преку усна форма, од генерација на генерација, како судска пракса на делење 

право и судење. Канонот останал и се применувал како ненапишан, но со 

векови се применувал како англиското “Commom law” (заедничко право), сè 

додека не бил составен и кодифициран од Штјефен Ѓечови кон крајот на XIX и 

почетокот на XX век. 

 Во времето кога Ѓечови работел на собирање на канонскиот материјали 

од усната форма, Канонот се паметел и се применувал кај сите Албанци од 

северните краишта, без разлика на нивната верска припадност (муслимани, 

католици или ортодокси). Народот го сметал Лек Дукаѓини како раководител, 

спасител, мислител и др. (P. Burke: 169).  

 За личноста на Лек Дукаѓини свое мислење дале и одредени странски 

научници.  

 „Кој бил овој (Лек) Дукаѓини? Тој бил владетел на оваа земја, а 

истовремено и законодавец, бидејќи го составил (изготвил) Канонот на 

Дукаѓини, односно законските одредби според кои се уредува правото до ден-

денес не само за жителите од областа на Дукаѓин, туку и за сите горјани 

(жители на планински предели) што живеат северно од Дрим, кои му го 

припишуваат ова име на нивниот национален херој ". 

 

Ј. Г. вон Хан (J. G. von Hahn)  

 „Лек Дукаѓини најверојатно бил авторитативна личност, кој толку 

многу влијаел врз луѓето, до тој степен што исказот ‘Така кажал Лек’ има 

поголема обврзувачка (задолжителна) сила, отколку Десетте заповеди на 

Библијата, светите учења на исламот и христијанството, Заповедите на 
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Шеријатот или на Црквата; сите требало да бидат подресени на Канонот на Лек. 

Неговата репутација меѓу племињата кои сé уште го памтат неговото име, исто 

така, ја надмина дури и славата на Скендербег ". 

 

Едит Дурхам (Edith Durham) 

 Од сето ова може да се заклучи дека „Канонот на Лек Дукаѓини“ е 

навистина најважен монумент на албанската култура во периодот на европската 

преродба, која шест века играше извонредна улога во животот на албанскиот 

народ, на чиј јазик е создаден". 4 

 

 

1.2. СТРУКТУРАТА НА „КАНОНОТ НА ЛЕК ДУКАЃИНИ“ 

 

 Канонот на Лек Дукаѓини нема точен датум на создавање, но се создавал низ 

неколку векови. Законското право е историско-општествена категорија која 

потекнува од времето на првите фази на класната општествена разлика, кога 

станало неопходно правното регулирање на односите и однесувањата на луѓето во 

општествената заедница, оваа потребна правно-законска регулатива при 

општествениот развој се одразувала и во албанското општество. 

                  Со години во Албанија се применувале низа правила, односи и правни 

норми, сочинувајќи го албанското нормирано право. Овие законски правни акти, во 

зависност од  нивната распространетост каде што тие дејствувале, се познати по 

различни имиња, како „Канон на Лек Дукаѓини“, „Канон на Лаберија“, „Канон на 

Скендербег“ и др. 

„Канонот на Лек Дукаѓини“ како пишуван текст датира од крајот на XIX и 

почетокот на XX век. Во северна Албанија, канонските правни акти биле именувани 

различно, како: „Канон на Лек Дукаѓини“, „Канон на Дукаѓини“, Кану или Канун. 

 Во досегашните проучувања, извесно време преовладаше мислењето 

дека Канонот е производ на законодавната активност на Лек Дукаѓини и 

залудно се обидуваа да го откријат неговиот пишан текст. Имено, „Канонот не 

                                                             
4 Tonin Çobani, Princi i përfolur Lekë Dukagjini, преземен од http://www.shkodradaily.com 
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бил ниту пишуван ниту донесен од ниту едно законодавно тело, туку 

претставува законско право оформено низ практичната примена".5  

            „Канонот на Лек Дукаѓини“, или наречен и како „Канонот на планинските 

краишта“, е збир на избрани закони, правила на неколкувековно општествено 

уредување и владеење на правото кај гегите претставени во посебни законски 

уредени акти.   

             Законските одредби на Канонот на Лек Дукаѓини служеле повеќе од пет 

века како основно општествено правно уредување кај Албанците кои живееле 

на Север од своето распространување, пред и во текот на османлиското 

владеење во тие краишта. Со текот на времето практичната примена на Канонот 

постепено се намалила, но и во денешнината, особено во планинските места, 

законските одредби на Канонот сè уште се применуваат во Северна Албанија и 

Косово, а помалку во Македонија. Имено, и во денешно време во одредени села 

постои народен правен орган, т.н. мировен совет, составен од 4-5 члена, умни и 

авторитетни луѓе кои посредуваат во разрешување на спорови, недоразбирања, 

кавги, физички пресметувања, нерешени имотни права и сл.  

Познато е дека правните одредби на Канонот биле собрани од усната 

народна форма, редактирани и објавени од Штјефен Ѓечовии меѓу 1910-1925 

година. „Канонот на Лек Дукаѓини“ е преведен на неколку јазици, најпрвин на 

италијански јазик, а потоа и на српски јазик, француски, руски, англиски и 

други јазици.  

Досега кај Албанците се познати шест Канони: а) "Kanun'i vjetër" (Стариот 

Канон), б) "Kanuni i Lekë Dukagjinit" (Канонот на Лек Дукаѓини), в) "Kanuni i 

Çermenikës" (Канонот на Черменика), г) "Kanuni i Papa Zhulit" (Канонот на Папа 

Жули), д) "Kanuni i Labërisë" (Канонот на Лаберија) и  е) "Kanuni i Skënderbeut" 

(Канонот на Скендербег) познат и како "Kanuni i Arbërisë" (Канонот на 

Арберија). 

Терминот канон (алб. kanun) етимолошки потекнува од грчкиот јазик 

"κανών" ("canon") кој во албанскиот јазик влегол со посредство на турскиот 

јазик. 1 Во македонскиот јазик овој збор е полисемантичен, односно има 

                                                             
5 Kanuni i Lekë Dukagjinit, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Prishtinë, 1972, 

17. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Kanuni_i_Lab%C3%ABris%C3%AB
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неколку значења, и тоа: 1) утврдено правило, закон донесен од највисоката 

црковна власт во христијанската религија распространет на многу јазици; 2) 

попис на религиозни списи прифатени од црквата како свети книги; 3. псалм 

определен за пеење во чест на празник или светец; 4. збир на правила, норма, 

принцип во некој уметнички правец, творештво, учење и сл.; 5. верижно пеење 

во хор; 6. стар жичен музички инструмент од составот на чалгаџиите. 

Зборот kanun (канон) во функција на именската синтагма „Kanuni i Lekë 

Dukagjinit (Канонот на Лек Дукаѓини)“ е збир на закони, правила на општествено 

уредување од принцот на Дукаѓин, Лек Дукаѓини, собрани од усната традиција на 

народот во посебна книга.  

Значењето што го доби овој збор за ‘закон’ е важна алка во развојот на 

народното право кај Албанците. Како што забележува и Норберт Јокл овде станува 

збор за позајмен термин во албанскиот јазик, покрај словенскиот збор ‘закон’ и 

турскиот збор “kanun”, “adet” (канон,  обичај).  Синонимот на ‘закон’, зборот “doke” 

во албанскиот јазик  е создаден по пат на скратување на исказот “më duket mirë”6 

(ми се чини добро). 7  

 Од погоре изложеното произлегува дека Канонот на Лек Дукаѓини имал 

голема важност за општественото правно уредување на северните албански 

краишта.  

 Зошто се вика „Канон на Лек Дукаѓини“? Ова прашање досега не 

добило конечен одговор. Некои велат дека се вика Канон на Лек Дукаѓини, 

бидејќи Лек прв го собрал и кодифицирал. На вакво становиште е и д-р Милан 

Шуфлај, кој во својата книга „Србите и Албанците“ (преведен од српски јазик) 

на стр. 90 вели: “Gojdhãna, mbas së cillës këto zakone ligjore të quejtuna me emnin 

“Kanuni i Lekës”, ãsht në lidhje me Lekën III. Dukagjinin» (1459-1479).” (Според 

преданието, овие законски норми наречени „Канон на Лек“ се поврзани со Лек 

III. Дукаѓин“ (1459-1479)]. 

                                                             
6  Eqrem Çabej, Studime rreth etimologjisë III, Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria e 

shkencave shoqërore, nr. 2, Tiranë 1961, 6. 

7  Eqrem Çabej, Studime rreth etimologjisë III, Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria e 

shkencave shoqërore, nr. 2, Tiranë 1961, 6. 
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Имено, овој познат автор вели дека: “e vërtetë se Auktori i famshem, nuk thotë, 

se ky Lekë Dukagjini III. ka: përmbledhë e kodifikue Kanunin në fjalë; por prej do vendeve 

tjera të librit të tij të syrpipërmenden mund të thohet edhè, se pernjimend Kanuni ka: 

mujtë me kenë kodifikue prej Lekës III”.8 ”Masandej Auktori shkruen, (f. 91 e 180 op. c.) se 

disa: nder kryetarë fisesh në Shqypní u naltsuen në dinasti të pamvarun. T’a merr mendja 

pra:, se kta dukë e princa, qi drejt per së drejti e n’emen të vet lidhshin besë e merrshin e 

epshin me Shtete të mdha: t’Europës, s’do të kenë lãnë mbas dore kodifikimin e ligjvet per 

vise të veta: mbasì aso kohe u gjindshin kso ligjësh e kso statutesh të kodifikueme. Prandej 

“ ãsht të gjith gjasa se «Kanuni i Lekë Dukagjinit» dikúr ka: kenë i kodifikuem. Ket punë e 

dishmojn edhè analogít e shumta, qi ligjët e Kanunit te sodshem kan me ligjë të Romës, të 

Byzantit, të Serbvet. Merret vesht prej vedit, se, mbas të hymit të Turqvet në Shqypní, 

«Kanuni i Lekës» ka: hupë si formë kodi, e ãsht perdhosë si landë drejtsije.”9  

Во кои територии се применуваше Канонот на Лек Дукаѓини, тешко е да се 

одреди со сигурност во отсуство на релевантни докази, иако според досегашните 

податоци се верува дека се применувал во планинските предели на Надскадар и 

Дукаѓин. 

Во тоа време, Дукаѓин ги опфаќал овие места: Шала и Шош, Пука и Ибале, 

Мирдита, Ктела, Селита и Жубен (Малесија) на градот Лежа, па затоа некои 

истражувачи сметаат дека овој канон се нарекува Канон на Лек Дукаѓини, не поради 

тоа што е кодифициран од Лек, туку поради тоа што се применувал кај Лек и 

Дукаѓин. 

Во краиштата низ долината на Шкумбин, Канонот се викал „Закон на Муса 

Балгин", во Лаберија „Шартот на Идриз Сули". Освен овие канони, другите народни 

канони биле познати и како „Канон на планините“, „Канон од Скендербег“, кој се 

применувал во централниот дел на Албанија, додека во селата на Косово законското 

право било наречено и сѐ уште е познато под синтагмата „Канон на Лек Дукаѓини“ 

или Канон, а народот го нарекувал и како  ‘пат’, ‘скут на мажите’, а во Голема 

Малесија бил познат под името „Канон на планините“. 

                                                             
8  Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit ,Tiranë 1999, 25. 

9 Цит. дело, 25. 
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За потеклото на Канонот се изнесени различни мислења, но преовладува 

мислењето дека „Канонот на Лек Дукаѓини“ е собран, кодифициран и уреден од 

Лек, но треба да подвлечеме дека правните акти на Канонот ги создал народот.  

 Фан Ноли смета дека Канонот бил создаден и кодифициран од Пал 

Дукаѓини, бидејќи тој бил истакнат и мудар раководител за време на 

османлиското владеење, па дури и неговата смрт била голема загуба за 

Скендербег. Но, ниту историските документи, ниту народното колективно 

паметење не одат во прилог на мислењето на Ноли. 

 Некои мислат дека Канонот на Лек Дукаѓини бил остаток на 

„Душановиот кодекс", но ова мислење, според историчарите, не е издржливо 

бидејќи „Канонот на Лек Дукаѓини“ е непишано канонско право на народот, 

родено во племенското општество во Северна Албанија. 

Со истражување на „Канонот на Лек Дукаѓини“, се занимавале одредени 

научници од историски, етнографски и правен аспект, додека од лингвистички 

аспект недостасуваат сериозни истражувања. . 

Историското значење на јазикот во писмениот текст на Канонот се 

истакнувало кон крајот на XIX и почетокот на XX век, но сè уште имаме скудни 

поопширни и сеопфатни лингвистички истражувања. Во ова смисла, Агнија 

Десницкаја забележала дека преовладуваат јазични особености на северниот 

гегиски поддијалект, но има и такви јазични елементи кои се карактеристични за 

другите северни територии на Албанија.  

 Текстот може да се објасни со постоењето на северно коине, заклучува 

Агнија Десницкаја во една своја статија, објавена во Албанолошки истражувања 

во 1978 година. Имено, таа вели: „Територијалната распространетост на 

северното коине се совпаѓа потполно со распространетоста на епската коинеја. 

Овде се среќаваат две прашања на еден единствен проблем. Запазеното усно 

творештво коe се однесува на општествено-правните уредувања врз основа на 

канонските правила и епската поезија, како надградба на секојдневната усна 

комуникација, поврзана со теми од секојдневниот живот". Таа додава: 

„Златниот временски интервал на епската поезија, како и класичното време на 
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обичајното право, биле поврзано со постоењето на одреден општествен систем 

кој ги создал овие феномени".10 

 Јазикот во текстот на Канонот претставува главно најсеверен гегиски 

дијалект, сличен на јазикот што го зборувале жителите на планинските северни 

области. Во тоа време, обично писателите се обидувале да пишуваат на поопшт 

или наддијалектен, посеопфатен јазик во одредена поунифицирана и 

политературна форма.  

Текстот на Канонот, покрај големата историска важност, има големо јазично 

значење, бидејќи содржи врзан текст со голем број изрази, одредени фрази, 

народни поговорки, фразеолошки изрази, ковани изразни формули што се 

изговараат со посебна почит и внимание. Овие јазични кованици и формули 

покажуваат високо ниво на правна народна терминологија како и високо правно и 

општествено стилско ниво. 

Со посебно внимание Ѓечови ги собрал зборовите и изразите низ 

планинските предели и ги пренел во писмена форма. Успешната работа на овој 

собирач е високо оценета и од истакнатиот истражувач Б. Палај, кој нагласува дека 

членовите и параграфите на Канонот за должноста на домаќинот на куќата „Njashtu 

si i përmblodh nëpër malet e Shqypnis dora e artë e At Shtjefën Konstantinit Gjeçov”, ai 

më vonë i mblodhi fjalët nga “Goja e plakut mã t’urtë në Dukagjin, Mark Sadiku të 

Shalës”.11  

За да го применат Канонот, луѓето што делеле правда според него, требаше 

напамет да ги знаат правилата, кои беа разработени низ векови и функционираа 

како готови воспоставени доброосмислени единици, збогатувајќи и обработувајќи 

ги говорните изразни средства. 

Зборовите: “besë”, “be”, “shpi”, “derë”, “mik” (беса – даден збор, колнење, куќа, 

врата, пријател) како и изразите: “janë të nji gjaku” ( се од иста крв), “me ra në gjak” 

(да бидеш крвно задолжен), “gjaku s’plaket kurr” (крвта никогаш не старее) и др. се 

кратки зборови и изрази на Канонот, со полно значење и лесни за памтење.  

                                                             
10 A. V. Desnickaja, Gjuha shqipe dhe dialektet e saj, Prishtinë, 1972, 68. 
11 B. Palaj, Doke e kanú në Dukagjin, 148. 
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Во тоа време патријархалниот живот на албанскиот народ во Албанија бил 

тесно поврзан со традиционалното живеење и водење, следствено на ова и начинот 

на зборувањето подлегнал под строги правила. За планинските краишта било 

карактеристично гостопримството, кое се уредувало со низа правила, како кодекс на 

однесување и зборување за одредени ситуации посебно: разговор, поздрав, 

честитка, прашање, одговор. 

Албанските жители на планините (горјаните) имале посебни изрази според 

Канонот за гостите, како што се:  “shpi-ja e shqyptarit ãsht e zotit e mikut” (домот на 

Албанецот е на домаќинот и на гостинот), ”bukë e krypë e zêmer” (леб и сол и срце), 

“mikut të zemrës i lëshohet shpija” (на срдечниот пријател му се пушта куќата), “mikut 

i lëshohet kryet e vendit“ (на пријателот главното гостинско место) .12  

Усните излагања на мажите на седенки и собири во тоа време биле полни со 

ораторски и стилски фигури. Б. Палај, опишувајќи ја постапката за дискусија на 

племенските собири, искажува дека за време на дискусијата на одредена тема 

„добрите оратори со класично јасно, умесно, уметничко и убедливо говорење го 

искажуваат своето мислење за доброто на државата – племето“13, а понекогаш го 

изразуваат своето убедување и надвор од најбитните прашања од животот и 

општеството, како во полето на правото и политиката.  

Под одредени јазични правила подлегнале верските предавања и семејните 

обреди, како за свадби така и за погребни церемонии. Се користеле и јазични 

изразни средства што се однесуваат на одредени семејни и социјални ситуации. 

Овие околности овозможиле создавање на добри кодифицирани и унифицирани 

говорни правила кои придонесувале за збогатување на лексичкиот фонд, 

фразеолошките единици, синтаксичките модели, кои ја издигнале усната 

комуникација на високо ниво. 

Народот имал сериозен пристап и грижа за создавање на добри модели на 

дијалози, монолози, засновани на нивната традиција и искуство. Истражувачите на 

јазикот од овој период им посветиле големо внимание на јазичните правила од тоа 

                                                             
12 Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Prishtinë, 1972, 66-67.  

13 A. V. Desnickaja, Çështja e koinesë së veriut në kuadrin e përgjithshëm të historisë së gjuhës shqipe, 

98. 
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време. Од албанските писатели вреди да се спомене Франг Барди, кој во својот 

латинско-албански речник изработил листа на јазични правила за пословици, 

честитки и два типични дијалози. 

Конвергентниот развој на јазикот кон своето единство првично бил доста 

бавен, забележан уште во раниот период, односно од премин на дијалектен јазик 

кон наддијалектен па сѐ до стандарден јазик. Оваа склоност кон унифицирање на 

јазикот дејствувала и во времето на турската империја.  

Во тоа време јазикот бил поделен на три регионални коинеја: северогегиската 

коинеја (северогегискиот поддијалект), создадена уште во племенското општество 

на горњаните (malësorëve), јужногегискиот поддијалект вклучувајќи ги говорите на 

граѓаните на централна Албанија (говорот на Елбасан). Покрај горенаведените 

изоглоси, се разликуваат и тоскиските говори: северни и јужни.  

Основа на јазикот на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини е северниот 

поддијалект на гегиските говори.14 Изнесувајќи за фонетските карактеристики на 

северната коинеја, Десницкаја вели: „Во листата на основни фонетски 

карактеристики на епското коине спаѓаат првенствено: 1. запазување на групата 

самогласки ue, ye, ie;  2. зачувување на консонантските групи mb, nd". Таа смета дека 

оваа коинеја би требало да е формирана „пред времето на пишување на книжевните 

дела од XVI-XVII век, дури и порано, односно во времето на првите војни на 

турската инвазија".15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 A. V. Desnickaja, Gjuha shqipe dhe dialektet e saj, Prishtinë, 1972, 81. 

15 Цит. дело, стр. 80. 
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1.3.  ЗНАЧЕЊЕТО НА „КАНОНОТ НА ЛЕК ДУКАЃИНИ“  

 

„Канонот на Лек Дукаѓини“ е од големо значење како за историјата за 

јазикот така и за албанскиот народ воопшто. Една од нејзините заслуги е 

зачувување на правната традиција на општественото уредување и владеење на 

правото, а другата е негување на албанскиот јазик во гегиска варијанта на 

тогашното време.  

 Канонот содржи ризница на јазични средства, зборови, изрази и термини 

како и стилски средства и одредено високо ниво на развојот на албанскиот јазик 

кон крајот на XIX и почетокот на XX век. 

 Канонот бил проширен и се применувал низ целата територија каде што 

живееле Албанците, прилагодувајќи се на економските и на социјалните 

услови, тој е одраз на  етнички и културен идентитет на албанскиот народ. 

И покрај правните акти на странските освојувачи, Канонот опстојувал и 

се применувал кај гегите, задржувајќи го изворниот национален карактер. 

Канонот бил уредувачки правен акт за сите, без разлика на територијална, 

верска, социјална раслоеност или друга разлика. 

Во досегашните истражувања големо внимание му се посветувало на 

историското, етнографското и лингвистичкото значење на Канонот. Во 

изданието од 1972 година во Приштина, збогатено со биографијата и предговор 

на д-р Сирја Поповци, наоѓаме правно (јуридично) толкување на ова дело.   

Освен повеќестраната придобивка за истражување за општествените и 

хуманистичките науки, Канонот е од големо значење и за правните 

истражувања. „Додека останатите албански канони речиси исчезнаа, Канонот 

на Лек Дукаѓини се применувал низ векови и сè уште делува на одредени 

планински изолирани краишта во северот". 16 

Поповци, исто така, го истакнува значењето на текстот на Канонот за 

историјата на албанскиот јазик. „Онака како што албанскиот јазик и историја 

расветлуваат одредени прашања за јазикот и историјата на Балканскиот 

Полуостров, така и народното законско право, пред сè Канонот на Лек, отвора 

                                                             
16Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Prishtinë, 1972, 18. 
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стотици години хоризонти за проучување на развојот и вкрстосувањата на 

разни правни системи".17 Според Поповци, авторот го кодифицирал добро 

Канонот, потпирајќи се врз литературата и правните документи на другите 

народи, особено на јужните Словени. 

Канонот на Лек Дукаѓини „е уникатно дело со хуманистички дух во 

периодот на европската ренесанса, кое, иако било дискутабилно (спорно) и сè 

уште има неразрешени дилеми околу него, е ценето дело од врни домашни и 

странски научници, како ‘монументално дело’ (А. Буда), ‘придонес во светската 

култура’ (Schwerin, Шверин), а неговиот автор, Лек Дукаѓини, е наречен 

‘огромна личност’, (Дурам) и ‘национален херој’ (Хан) на сопствениот народ".18 

Сите тие, Канонот го сметаат за документ од големо историско значење не само 

во границите на Албанија, туку и надвор од неа“. 

 

 

 

1.4. ШТЈЕФЕН ЃЕЧОВИ И НЕГОВАТА ДЕЈНОСТ 

    

            Штјефен Ѓечови е роден на 12 јули 1874 година во Јањево, за време на 

многу важен настан за албанскиот народ, односно за време на Призренската 

Лига. Живеел и работел во периодот на албанското национално движење, за 

време на обидот за национална независност. Тој бил сведок и активно 

учествувал на овие настани. Докажан како силен патриот, му припаѓа заслужно 

место меѓу албанските писатели. 

 Бил ученик на францускиот колеџ при Трошан, кој се наоѓал во близина 

на Скадар. За овој познат колеџ, познатиот албански писател вели: “Françeskâjt 

shqyptarë kjenë njatà, qi nder mâ të parët në Shqypní pán randsín e madhe e ndîen 

nevojen e të mledhunit të «folklorës» komtare; e nder kta mâ i pari kje – dritë pasët! 

– Át Shtjefen Konst. Gjeçov, qi me zéll, entuzjazm e duresë i u vû ksajë pune.”19  

                                                             
17 Цит. дело, стр. 18. 

18 Tonin Çobani, Princi i përfolur Lekë Dukagjini, преземан од http://www.shkodradaily.com 

19 Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Tiranë, 1999, 22. 



39 
 

       При собирање и забележување на материјалот за Канонот, авторот 

посебно внимание му посветувал на јазикот, односно за поавтентично 

пренесување од усна во пишувана форма, имајќи посебна грижа за графијата, 

правописот, фонетско-фонолошките особености, како и за запазување на 

морфолошки, лексички и семантички карактеристики. Врз основа на јазикот на 

Канонот, собран, напишан и редактиран од Ѓечови можеме да имаме една 

претстава за албанскиот јазик во XIX век. 

 Собраните материјали од усното предание на горњаните биле во 

согласност со верските и канонските норми како и со усната традиција. Со оглед 

на тоа што Ѓечови напорно работел во време кога не било лесно да се пишува на 

албански јазик, ни дава за право да кажеме дека тој бил голем патриот и 

активист со длабока национална свест. 

            Тој ги користел сите можности и средби за собирање на народно усно 

богатство, како: фрази, песни, приказни, поговорки, обичаи и обреди, правила 

на канонско право и сл. За сите овие ризници, тој напишал многу статии, 

објавени во различни домашни и странски списанија. 

          Ѓечови со напорна работа и големо трпение собирал фолклорен 

материјал, вклучувајќи го и изворниот материјал за Канонот. Кога почнал да се 

печати привремениот весник "Hylli i Dritës", од Францесканите во 1913 година, 

Ѓечови објавувал редовно материјали и статии во секој број на весникот. 

 Издавањето на Канонот било пречекано со голема заинтересираност од 

интелектуалците Албанци во Албанија и надвор од неа. Со свирепото убиство на 

Ѓечови од српските националисти на тогашната Југославија, исчезнале и 

неговите ракописи а Канонот останал недовршен. По смртта на авторот, 

Францисканите ги составиле објавените материјали во весникот “Hylli i Dritës” и 

ги препечатиле целосно во посебна книга. 

 Со печатењето на Канонот, беа уверени дека: „со ова дело му правиме 

бесмртен споменик на авторот како и важна услуга на албанскиот народ".20 

 Материјалот на „Канонот на Лек Дукаѓини" бил собран во првата 

деценија на XX век и во редактирана и обработена целосна форма бил објавен 

                                                             
20 Цит. дело, стр. 22. 
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во 1933 година. Врз основа на кои критериуми Ѓечови ги систематизирал и ги 

составил нормите на Канонот и дали постапил правилно или не, сѐ уште немаме 

општоприфатлив став. Материјалот е во книги, статии, поглавја, членови (nyje) 

параграфи и точки. Имено, Канонот содржи 12 книги, две статии. На пример, 

првата книга, насловена „Црква“, содржи 24 поглавја, 159 членови и 1263 

параграфи. 

 Ѓечови, меѓу другото, придонесе како за единството, така и за 

справувањето со религиозни спорови, бидејќи верското и националното 

единство беа предуслов за стекнување национална слобода. Тој, заедно со 

своите врсници, помогна да се рашири и да се подигне националната свест, 

посветувајќи се на истражувањата во полето на етнографијата, историјата, 

фолклорот, јазикот, како и науката воопшто. Заедно со своите врсници и 

истомисленици придонесувале во борба против странските идеологии, според 

кои беа оспорени историјата, јазикот, литературата и другите вредности на 

албанскиот народ. 

 „Дејноста на Штјефен Ѓечови е слична на онаа на истакнатиот писател 

Папа Кристо Неговани. Нивна заедничка карактеристика е тоа што тие биле и 

современици, патриоти и писатели, пуристи и нивната целокупна активност за 

национална слобода и култура била запрена со политичко убиство, токму во 

времето на нивната зрелост, кога можеле да ни даваат нови дела." 21 

 Кога се споменува „Канонот на Лек Дукаѓини", секогаш се мисли и на 

дејноста на  Штјефен Ѓечови. По неколкугодишна работа, Ѓечови ни оставил 

како пишано наследство драгоцено богатство, зачувувајќи ги засекогаш 

канонските правни норми од заборавот. 

          Со собирањето, редактурата и печатењето на Канонот, Штјефен Ѓечови 

добил голема почит и признание не само кај Албанците, туку и пошироко. 

Имено, за ова дело тој бил почесен со титулата доктор хонорис кауза од 

Универзитетот во Лајпциг. Ѓечови како собирач, истражувач и приредувач на 

Канонот дал голем придонес за културата и албанолошката  науката воопшто. 

                                                             
21  Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Prishtinë, 1972, 20. 
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            Тој загинал од атентат врз него на 14 октомври 1929 година, четири 

години пред крунисувањето на неговата триесетгодишна работа, односно пред 

објавувањето на Канонот во посебно издание.  

 За јазикот во делата на Ѓечови, С. Пуповци тврди дека се обидел да не 

користи странски зборови, вклучувајќи го и текстот на Канонот. Антон Чета 

пишува дека: „Ѓечови ни остави богато наследство и даде голем придонес за да 

нè запознае светот, но истовремено и ние да се спознаеме самите себе и нашето 

минато." 

 За животот и делото на Ѓечови пишувале и Ѓерѓ Фишта, Фаик Коница, 

кои во предговорот на „Канонот на Лек Дукаѓини“ имаат изнесено важни 

оценки. 
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ГЛАВА  II 

 

2. ГРАФИЧКИ И ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКИ 

ОСОБЕНОСТИ НА  ТЕКСТОТ НА КАНОНОТ 

 

    Во ова поглавје ќе обработиме прашања поврзани со графијата и 

азбуката што се користи во текстот, описот на графичките знаци илустрирани 

со примери, како и со значењето на овој текст во традицијата на албанскиот 

пишуван јазик. 

 Нашата анализа ќе ја спроведеме врз дескриптивно-компаративна 

анализа, од која ќе се извлечат не само карактеристиките на текстот на 

Канонот, туку и сличностите и разликите меѓу текстовите на старите автори, 

како и во однос на денешниот современ албански јазик.  

Тука најпрво ќе ги опишеме графичките особености, а потоа фонетско- 

фонолошките одлики и фонетските промени. Обработката на овие 

карактеристики на текстот на Канонот e важен дел на нашата истражувачка 

работа. 

Графичката анализа на текстот е од голема лингвистичка важност, 

бидејќи преку неа го разгледавме целиот графички систем на текстот гледан во 

контекст на претходните албански дела и неговата поврзаност со графијата на 

денешниот албански стандарден јазик. За да ја разгледаме графијата на текстот 

врз компаративна метода, моравме да се занимаваме и со графичкиот систем на 

старите текстови, односно со делата на Бузуку, Будии Богдани. 

Со ваков пристап, сметаме дека ќе се добие појасна слика на графијата и 

фонемската вредност на буквите на овој текст. Текстот на Канонот, како и 

другите текстови од старата албанска книжевност се карактеризираат 

првенствено со употреба на една буква за бележење на повеќе фонеми, букви со 

дијакритични (дополнителни) знаци, како и со употреба на двојни букви. 

Имено, гледано низ призмата на историскиот развој на јазикот, констатиравме 
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дека текстот на Канонот е напишан со посовршена и посовремена азбука и 

правопис во однос на старите текстови. 

 Од графичката анализа се забележува дека текстот е полиграфски, со 

многу хомографи и со помалку букви кои се само со една фонемска вредност, но 

доста лесен да се чита и да се разбере. За да ја опишеме графијата на текстот на 

Канонот, се задржуваме кај секоја буква одделно, гледано низ фонемската 

вредност и правописот. 

 За да ја воочиме употребата на буквите, нивната фреквенција и 

дистрибуција во текстот, извлекувајќи фонетско-фонолошки и други јазични 

особености ќе ја опишеме секоја буква посебно.   

 

2.1. ГРАФИЧКИ ОСОБЕНОСТИ  

 

 Употребата на латинско-италијанската графија во албанските дела веќе 

има претходна традиција, односно со ова писмо е напишана првата целосна 

книга “Meshari” (Миса) 1555 г. од Ѓон Бузуку. Еќрем Чабеј вели дека 

пишувањето на “Meshari” е под венецијанско влијание. 1 Подоцнежните 

писатели од XVII век биле под влијание на италијанскиот јазик, како резултат 

на школувањето на самите автори во верските колеџи на Рим. 2  

          Всушност, првиот автор што ја следел традицијата на пишување на 

албанскиот јазик бил Пјетер Буди, чии дела биле доста познати од 

подоцнежните автори, станувајќи несомнено модел кој го следеле и 

продолжиле, особено Пјетер Богдани.3 Богдани со своето дело “Cuneus 

prophetarum,” како најоформено и најцелосно дело од XVII век, се смета за 

најважен автор кој значително придонесе кон консолидација и стабилизација 

на албанското писмо. Поради оваа причина, со Богдан, научниците 

разграничуваат нова фаза во историјата на албанскиот писмен јазик.  

                                                             
1 Eqrem Çabej, “Meshari i Gjon Buzukut”, pj. I., II,  Tiranë,  1968, 50. 

2  Anila Omari, Pjetër Bogdani, “Cuneus Prophetarum” (Çeta e profetëve), Tiranë, 2005, 17. 

3 Anila Omari, Pjetër Bogdani, “Cuneus Prophetarum” (Çeta e profetëve), Tiranë, 2005, 17- 83.  
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          Според Селман Риза,4 постарите автори кои дале голем придонес за 

развивање на  албанскиот јазик се: Џон Бузуку, Пјетер Буди, Лек Матренга, 

Франг Барди и Пјетер Богдани до 1685 година. Според Реџеп Исмајли,5 оваа 

граница треба да се повлече во подоцнежен период, односно тука да се 

вклучуваат и делата: Kuvendi i Arbënit (1796), Dorëshkrimi i Grottaferratës (1710), 

Doktrina e Kërshtenë e Gjon Kazazit (1743), можеби и второто издание на Kuvendi 

и Arbënit (1868) објавено од Engjëll Radoja6 (Енгел Радоја).  

 Имено, познатиот лингвист и академик Реџеп Исмајли истакнува дека 

пишувањето на албански јазик има главно иста функција во сите погоре дадени 

текстови, основата на азбуката, па дури и дополнувањата всушност се исти во 

сите овие текстови. Сета оваа традиција се развивала континуирано, па затоа 

графијата и правописот ни се чинат секогаш посовршени, јазикот на овие 

текстови е главно гегискиот дијалект; а текстовите служеле или за верска 

практика или за настава за изучување на албанскиот јазик. 

       Графијата на текстот на Канонот е во рамките на традицијата на 

пишување на албански јазик, според аналогизмот. Во продолжение ќе ги 

обработиме графичките, фонетско-фонолошките, морфолошките и другите 

јазични особености на текстот на Канонот. Примерите се исцрпени од самиот 

текст и се дадени со оригинална графија.  

 

 

 

2.1.1. БУКВИ ЗА ФОНЕМИ САМОГЛАСКИ  

 

2.1.1.1. Буквите <a, a:, á, â, â:>  

            Врз основа на графичкиот опис на текстот на Канонот, буквата <a>, освен 

без ниеден дополнителен графички знак, се употребува и со дијакритични 

знаци, односно во следниве графички облици: <a:, á, â, â:>.  

                                                             
4 Selman Riza, Pesë autorët më të vjetër të shqipes, Tiranë, 1966, 98. 

5 Rexhep Ismajli, Gjuha  shqipe e Kuvendit të Arbënit (1706), Prishtinë, 1985, 73-74. 

6 Се работи за второ издание на “Kuvendi i Arbënit”. 
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 Буквата <a> во текстот се користи во различни форми, како мала и 

голема буква, кои вообичаено се употребуваат и денес. Имено, големата буква се 

употребува на почетокот на реченицата, како и за пишување на лични 

(посебни) имиња, т.е. со правописна вредност.  

          Малата буква <a> во текстот на Канонот се јавува со одредени 

дополнителни знаци, односно во форма: <a, a:, á, â, â:> за бележење на 

звучни вредности, како должина, назалност, степен на отвореност, акцентирана 

положба на вокалот или со негови комбинации.  

           Графемата <a> во текстот се јавува за означување на долга самогласка /а/. 

Во весникот "Hylli i Dritës", каде во продолжение е објавен Канонот, должината 

се бележи со пишување на двојни самогласки, како: Kisha kaa tager 

pasunijet. (§ 1, pika 1, f.1.). Имено, удвоеното пишување <aa> е општа појава кај 

сите стари автори користена за да се бележи соодветна долга самогласката, 

практика која се смета за влијание на геминатните согласки во латинскиот 

јазик. Должината на самогласката /а/, како и за сите други самогласки во 

албанскиот северен дијалект е фонетски условена од природата на слогот и 

акцентот. 

        Буквата <a> се користи за бележење на неакцентирана самогласка како кај 

зборовите: bajrak, kasnec, mangore, plangu, rrgjan, tager, zjarmi, katund, vrasë, 

zhibla, darkë, malci, vajtohet, kau, kcimtare, ujatore, natë, darsma, calikë, trazu, 

testamende, paraz barrë, tambli, hekura, balli, krahinori, qela, kisha, darsem, 

kokrrat, pashtrakun и др.  

 Од дадениве примери може да се забележи дека со ова графема се 

бележат разни варијанти на фонемата /а/.  

          Буквата <a> се користи за означување на акцентирано или 

неакцентирано /а/. Таа се јавува и во непосреден допир со други самогласки, 

образувајќи на таков начин група самогласки, како во зборовите: pae, hae, ngae, 

perkaes, четири пати во комбинација со au како во: shau, vrau, kjau, vllau, kau. 

Со графичката комбинација ae авторот бележи, исто така, група самогласки. 7  

                                                             
7 Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit (17006), Prishtinë,1985, 82. 
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       Duhet të cekim se grafia a del edhe para bashkëtingëlloreve hundore, ku 

hundorësia e zanores [a] del me shenjë të caktuar grafike [â:] që tregon hundorësinë 

dhe gjatësinë e saj. Grafinë themelore a në kuadër të alfabetit e lexojmë si si zanore të 

ngritjes së ulët me mundësi variacioni mbi bazë të veçorive të tjera që mund të 

kombinohen në radhë, në shkallën e hapjes, në gjatësi dhe hundorësi.  

 Воочивме дека буквата <a> се употребува и пред назалните согласки, но 

тогаш таа самогласка се изговара како назална и вообичаено долго, а таа 

назалност авторот ја бележи со надреден знак над буквата, односно како <â:>.  

Основниот графички знак за буквата <а> го читаме како отворена самогласка 

со разни комбинаторни и позициски модификации. 

        Grafia a pa shenja plotësuese shënon në përgjithësi tingullin [a], kjo grafi del 

gjithmonë në tekst përdoret për tingullin a të patheksuar sikurse në fjalët: vegla, 

farkatri, gadi, at, barrtore, gioba, uhaja, plaku, udhtari, vadja,, opangat, 

zhgarkuesi, sedja, duhani, gjakut, kumbarija итн. 

 Буквата <a> без ниеден дополнителен знак воопшто ја означува 

самогласката во неакцентирана положба, како во зборовите: vegla, farkatri, 

gadi, at, barrtore, gioba, uhaja, plaku, udhtari, vadja,, opangat, zhgarkuesi, sedja, 

duhani, gjakut, kumbarija итн.  

 Вреди да се спомне дека во нашиот текст буквата <a> пред назална 

согласка /m, n, nj/ се бележи како назална самогласка со знакот <â>, како на 

пример кај зборовите: nâna, bâni, dorzâni, dâm, âsht gjâ mâ njâni, kâ и 

др. Во повеќето случаи ова назална самогласка е кратка, но може да се сретне и 

како долга, на пример: gjâ:n, zâ: итн.    

 Функциите на овие самогласки ќе ги разгледаме при понатамошната 

фонолошка анализа. Во продолжение ќе пренесеме зборови преземени од 

текстот на Канонот, поделени  според фонетско толкување. 

Примери со неакцентирано [a]:  

nalt, larg, mjalt, tagri, katundi, beja, kanûja, dorërasi, bariu, pare, larg, aty, 

darsëm, shtektari, djath, ndera, vathi, rraqet, mal, natë, dosa, latushen, flamuri, 

kujrija, gjaku, amliset, hekurishtat, vegla, farkatri, gadi,  barrtore, gioba, uhaja, 

uha, plaku, udhtari, vadja,  opangat, zhgarkuesi, sedja, duhani, çerraniku, pushka и 

др.   
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Примери со акцентирано [á]  

 Кај овие зборови ќе го дадеме и бројот на нивна употреба во Канонот:   

uhá - 64 herë,  pám - 8 herë, pá - 845 herë, dá - 235 herë, shán - 11 herë, ká - 597 

herë, grát - 6 herë, sá - 406 herë, váj - 18 herë, vllá - 36 herë, bár - 299 herë, uhá 

- 64 herë, sáj - 6 herë, ngá - 4 herë, thát - 1 herë, vrá - 592 herë, rá - 94 herë, dám 

- 4 herë,  trá - 3 herë, lajmtár - 10 herë, lá - 1,667 herë, kujdestár - 2 herë, 

gjithsá - 8 herë, hán - 2 herë, sterdá - 2 herë, rrogtár -  2 herë, bá - 30 herë, 

litár- 2 herë и др. 

 

Примери со долго [a:]  

 Во Канонот забележавме одреден број зборови со долго [a:]: meshta:r, 

kujdesta:r, vra:, pa:, la:n, tra:,  vlla:, ba:ll, gra:, ha:, la:, ba:n, pra:, 

uha:, sha:n.sa: итн. 

 

Примери со назално [â]   

ânet - 11 herë, nâna - 2 herë, âsht - 1289 herë, gjâ - 315 herë, mâ - 279 herë, bâ - 

1.812 herë, bâhen - 23 herë, sâ - 173 herë, mârrë - 48 herë, lâ - 1,679 herë, gjân - 

14 herë, pâ - 5 herë, mâ - 994 herë, jânë - 190 herë, bâjn - 32 herë, â - 1,670 herë, 

mârrë - 145 herë, thânë - 8 herë, gjânë - 14 herë, dhân - 79 herë, bâkeqi - 2 herë, 

përbâjn - 2 herë, bâshin - 2 herë, xâna - 54 herë, dorzânë - 44 herë, hânger - 3 

herë, perbâhet - 25 herë, unâz - 2 herë, dhândrri - 7 herë, zânun - 2 herë, 

kângë - 2 herë, zâmeja - 14 herë, rrâzë - 1 herë, dhântija - 2 herë, rrgjânet - 4 

herë, bâni - 4 herë, bâhet - 104 herë, mârre - 98 herë, lân - 62 herë, t’âmen - 6 

herë, mârrdhaniet - 2 herë, gjâja - 26 herë, sâna - 8 herë, të lânunave  - 9 herë, 

lânë  - 84 herë, bâhet - 8 herë, zâ - 77 herë, kryegjâja - 9 herë, gjâja - 18 herë, 

kâmë - 3 herë, skâj - 3 herë, kâmuja - 92 herë, ngâ - 2 herë, duhâni - 2 herë, 

thânë - 19 herë, dâme - 108 herë, dordhâ - 4 herë, bâme - 18 herë, gjân - 71 herë, 

çâshtje - 11 herë.  

 

 Примери со долго назално [â:]  

 Со долго назално [â:] во текстот забележавме мал број на зборови, како: 

gjâ:n, zâ:, lâ:n, kâ: и др.  
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Примери со групата согласки [ae]: pae, hae, ngae, perkaes. 

Примери со дифтонгот [au]: shau, vrau, kau, vllau, lau. 

        Со голем број конкретни примери се обидовме да ја опишеме графемата 

<а>, графичките варијанти, алофонијата и дистрибуцијата онака како што се 

појавуваат во текстот. „Во принцип, графијата <а> во рамките на азбуката и 

нејзината употреба во текстот на Канонот можеме да ја читаме како „отворена, 

централна и нелабијална самогласка со разни варијанти на отвореност, 

назалност и должина“.8 На крајот можеме да кажеме дека со буквата <а> 

авторот редовно бележи фонема или варијанти на фонемата /а/. Врз основа на 

графичката анализа на текстот на Канонот, се разликуваат четири графеми за 

бележење на самогласката /а/, односно варијанти на <а> со одредени 

дијакритички знаци, добивајќи ги буквите: <a, a:, â, â:>. 

   

2.1.1.2. Буквите <e, e:, ê, ê:, é, è > 

             Слично со буквата <a>, и буквата <e> ни се јавува на бројни верзии, 

односно како: <e, e:, ê, ê:, é, è>, употребени во различни позициски и 

комбинаторни контексти, со одредени дополнителни знаци за означување на 

одредени гласовни и функционални вредности, главно како кратко и долго /е/ 

без назален и со назален призвук. 

       Самогласката [е] во албанскиот јазик се одликува со тоа што е предна, 

полуотворена, а во гегиските говори освен орална и назална, кратка или долга.           

          Буквата <e:> означува акцентирано долго [е], како кај зборовите: dhe:, 

be:, be:s, re:, elte:r, fe:n, nde:ra, de:r, t’pre:mt, n’pre:m, t’ke:n, me pre:, 

qe:sh и др. 

           Буквата <e> во текстот се употребува за бележење на кратко [e], како кај 

зборовите:  tager, vorret, pronet, pare, veç, meshtâr, pushtedi, dek, 

ndera, qese, veglat, perlimi, darsem, ujatore, gjedhi, sheqer, latushen, 

desht, peshku, qyshke итн.   

                                                             
8 Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit (1706), Studime mbi grafinë, fonetikën - 
fonologjinë dhe tekstin e Kuvendit, Prishtinë, 1985, 80. 
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          Со графијата <é> се означува акцентирано [e]: fés, két, t’émnunuemt, 

blé, rê, pré, qésh, qé, bés ,eltér и др. 

            Со графијата <ê> се означува носовната [e], како во зборовите: mêrr, 

fêmen, lêhet, qêni, vêsht, zêmer, s’ême, rrfên, brêz, rrên, xên, atê, fés, 

ndêj, shêji, gjêsh, shpêz, vêj итн.  

 Во текстот се употребува и посебна графема за означување на долгото 

[е:]: dhe:, be:, be:s, re:, lte:r, fe:n, nde:ra, de:r; кај глаголите: t’pre:mt, 

n’pre:m, t’ke:n, me pre:, qe:sh и др.  

        При опис и анализа на графијата <e> се соочивме со проблемот на 

разликување на она кога се пишува самогласката /е/ а кога самогласката /ë/. 

Имено, општо земено со буквата <e> авторот ја пишувал фонемата /е/, а во мал 

број зборови и самогласката <ë>, како во примерите: nen, per, nder, njekto 

(nën, për, ndër, njëkto) и др.  

        Буквата <e> како втор сегмент се користи и при образување на група 

самогласки: ae, oe: hae, pae, roe, voe.    

        Bуквата <e> образува и друга група самогласки, односно ue, како во 

зборовите:   dhunuese, tundue, të vaktuem, farkue, luej, grue, prendue и 

др.   

Графијата <e> се јавува и како елемент на самогласната група ie, како на 

пример: xierret, mielli, perzie, dielli итн. 

Буквата <e> ја наоѓаме и во состав на групата ye: shpërblye, thye, krye 

и сл.   

Примери со <è>: edhè - 534 herë, porsè - 44 herë, persè - 1 herë, pertè - 

24 herë. 

Примери со <é>: fés - 30 herë, két - 398 herë, t’émnumet - 2 herë, bé - 

705 herë, prémt - 1 herë, blén - 6 herë, jét - 96 herë, eltér - 2 herë, blé - 113 herë, 

edhepsé - 4 herë, paré - 851 herë, pré - 159 herë, qésh - 4 herë, qé - 7 herë, bés - 

56 herë и сл. 

Примери со долго <e:>: dhe:, be:, be:s, re:, lte:r, fe:n, nde:ra, de:r, 

pre:mt, pre:m, ke:n, pre:, qe:sh и др. 

Примери со назално <ê>: kênë - 286 herë, brêzit - 10 herë, vêhet - 4 

herë, vên - 480 herë, zêhet - 2 herë, pêmët - 2 herë, rrênohen - 2 herë, rêmet - 
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30 herë, xên - 14 herë, frê - 9 herë, rrênimi - 2 herë, pêng - 103 herë, dhênsh - 2 

herë, kêdo - 10 herë, shênjue - 19 herë, shêj - 62 herë, brêza - 8 herë, qêthi - 2 

herë, shêji - 24 herë, xên-  492 herë, hêm - 100 herë, ênjten - 2 herë, atê - 215 

herë, gjên - 29 herë, mêrr - 97 herë, vêna - 24 herë, rême - 7 herë, ênë - 67 herë; 

qêth - 2 herë, xêhet - 49 herë, fêmen - 7 herë; lêhet - 4 herë, qêni - 27 herë, 

vêshtë - 10 herë, zêmra - 20 herë, shpêzin  - 9 herë, s’ême - 7 herë, grrêmçin - 2 

herë, brêza - 64 herë, rrên - 49 herë, xên - 16 herë, êmnin 37 - herë, pêgjet - 16 

herë, brêz - 24 herë, pêsë - 11 herë, xêt - 2 herë, shênjohen - 2 herë, vêhet - 11 

herë, tê - 2,105 herë. 

Примери со ae: hae - 7 herë, ngae - 1 herë, perkaes - 1 herë,  dhae - 1 

herë. 

Примери со oe: voe - 1 herë, roe - 1 herë. 

           Примери со eu: kreu - 20 herë. 

Примери со ie: xierret - 2 herë, mârrdhaniet - 2 herë; diejte - 6 herë, 

nieri - 37 herë, nierz - 6 herë, dieje - 7 herë. 

Примери со ye: krye - 231 herë, kryegjâja - 9 herë, njye - 4 herë, thye 

- 48 herë. 

Примери со ue: çue - 7 herë, ruejtën - 3 herë, ankue - 7 herë, muer - 40 

herë, martue - 23 herë, shênjue - 9 herë, tue - 288 herë, kuej - 151 herë, grues - 

41 herë, puell - 2 herë, pûnue - 4 herë, kuejdo - 110 herë, muer - 29 herë, duel - 

63 herë, duelen - 9 herë, vuer - 1herë, grue - 101 herë, xuer - 3 herë, duer - 17 

herë, zhgarkuesit - 4 herë, huej - 63 herë. 

 

 

2.1.1.3. Буквите <i, í, i: î, î:> 

Во традицијата на раното пишување на албанскиот јазик буквата <j> 

честопати се меша со буквата <i> поради артикулативната сличност, но 

подоцна се почувствувала потреба за нивно разграничување при пишување 

поради различностите. „Во албанските текстови буквите <j> и <i> треба да 

бележат различни гласови според карактеристиките што ги имаат, значи [i] 

како предна, висока, нелабијална самогласка, честопати со премин на 
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самогласката [i] во [j], односно во консонантизација на [i] во [j]. Но, од друга 

страна пак, [i] е самогласка, додека [j] е согласка. 9  

За да ја претставиме графијата на овие два гласа, најпрво ќе ги опишеме 

одделно, а потоа ќе дадеме осврт кон заедничките црти и совпаѓања.  

Буквата <i> во текстот на Канонот се јавува во овие облици: <i, í, i: î, î:>. 

Во гегиските говори краткото орално [i] и назалното [î] се изговараат како 

поотворени варијанти. Кога по самогласката [i] се употребува акцентирана 

самогласка, тогаш [i]-то се консонантизира во [ј] (најчесто се бележи со ị), како 

кај зборовите: ja dha për iа dha, t’ja them për t’i them”.10 Промената на 

неакцентираното [i] во [ј] се забележува и кога [i] се употребува по одредена 

акцентирана самогласка, како: vllai, ai (vllai:). Буквата <i> во текстот на 

Канонот се употребува и кај зборовите: flamuri, vendi, vendimi, qiknija и 

др., но понекогаш се случува да се пишува и согласката [ј], како кај именката 

vllaį, кај личната заменка од второ лице еднина aį и др. Во вакви и слични 

случаи aį е дифтонг.   

Буквата <i:> се користи за пишување на долгото [i:], како на пример во 

зборовите:  shpí:, detyrat e ushtri:s, tri: kulla, shpi:rt, barí:n, djelmni:, i 

ri:, e vogjli:s и др.  

 Во дадениов текст не недостасува ниту обичната буква <i>, која во 

едносложни зборови е акцентирана и кратка, како: kish, mish, fis итн.   

Буквата <i> се употребува за бележење на соодветната самогласка од 

средна должина, обично кај двосложни зборови од типот: kisha, fisi, thirren 

итн. Истата графија бележи самогласки во акцентирана и во неакцентирана 

положба од типот: vendi, kuvendi, unjillit, rrethi, kufini, zoti и др. Од 

горедадениве примери може да се заклучи дека графиите <i, í, i: î, î:> бележат 

кратко или средно орално [i], долго неназално, кратко или долго назално [î:].  

         Графијата <í> се користи за пишување на акцентиран вокал [í] од типот: 

zotnís, padunísh, shpí, famullí, zotní, fmí итн.  

                                                             
9 Rexhep Ismajli, Gjuha  shqipe e Kuvendit të Arbënit (1706), Studime mbi grafinë, fonetikën - 
fonologjinë dhe tekstin e Kuvendit,  Prishtinë, 1985, 95. 
10 Rexhep Ismajli ,Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbenit (1706), 165. 
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       Буквата <i:> се употребува за бележење на соодветната долга самогласка, 

како: shti:, bi:n, pleqni:s, mbi:, famulli:s, shpi:s, shpi:rt, bari:, pri:n и др. 

        Во нашиот текст често се употребува и графијата <î> за пишување на 

соодветната носна фонема: vrrî, mullî, famullî, hîn, pershîhen, ullîni итн.  

          Оваа буква се користи и за бележење на долго назално /î:/ од типот: 

hî:,hî:n, mî:ll и др. Од сето погоре изложено може да се заклучи дека буквите 

<i, í, i: î, î:> се користат за бележење на самогласки кои се фонетски и 

фонолошки доста различни.  

Примери со неакцентирано <i>: flamuri, vendi, vendimi, qiknija 

и др.   

Примери со акцентирано <í>: famullís - 37 herë, bujarís - 2 herë, 

angarí - 8 herë, pasunís - 14 herë, kujrís – 5 herë, famullín – 9 herë, meshtarí 

- 2 herë, shpís - 264 herë, zotnís - 1 herë, robí - 2 herë, shpí - 789 herë, vetí - 7 

herë, mbí - 170 herë, rakí - 41 herë, urtí - 8 herë, drejtsís - 2 herë, fmí - 49 herë, 

kujrí - 30 herë, Shqypní - 20 herë, gjiní - 253 herë, pím - 2 herë, malcí - 3 herë, 

bís - 25 herë, leçí - 47 herë, dhânttít - 4 herë, trí - 574 herë, bracní - 5 herë, mbí - 

155 herë, dhí - 84 herë, pertrí - 1 herë, barí - 152 herë, shpírt - 1 herë, pí - 12 herë, 

thí - 173 herë, padí - 8 herë. 

Примери со долго <í:>: shpí:, ushtri:s, tri:, shpi:rt, barí:n, 

djelmni:, i ri:, e vogjli:s, shti:, bi:n, pleqni:s, mbi:, famulli:s, shpi:s, 

shpi:rt, bari:, pri:n. 

Примери со назално <î>: vîn - 12 herë, rrîjn - 14 herë, kopshtîjet - 2 

herë, prî - 568 herë, rrîim - 2 herë, hî - 101 herë, pershîhen - 2 herë, mullîni - 62 

herë, kopshtîje - 4 herë, ullîni - 2 herë, shtîja - 5 herë, vîhet - 2 herë, lpî - 1 herë, 

hîni - 15 herë, grîhen - 2 herë, gjînijet - 2 herë, grî - 101 herë. 

Примери со назално долго <î:>: hî: - 1.109 herë, hî:n - 211 herë, mî:ll 

- 12 herë, mullî: - 8 herë. 

 Треба да се спомне дека кај одреден број зборови во текстот наместо 

графијата <i> се употребува <j>, како кај следниве зборови:  

- именката nieri за njeri се среќава 37 пати; 

- заменката aj за ai се забележува 8.407 пати; 
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- бројот nji за një редовно се користи врз целиот текст.   

   

2.1.1.4. Буквите <u, ú, û> 

 За бележење на фонемата /u/ во текстот на Канонот се употребени 

буквите <u, ú, û>. Имено, како што лесно може да се уочи, врз обичната буква 

< u > се додадени и дијакритични знаци, кај првата за означување на 

акцентиран вокал, а во другиот случај за бележење на носна самогласка. Оваа 

самогласка се среќава во сите позиции на зборот, како кратка, средна и долга. 

Подолу ќе приведеме одредени примери преземени од текстот. 

Примери со обично (без дополнителен знак) <u>:  

kanun, bariu, kumbonë, kufini, kush, famullis, kujrisë, pasunija, 

gjithkuej, gjaku, katundi, ndokush, sundimi, kulm, bukë, shkuesi, 

krushqit, nuse, kunora, nuk, askush, uha, vllau, ndrikulla, pushkë, 

cungu, rrush, kushrinija, miku итн.  

Примери со акцентирано < ú >: kùr - 66 herë, knús - 4 herë, hú - 6 herë. 

Примери со долго < ú: >: kanu:, xu:, vu:. 

Примери со назално < û >: pûnë - 107 herë, kû - 2.953 herë; pûntorin - 4 

herë, dhûna - 8 herë, ashtû - 25 herë, kûdo - 6 herë, kanûni - 72 herë, 

germûshet - 3 herë, vû - 125 herë, drû - 8 herë, ûnes - 4 herë, xû - 33 herë, grû - 

2 herë, ûngji - 16 herë, rrûmbull - 2 herë, bûjtmes - 2 herë, kanû - 338 herë, 

dhûn - 22 herë, kûj - 13 herë, dhûnim - 3 herë. 

 

 

2.1.2.5. Буквите <y, ý, y:, ŷ> 

            Слично како и при употребата на другите букви за бележење на 

самогласки, по ист систем е употребена и буквата <y> без дијакритичен знак и 

со дијакритични знаци за бележење на должината, акцентот и носовноста. Како 

обична буква ја наоѓаме почесто, додека со дијакритичен знак поретко. Еве 

неколку такви примери: qyteti, zyrja, gylpan, qyshke, grykë, tlyni, 

shqypatari, detyrsi, gjygji; hypet, pshty, të thyme, me mbyt, shtyhen; 

aty, së tyne; perndryshe; или како составен дел од вокалната група ye од 
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типот: arsye, kryekcyemi, thye, pakryeme, krye, nye, shkapercye, 

shpërthye, kryegjâja итн. Оваа буква, како и другите со кои се бележат 

самогласките, се употребува и со посебни дијакритични знаци, во облик на: <y, 

ý, y:, ŷ>. Еве неколку такви зборови со употребата на графичките верзии на 

една иста буква.   

Примери со обична буква <y>: gjylpan, qyshke, grykë, tlyni, 

shqypatari, detyrsi, gjegji, hypet, pshty, thyme, shtyhen; aty,  tyne; 

përndryshe, qylyk, ky, dy, ftyrë, ngjy, shty, përlye; myhyr, hyryjet, 

ymyt и др. 

Примери со акцентирано <ý>: во албанскиот јазик акцентираните 

самогласки се подолги од неакцентираните, во гегиските говори тој сооднос е 

2:1. Со дијакритичен знак за бележење на акцентирано /y/ успеавме да 

издвоиме само еден пример, и тоа: tý. 

Примери со долго < y: >: ly:p, gjy:gj, sy:, dry:, ty:, dy: итн. 

Примери со носовно < ŷ >: shtŷ - 52 herë, sŷ - 149 herë, dŷ - 378 herë, shtŷ - 

52 herë, pshtŷ - 4 herë, sŷsh - 13 herë, shtŷhen - 8 herë, drŷ - 52 herë, gjŷgj - 119 

herë, prû - 10 herë. 

Примери со долго носовно <ŷ:>: во текстот не успеавме да најдеме многу 

примери со белжење на долго назално /y/, но во гегиските говори како таква се 

слуша во неколку зборови во отворен слог на апсолутен крај од зборот од типот: 

drŷ:, sŷ:.  

 Во мал број на зборови, наместо <y> наоѓаме <i>, или обратно, како кај 

зборовите: hî (< hy), hîn (< hyn), shqyp (< shqip), shqyptar (< shqiptar) и др. 

Ова е одраз на дијалектни особености на говорите од каде што е собран 

материјалот.   

  

 2.1.1.6. Буквите <o, o:> 

         Буквата <o> се употребува во две верзии дадени погоре. Имено, со овие две 

модифицирани графеми се бележат оралните варијанти како кратки и долги, во 

акцентирана и во неакцентирана положба.  
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Примери со чисто <o>: ograja, do, giobë, dorzanija,dorasi, opangat 

итн. 

Примери со акцентирано <o>. Акцентот врз оваа самогласка не е обележан 

со одреден дијакритичен знак. Меѓутоа, споредувајќи ги напишаните форми со 

денешниот начин на изговор во северните гегиски говори, како акцентирани 

можеме да ги сметаме позициите на оваа самогласка во зборовите: pronvet, 

kjo, grosh, rob, ksolla, rrogës, okë, zot’t, orgaja, do, giobë, kosha, 

gjendet, shofë, tokës, oroe, çdo, rrogë, vojvodet, ndo’i, doket, dorzanija, 

dora, opangat, nevoja, gjihmonë, t’u randoftë, i lodhen, gjojë, orë, 

koshin, kofen, të korrmen, të veçojë, barrtori,shko, posaçe, kuejdo, 

kanunore, kohë, flokëvet, mangore и др.  

 Примери со долго <o:>: kjo:shin, po:s, po:sht. 

 Буквата <o> се употребува и како составен дел на групата согласки oe од 

типот: voe, voesë, roe, droe. 

 

 

2.1.1.7. Буквата <ë> 

              Општопознато е дека самогласката /ë/ во гегиските говори не се среќава 

во акцентирана положба и има мала фреквенција на употреба во споредба со 

тоскиските говори и албанскиот стандарден јазик. Таа е наречена и како 

полувокал, мукло е и сл. и не се наоѓа во почетна ниту во крајна позиција на 

зборот, а има ограничена употреба и во средината на зборот во северните 

албански говори.11 Се разбира дека оваа особеност се отсликува и врз текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини. Имено, за бележење на фонемата /ë/ графемата <ë> 

ја наоѓаме во зборовите: hijës, pjesë, giobë, këtij, dytë, detyrë, xjerrë, 

marrë, lypë, pûntorë, atëherë, dorërasi, i urtë, ndejë, armët, këta, giuhë, 

vathë, bukë, hecë, kpucë, i lirë, arkë, deshtarët, sherbetorë, kumarët, 

bimë,  bjeshkë, shokë, cillës, ndollë, besë итн.  

 Фонемата /ë/ честопати се бележи и со буквата <e> како во зборовите: 

nen, per, nder, injekto, ndeshkim, mendyret, leper, tjeter, nder, 

                                                             
11 Asllan Hamiti – Ajten Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, стр. 134-135.  
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tjeterkend, pershîn, percaktimi, perket, pergjegjet, ket, fejesen, 

martesen, perbâhet, ndermjetsohen, kercnimit, dergue, përmbas и др.  

 Под влијание на дијалектната особеност, графијата <ë> не се пишува во 

апсолутен крај на зборот, како âsht (< ashtë, është). Не се пишува <ë> туку <i> 

во позиција по согласката /nj/ поради нејзината палатализација, која е 

дијалектна особеност од типот: njiqind, njikëto, nji (за број), njizetetretë, 

njimend итн. Зборот njeri во Канонот се пишува со групата nį, т.е. nįeri. 
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2.1.1.8. БЕЛЕЖЕЊЕ НА АКЦЕНТИРАНИ САМОГЛАСКИ 

 

Во старите текстови знакот за акцентот над буквите самогласки се 

употребувал многу често како дополнителен графички надреден знак. Врз 

основа на ова се констатирало дека повеќето од авторите на стари текстови 

напишани на албански јазик знакот за акцент го користеле за бележење на 

акцентирана самогласка. Но, кај одделни автори, надредениот знак имал и 

друга функција. На пример,  Богдани го користел акцентот за разликување на 

фонемата /ë/ од /e/, а исто така знакот за акцент го пишувал и над други 

самогласки и за означување на должината на соодветната самогласка.   

Општопознато е дека зборовите се состојат од слогови, кои не се 

изговараат со ист интензитет бидејќи еден од слоговите во зборот се изговара со 

поголема јачина, интензитет и должина, односно како акцентиран слог. Оттука 

може да се каже дека „акцентот е истакнување на слогот со поголема јачина, 

должина и висина на гласот.“12 „Говорот се состои од сегментарни (линеарни) и 

од супрасегментарни (нелинеарни) единици. Сегментарни единици се 

гласовите (фонемите), а супрасегментарни единици се разните видови акцент и 

интонација". 13 

При зборувањето, како акцентот така и интонацијата се изразуваат преку 

гласовите. Ова најдобро се забележува кога говорникот изговара различни 

зборови со два или со повеќе слогови, кога еден од нив го истакнува повеќе. 

Имено, не само гласовите, туку и акцентот учествува во градењето на звучната 

содржина на зборот, овозможувајќи да биде јасно идентификувана и 

разликувана. 

Во албанскиот јазик акцентот не ги дефинира границите на зборовите, 

бидејќи тоа се прави со семантички и граматички средства. „Во однос на 

карактерот на акцентот, дијалектниот и стандардниот албански јазик се доста 

                                                             
12 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2005, 256. 

13 Anastas Dodi - Jorgji Gjinari, Fonetika,Tiranë, 1983, 125. 
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слични: секаде акцентот е динамичен, неподвижен и фиксиран на последниот 

слог на зборообразувачката тема на зборот.“14 

Како неопходна особеност на акцентот е квантитативната компонента, 

бидејќи оваа компонента не влијае само на скратување на неакцентираните 

самогласки на зборот, туку и на скратување на согласките на неакцентираниот 

слог. Врз основа на ова можеме да кажеме дека акцентот на зборот е поврзан со 

слогот како целина а не само со неговите самогласки. Акцентираните слогови се 

разликуваат од неакцентираните дури и во квалитетот, бидејќи тие се 

изговараат како појасни и со поголема сила. 

Во текстот на Канонот, надредениот знак за означување на акцент се 

употребува не само за означување на кратки акцентирани самогласки туку и за 

неакцентирани самогласки. Сепак, општо земено, знакот за бележење на акцент 

во текстот се користи за бележење на акцентирани самогласки, било да се 

кратки или долги.  

Општопознато е дека акцентот во албанскиот јазик е фиксиран врз 

одреден слог на зборот, односно и при промена на зборовите (деклинација и 

конјугација) тој останува врз истата самогласка, со исклучок на мал број 

зборови (обично еднина ~ множина) каде што е подвижен. Неподвижен акцент 

имаме, на пример кај следниве зборови пренесени од текстот на Канонот: mál-

máli-(i e) málit-málin-málit, djélm-djélmt (i e) djélmvet-djélmvet, кај 

глаголот: láj, lán, láu, lája итн.  

Освен акцентирани зборови, секој говор или текст мора да има и 

неакцентирани зборови. Обично неакцентирани зборови се службените 

зборови, како на пример: препозитивните членови: nji gjaku, nji giuhe, nji 

kokerr vojet итн., заменките: cilii, ç’, çka (shka); прашалните зборови sa, si 

dhe, ku, kur, nga, s’ и др., кратките заменски форми: i, e, mâ, ta (t’a), u, m’i, 

t’i итн., предлозите: në, n’, per, mi, mbi, neper итн., особено кога се во состав 

на синтагма. 

Одреден број зборови во албанскиот јазик имаат ист фонетски строеж, но се 

разликуваат по значење според местото на акцентот, од типот bári (трева) и barí 

                                                             
14 Asllan Hamiti  - Ajten Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, 125. 
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(овчар). Подвижноста на акцентот од еден во друг слог има морфолошки и 

семантички карактер (во мал број минимални лексички парови).  

Семантичка карактеристика како во зборовите: bári (трева) и barí (овчар) 

е присутна и во албанскиот стандарден јазик, но треба да се истакне дека „во 

денешниот албански јазик, во ниеден од пишуваните стилови, не се пишува 

акцентот над акцентираната самогласка, бидејќи контекстот го одредува и 

семантиката на зборот и артикулативната разлика на тие зборови и со отсуство на 

знакот за акцент.”15  

Кај самогласните групи, првата самогласка речиси секогаш е онаа што се 

изговара акцентирано , од типот: grúa, përrúa, thúa итн.  

Од бројните зборови кои ќе ги дадеме подолу, лесно може да се уочи дека во 

текстот на Канонот на Лек Дукаѓини акцентираните самогласки се обележани со 

посебен надреден знак. На пример: zot’t të shpís (f. 7); I zoti i shpís ka tager (f. 7); 

mbí kál të shalës (f. 7); me blé, me shitë e me ndrrue tokë (f. 8); mbí venë e rakí (f. 

8); me dhanë uhá (f. 8) ) me ndeshkue gjinden e shpís, kúr mos të hecin si e lypë e 

mara e shpís (f. 8); Me lanë pá hanger (f. 8); Me u hjekun armët e krahit a të brezit 

per nji a dý javë (f. 8); me e dá shpijet me pjesë (f. 8); pá leje të zot’t të shpís (f. 8); 

mbí tufë të gjas s’gjallë (f. 8); E zoja e shps ká tager (f. 8); Me i urdhnue grát e shpís 

(f. 8); per drú (f. 8); E zoja e shpis s’bán drú, (f. 8); Me shikue drejtsín në të ndrequn 

të gjindes (f. 8); E zoja e shpis do të përkujdeset per fmí, sá të jen në punë grát (f. 8); 

Me hjekë të zojen e shpis, per n’u raftë per sysh se bracnon, a shet gjâ tinëz – edhè 

nji kokerr voejet me kenë (f. 8); Munden me hí dorëzanë edhè pá e pvetë të zo’n e 

shpís, porsè per aq, sá u bân ârma, se kjo âsht e vehtja (f. 9); Kuj t’i a njese gishtin i 

zoti i shpís me dal n’ushtrí, do të dale (f. 9); Granija jânë në detyrë me pûnue per 

shpí (f. 9); Familja ka tager në kujrí të katundit (f. 9); flamuri s’mund vej dorë me 

rrênim pá prí vet fajtori (f.9); në të prém fejet. (f. 10); m’u perzie në shkuesí as në 

fejesë (f. 11); burri i Malevet të Shqypnís s’e ban ket punë (f. 11); Perlimi i shkuesit 

âsht me hecë per të mârrun vesht, per me çue paret me t’an a të vllán e dhandrrit te 

prindja e vajzës (f. 12); Të mos jetë gjak e gjiní; (f. 12); të mos të jetë vllaznue me 

gjak të pím (f. 12); Kanuja s’e bán fejesen e martesen (f. 12); Në fejesë të lirë asht 

                                                             
15 Gjovalin Shkurtaj, SF,  nr. 3, 1971, 88. 
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kanú (f. 13); “ Nuse pá shkuesi s’bahet.” (f. 13); Grueja, qi mbet e vejë e pá fmí, tuj u 

da me shpí të burrit, petkat, qi pat prû si nuse e arken me dry i mêrr me vedi, nye 30 

(f. 20) и др.   

Акцентот како важен составен дел на звучната страна на зборот во овие 

примери и воопшто во јазикот го оформува и го одредува исказот во фонетско-

граматичка единица на говорот.  

„Описот на акцентот се прави првенствено врз основа на функционални 

критериуми. Од оваа гледна точка, акцентот ги има следниве разликувачки  

функции: а) на семантички план, за разликување на зборови со ист фонемски 

состав, но со различни акцентирани самогласки, б) на морфолошки план за 

идентификација на морфемите, како и за вклучување на зборот во поголеми 

изразни единици, за надградување на семантички поголеми единици од зборот, во 

синтагми, реченици и фрази“. 16   

При споредба на позицијата на акцентот во дијалектниот јазик со 

стандардниот јазик, се забележува дека акцентот не е многу различен. Имено, тој е 

динамичен, слободен и фиксиран врз одреден слог од зборот, односно на 

претпоследниот или на последниот слог. Има една мала разлика во местото на 

акцентот на неколку зборови, бидејќи тие се изговараат со акцентиран последен 

слог, додека во гегиските говори во претпоследен збор, како: njéri, véri, qíri. Кај 

одреден број странски зборови, пред сè турцизми, во гегиските говори акцентот се 

преместува од последниот врз претпоследниот слог на зборот: káfe, tépsi, bábë.  

Вреди да се спомне дека акцентот има доста сложена природа. Тој се 

истакнува преку фонетски средства, односно сила, должина и боја. Овие 

карактеристики на акцентот се присутни не само во текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини, туку и за сите гегиски говори а и за албанскиот стандарден јазик.  

Во текстот се користи надреден знак за акцентот кај долгите самогласки, но 

се употребува и за други цели, како за означување на степен на отвореност, 

избегнување на хомографи и сл.  

Во албанскиот јазик акцентирано се изговара само еден слог на зборот, 

кој најчесто се изразува со поголем интензитет. „Во рана фаза на развојот, 

                                                             
16 Anastas Dodi, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës Shqipe, Tiranë, 2004, 159. 



61 

 

албанскиот јазик, како и сите други индоевропски јазици, имал музикален 

акцент“17, при што се одликувал со промена во височината на тонот при 

изговорот на акцентираните наспроти неакцентираните слогови, како што е во 

српскиот, шведскиот или во кинескиот јазик. Албанскиот денешен јазик има 

динамичен акцент. Имено, акцентираниот слог се разликува од другите по 

силата и интензитетот на изговорот. Ваков акцент имаат повеќето од јазиците 

во Европа, како: англискиот, францускиот, германскиот, италијанскиот, 

албанскиот, рускиот, македонскиот, новогрчкиот, романскиот итн. Акцентот во 

албанскиот јазик е динамичен, разносложен (на претпоследниот или на 

последниот слог) и неподвижен.18 Во јазиците кои имаат разносложен 

неподвижен акцент, акцентот на зборот е фиксиран во процесот на флексијата. 

Ваков е англискиот, германскиот, албанскиот и некои други јазици. Во јазиците 

со неподвижен акцент, акцентот останува на истиот слог и кога на тој збор му се 

додаваат други слогови на основната форма на зборот.19 Според проф. Аслан 

Хамити, 54% на зборовите во албанскиот јазик се изговараат со акцент врз 

претпоследниот слог, 44% со акцент врз последниот слог и само 2% врз третиот 

или врз четвртиот слог од крајот на зборот.20  

Познато е дека во албанскиот јазик акцентот е фиксиран врз одреден слог 

од зборот и не се преместува врз друг слог при деклинација и конјугација 

(промена) на менливите зборови. Меѓутоа, кај мал број зборови акцентот се 

поместува од еден слог врз друг слог, т.е. тој е подвижен особено при 

образување на множинска форма кај одредени именки од типот 

dhéndër/dhëndúrë, gjárpër, /shtërpínj”. 

 Во нашиот текст акцентот кај голем број зборови се означува со надреден 

знак над акцентираната самогласка, која може да биде долга, кратка, назална 

или неназална. Долгите самогласки често се бележат со удвојување на иста 

буква, како Kisha, kaa tager pasunijet si per gjâ: si per tokë (§1, pika 2.). 

                                                             
17 Eqrem Çabej, Hyrje në historinë gjuhës shqipe me fonetikën historike, në Studime gjuhësore III, 

Prishtinë, 108. 

18Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2011, 281-300. 

19 Ibidem, 281. 

20 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2011, 297. 
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Употребата и пишувањето во текстот на долга неакцентирана самогласка е 

последица на различни фактори кои сè уште не се докрај разјаснети.  

Сметаме дека во овој случај не се работи за редовна должина, која се 

јавува обично во акцентирана положба, туку за должина што излегува надвор 

од системот. 

 

 

 

2.1.2. БУКВИ ЗА ФОНЕМИ СОГЛАСКИ 

 

          Во ова поглавје ќе се задржиме на одредени графеми за бележење на 

фонеми согласки што се покарактеристични за текстот на Канонот, а кои се 

разликуваат од начинот на пишување во албанскиот стандарден јазик. Повеќето 

од буквите бележат едни единствени фонеми согласки, т.е. се 

монофункционални, едновредносни; но има и такви букви со кои се бележат 

две фонеми. Повеќето од буквите на текстот се единечни а има и двојни букви, 

впрочем како што е и во азбуката на албанскиот стандарден јазик.  

 

 Буквата <p>  

 Со буквата <p> авторот на текстот ја бележи  фонемата /p/.Ова буква ја 

наоѓаме и во алтернација со <b>, како во реченицата: trashigimin paraz m’u 

lâ në djelmvet (§60d, f. 22), додека во сите други случаи со неа се бележи 

фонемата /p/ од типот: pushkë, përcaktimi, pashtrakun, përndryshe, 

perdhûni, pêma и др.  

 

Буквата <d>  

           Ова буква редовно се користи за бележење на фонемата /d/, освен при 

изразување на фонетската промена позната под името обезвучување 

(десоноризација) или озвучување (соноризација), односно едначење по 

звучност [d] во [t] или [t] во [d] како: vedi (< veti), vedin (< veten), ndroja e 

vedvedit (< vetvetit).   
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Буквата <f>  

 Буквата <f> редовно се користи за означување на фонемата /f/, 

вклучувајќи го и одразот на фонетски промени врзани за оваa согласка. Во 

текстот таа често се јавува како <p>: rrapshoj, rrapshim, kapsha; променета 

со <th> како на пример: Kanûja njef uha: të fjeshtë: sa të dhaçë ke: me 

dhânë (§500, f. 56.), алтернирана со <h>: mshefne, shofin, njef, ngrefa, 

veften и сл.   

 

Буквата <t>  

Буквата <t> во нашиот текст се јавува во две форми: <t> и <tt>. Како 

единечна се јавува многу често, а како геминанта поретко. На пример: pleqt, 

këta, të dytë, udhtari, meshtrí, grát shtŷhen, trá, tagri dhentat; perkitte 

и др. 

 

Буквата <k>  

  Со оваа буква секогаш се бележи фонемата /k/, како во зборовите: 

krushku, gjaku, krenët, plaku, kanû.  

 

 

Буквата <g>  

 Буквата <g> се употребува во сите позиции од зборот и со неа редовно се 

бележи фонемата /g/: rrogtari, nga, vegla, ograja, grosh, djegun, gruaja, 

grûn, ngâ, grrêmçin, gomár  и др. Понекогаш се забележува и 

обезвучувањето на [g] > [k]: shtek (< shteg), shtektari (<  shtegtari). Графемата 

<g> се среќава и пред групата /iu/: giuhâ.  

 

 

Графемата <c>  

 Буквата <c> се среќава во сите позиции во зборот, на пример: 

percaktimi, carâ, cilli, shtojca caktueme, kapucari, cungu и др. Таа се 

употребува за бележење преднојазична, алвеоларна, африкатна и безвучна 

согласка. Кај името malcí (< malësi, malsi) буквата <c> е напишана наместо <s>.   
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Буквата <x>  

       Согласката [x] се карактеризира како преднојазична, алвеоларна, 

африкатна и звучна. Во текстот се јавува во различни позиции, но нема некоја 

голема фреквенција: xên, xjerrë, xuer, kallximit, xuer, të xanë, të xamt итн.  

Дадениве зборови ја отсликуваат нивната дијалектна форма. Имено, истите 

зборови во повеќето албански говори се употребуваат во фонетски форми 

различни од дадениве. Општо земено, фонемата /x/ кај дадениве зборови 

потекнува од асимилација на консонантската група nx > x (спореди: nxjerrë, 

nxirret, nxuer) и др.  

Кај зборот kallximi буквата <x> е резултат на промената на z > x, доста 

честа појава во повеќето од гегиските говори, како во зборовите: xbardhoj < 

zbardhoj, xgiell < zgjedhë, xbutet < zbutet и др. По сè изгледа дека овде 

станува збор за регресивна асимилација во контакт на преградните согласки [b, 

g]  кои влијаат согласката [z] да ја изгуби фрикативноста (струјноста) и да 

премине во африкатната [x]. 

 

 

Буквата <ç>  

Графемата <ç> се употребува со вредност на фонемата /ç/, како во 

зборовите: ogiç, plangçore, viçi, çon, veçon итн., но таа често се јавува 

променета со  <sh>, која е дијалектна карактеристика, од типот: gjithshka (< 

gjithçka), shka (< çka).  

 

 

Графемата <dh>  

            Со буквата <dh> се пишува фонемата /dh/. Во текстот на Канонот 

забележавме промена на /dh/ во /ll/ како во зборовите: ndollë (< ndodh), 

ndolli (< ndodhi). Оваа меѓузабна фонема се употребува и во гегиските говори, 

но во одредени периферни говори, како во Голема Малесија (Malësi e Мadhe) 
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наместо /dh/ се слуша /ll/ од типот: i mallë (< i madh), u:ll  (< udhë), llâmp (< 

dhëmb).“21 во нашиот текст и зборот hullë (< hudh). 

 Графемата <ll>  

Буквата <ll> понекогаш ни се јавува променета во <l>, како кај зборовите 

secili, cillin, cillit; но ја запазува вредноста на буквата <ll> кај повеќето 

зборови: vllá, gjâll, ulli, mulli, puell, këshillet итн.  

 

Буквата <s>  

 Буквата <s> се јавува со вредност на фонемата /s/ во сите позиции на 

зборот, како: pleqsis, randësis, sŷ:t, kumbonës, testamente, gjallimin, 

gjindes. Согласката [s] во позиција пред звучни согласки станува звучна, 

односно преминува во /z/, како на пример: zbashku, z’ban, z’dua, z’desha и 

др.  

 

 

Буквата <zh>  

  Буквата <zh> не е многу честа во зборовите на албански јазик. Таа 

повеќе се среќава во почетна позиција на зборот. Оваa буква се употребува и во 

текстот на Канонот за бележење на фонемата /zh/: zhyt, а понекогаш 

преминува во својот безвучен парник /sh/, како кај зборовите: zhgarkimit (< 

shkarkimit), zhibla (< shibla), zhgarkuesit (< shkarkuesit) и др. Siç mund të 

vërehet në të gjitha rastet e marra nga teksti fonema /zh/ del më shumë në pozitën 

nistore të fjalës.  

 

Буквата <j>  

Ова графема се употребува обично за бележење на фонемата /j/ од типот: 

fejesa, hijes, kufijt, kanûja, djelmnija итн. Понекогаш со <j> авторот на 

Канонот го бележи полувокалот [i], како nieri (< njeri). Буквата <j> во текстот е 

испуштена кај зборовите ap, ep (< jap, jep), додека личната заменка од второ 

                                                             
21 Jorgji Gjinari - Gjovalin Shkurtaj, Dialektologjia, Tiranë, 2000, 139. 
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лице еднина aj се пишува со  <j> а не со <i>, поради консонантизација на 

вокалот <i>.  

 

Буквите <r, rr>  

Буквата <r> во текстот се запазува добро како и во сите албански 

говори, таа се употребува со вредноста на согласката /r/, која се изговара со 

минимален број треперења и со мал интензитет, како во зборовите: zjarmi, të 

grîmunt, per, mort , nder, dorërasi, kapucarija и др. 

Графемата <rr> се среќава во сите позиции на зборот, како на пример: 

rreh, vorre, burrit, rrogtari, mêrr, mârrsit, rrjedhja, thirret, kurr, 

rrezik итн. 

 

Буквата <h>  

           Буквата <h> во нашиот текст ја среќаваме во сите позиции на зборот, а 

честопати се менува со <f>: shofë, nifet, njef, ngrehi, ngreha, mshefët, 

njefun. Обично таа се употребува за означување на фонемата /h/ како: hija, të 

huej, ndoi’herë, dahet me hî, me hecë, hekurishta, hov, të holla, hekurit 

и др.  

 

 

 

 

 2.1.2.1. КОНСОНАНТСКИ ГРУПИ 

 

Консонантската група <lk> 

Консонантската група /lk/ се смета како стара и се среќава и кај Бузук. 

Зборот bulk во овој текст се јавува 16 пати. Оваа стара консонантска група во 

денешниот албански дијалектен јазик преминала во /jk/ (спореди: bujku, ujku 

и др.), како и во албанскиот стандарден јазик. 
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Консонантската група <pl> 

Консонантската група /pl/ во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини се 

јавува 75 пати во зборот plang. 

 

Консонантската група <lg> 

Консонантската група /lg/ во текстот се јавува како: bulg, bulge, bulgu. 

Треба да се спомне дека една иста именка забележавме дека е напишана во две 

верзии: bulg - bulk, а најопштата форма е со групата /lk/. Пишувањето во 

форма /lg/ ја сметаме како техничка грешка на авторот.  

 

Консонантската група <bl> 

Групата /bl/ во дадениов текст ја забележавме кај зборовите: blîmit, 

blén, blesi најчесто во почетна позиција на зборот.   

 

Групата <mb> 

Оваа консонантска група се среќава запазена во различни позиции на 

зборот, како на пример: mbledhë, dymbedhetët, mkambë, mblidhen, 

mbrapa, kambë. Во мал број на зборови таа се асимилира во /m/, како кај 

глаголот: mrrin < mbrrin.  

 

Консонантската група <nd> 

Групата /nd/ е присутна во текстот на Канонот, иако во повеќето гегиски 

говори во денешно време оваа група е асимилирана во [n] или во [d]. Еве 

зборови каде што е запазена оваа консонантска група: mndyrët, ndërtohet, 

ndrye, kend, mund, mundet, i katundit, njiqind, dhanderr итн. 

 

Консонантската група <ng> 

Групата <ng> се употребува во сите позиции на зборот како запазена, 

неасимилирана: hanger, plang, ngucatë, peng, ngulun.  

Други консонантски групи се среќаваат во текстот на Канонот, но тие се 

поретки, меѓу нив почесто се употребуваат групите <tj, mj, bj> и сл. Ние се 
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задоволивме со досегашниот опис на букви и на групи самогласки и 

консонанти.   

Споредувајќи ја графијата на Канонот на Лек Дукаѓини со графијата на 

старите текстови, земајќи ги предвид и разликите и сличностите меѓу нив, 

можеме да кажеме дека во Канонот имаме консеквентност, точност, 

подобрување, унапредување и стабилизација на  пишувањето на албанскиот 

јазик во споредба со делата на старите автори од северните делови. 

Текстот, исто така, означува чекор напред во однос на одвојувањето на 

зборовите едни од други, особено при пишувањето на проклитичните и 

енкличните зборови, на препозитивните членови, предлозите итн., олеснувајќи 

го распознавањето на лексичките единици и придонесувајќи во процесот на 

стабилизација на пишувањето на албански јазик. 

         Оваа појава не се забележува кај Пјетер Буди и другите автори пред него, 

кои  немаат ваков висок степен на воспоставени правила на пишување на 

албанскиот јазик. Но, не треба да се заборави дека во одредени црти графијата 

на текстот на Канонот е слична на старите северни автори, како во случајот на 

зачувување и пишување на долгите самогласки, носните самогласки, вокалните 

групи au, ua, ue, ye, ie, ae, oe, како и на консонантските групи  lk, pl, lg, mb, 

nd, ng.  

 Заслуга на графијата во текстот на Канонот не е само стабилизацијата на 

писмената форма туку и други унапредувања и подобрувања на традицијата, 

како што се пишување на големите букви, главно кај личните имиња, зборовите 

на почетокот на реченицата, употребата на големите букви по точка, како и 

верските зборови, кои добиваат стилско-графичка вредност во функција на 

целокупноста на текстот. 
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2.1.3. УПОТРЕБА НА ИНТЕРПУНКЦИСКИ ЗНАЦИ 

 

          Како во другите дела на старите албански автори, така и во текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини интерпункциските знаци се употребувале различно 

од автор до автор. Интерпункцијата во овој текст е употребена со главна цел 

означување на границите на синтаксичките единици и модалноста на исказот.  

      Познато е дека интерпункциски знаци се: точка (.), запирка (,), две точки (:), 

загради ( ), коси линии //, наводници (“), прашалник (?), извичник (!). Во овој 

текст, употребата на интерпункциските знаци се јавува доста правилно и 

консеквентно, особено при пишување на точката и запирката.  

       Точката (.) означува надолна интонација при зборувањето и вообичаено 

крај на исказната реченица, како Kuptimi i hijes së Kishës. (§. 1, f. 1). Kisha 

bân tym në famullí. ( §2, f. 1.).”Kisha s’ka peng me kend. ( §3, f. 1).  

      Меѓутоа, забележавме текст што каде точката не е правилно употребена, 

како при пишување на наслови и поднаслови: Libri parë.; Artikulli i parë.; 

Krye i parë.; Hija Kishës; Tagri kishës. итн. Во вакви наслови не би 

требало да се пишува точка.  

       Запирката (,) е интерпункциски знак која се употребува за 

разграничување или делба на зборови или на група зборови во реченица или 

на реченици во фрази. Таа графички означува кратка пауза во рамките на 

реченицата и се користи за истакнување на одреден збор или на група 

зборови во функција на посебен дел, како на пример:  Me iu mbushë mendja 

zotnis me e dà rrogtarin, veç pse nuk i pelqen e pà e gjetë në faj, rrogen e vietit do 

t’ia lajë. §.125. Me rrafé rrogtarin dora e huej, ky lypë gjygj e zotnija buken e 

dhûnueme. (§.131). Punen s'mùnd t'ia ndalë kush kuej, sepsè e kà bâ themel: "themeli 

nuk zhgulet,"a'në kanû. (§. 358). Kush djeg kishen, âsht i djegun e i pjekune i qitun 

me rob e robí jashta Bajarkut. 

        Со две точки (:) бележиме слична пауза со времетраење речиси на 

точказапирката, но за разлика од неа двете точки имаат една вредност: 

претскажуваат одредено објаснување во низа примери. Во текстот на Канонот 

на Лек Дукаѓини две точки (:) наоѓаме кога авторот ги реди должностите кои 
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произлегуваат според Канонот, од типот: E zoja e shpis ka tager: 1) Mbi të gjtha 

sendet, qi bahen në shpi, 2) Me dhanë a me lypë uha miell, bukë, krypë, djath, e 

tlyen; 3) Me i urdhnue grat e shpis, me i çue per ujë, per dru, m’u çue bukë 

puntorvet, me ujët (me vaditë), me bajtë pleh, me korrë e me mihë a me qirue. (§22, 

f. 8).  

       Заградите ( ) бележат кратка пауза, како и запирката, и се користат да 

разликуваат, истакнуваат или да одделат збор, група зборови со кои се дава 

дополнително објаснување. Мислиме дека во текстот на Канонот авторот 

заградата ја користел правилно кога сакал да даде објаснувања или извори од 

каде што се преземени примерите за илустрација. На пример: “Krushku i 

vendit t’ia lshojë udhen krushkut mik”- (shih L. III, k. IV n. XXII, § 50 e n. XXIV), f. 

115. ”Goja s’e qet kend në gjak, po gishti” (shih L. VII, n. LXXXVI.), f.116, Ndera 

vetjake –(shih. L. VIII, k.VII, § 593) и др. 

        Наводниците („ “), како и заградите, се двојни интерпункциски знаци а се 

користат обично за бележење на директен говор, односно за разликување на 

директен говор во текстот или за репродукција во оригинална форма на 

зборовите на одреден автор, познато како цитат. Авторот на Канонот ги 

употребувал умесно и наводниците, а најчесто при пишување на пословици и 

поговорки, како: “Po spate shka me korr, s’ ke as shka blen.” § 343, f. 46, “Vija e 

mullínit lyp dhen e vet.” § 345, f. 46, “Vija e arnajave nuk luhet as nuk ndalet.” § 351, 

f. 45, Gjaku shkon per gisht”, Nye, 28,f. 19, “Grueja l'shon me gjak prinden”, Krye i 

pêst, nye, 28, f. 19, “Grueja âsht shakull per me bajtë, Krye i pêst, nye, 29, f. 19, 

“Grueja e ngarkueme, si maza e tamblit.” 

        Точказапирката (;) се употребува обично за синтаксички и стилски цели, 

односно се пишува за делење на долги реченици или фрази, особено кога во 

нив имаме честа употреба на запирката. Точказапирката бележи подолга 

пауза од запирката и пократка од точката и означува поизразена делба меѓу 

зборовите и речениците во однос на запирката.  

      Во текстот на Канонот обично наоѓаме правилна употреба на 

точказапирката, како кај примерите: Ndeshkimet, qi nepen per faje kundra 

kishës jânë njikëto: a) Të gjykuemt per dekë; b) Të xjerrunt prej Bajrakut me rob e 

robi; c) Të djegunt e shpis; d) Të Lanunt e tokës djerr a të premt e pemve; e) Gioba 
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me gjâ të gjalla; f) Gioba me pare. § 16, f. 5. По точката и запирката, 

точказапирката се користи често во текстот.  

         Прашалникот (?) обично се употребува на крајот на прашалните 

реченици, кои се читаат со нагорна интонација. На пример: Kjoshin miq, u 

shëndoshin kryet; kjenë shok u thonë “a u llodhët or Juni?” § 1242, f. 109, bashkime 

kuvendesh mbahen a nder oborre Kishësh, ander rrenime të vjetara faltoresh, a në 

zemêr të vendit 6. Dibra? 9. Malsia e Elbasanit?, 10. Labërija?, 14. Hasi? § 1112, f. 

100. 

           Извичникот (!) означува крај на реченицата или на фразата со нагорна 

интонација, односно за бележење на извичните реченици, како: “Jam burr” e i 

thonë “A je Burrë”!” Prindja e të marruemve nuk mund t’i kerkojn per gjak por do 

t’i apin dorërasit fishekun e prishun me “Të lumtë dora”!  § 924, f. 88, “Zoti ju 

thasht gajret”!,”Për të mirë mas sodit”!, “Jushtroftë për të mirë”!. 

          Од сето погоре изложено, може да се заклучи дека во текстот на Канонот 

на Лек Дукаѓини интерпункциските знаци се употребуваат доста често и 

правилно. Како најфреквентни се точката, запирката и наводниците. Во 

случаи на последователна употреба на лексички и синтаксички исти единици 

често се употребуваат две точки и точказапирка. Заградите се употребени кога 

авторот сакал да додаде или да го надополни мислењето, како и да посочи на 

извори (референци).  

  

Употреба на врзувачка црта (тире)  

Употребата на зборови со црта во средината се забележува и во текстот на 

Канонот. Познато е дека „се пишуваат одделно зборовите кои се составени од 

еден единствен збор, а одделно се пишуваат два збора тесно поврзани 

семантички а се дел од одредена синтагма, локуција или сложена именка“.22 

Со цртичка се пишуваат „сложенките составени од повторување на ист 

збор во иста или во различна граматичка форма, од два антонима,  два основни 

                                                             
22 Drejtshkrimi gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i 

Letërsisë, Tiranë, 1973, 123.  
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броја (за да се означува приближна бројка), ономатопејските зборови составени 

од два повторени зборови во иста или различна граматичка форма.”23  

Подолу ќе наведеме одреден број примери со зборови напишани со 

цртица во средина: ”Kpucët e shkuesit i blen gjith-herë shpija e dhandrrit.  f. 12. Të 

pa-armatosurit. § 401, f. 48, "Simahori i pa'- gjak bjen në gjak". §. 831, f. 81. Kush 

vret vendin, shkon gjak-hups. Nye 133, f. 90.  

Од анализата на текстот, како и од дадениве примери, пишувањето на 

зборовите со цртица во средината понекогаш не е во согласност со денешните 

правила на правописот на албанскиот јазик. Такви се зборовите: именката 

gjak-hups, придавката: të pa-armatosurit, pa'- gjak и прилогот gjith-herë, 

кои денес не се пишуваат со цртица.  

При разгледување на текстот во однос на употребата на цртицата, 

забележавме и доста зборови напишани правилно, како: “Gjaqet i la Leka si 

njani-njanin; Mos të qitët lkura e derrit aq parë opanga sa: gjuetarë të jenë, do t’a 

presin e do t’a dajn copa-copa. (§ 412, f. 49), Vende-vende bylmeti nuk nepet aspak 

(§ 169, f. 32)., Krushku-krushk , miku-mik“ (f. 17).  

 

 

 

 

Употреба на апостроф  

Апострофот е уште еден знак со многу широка употреба во нашиот текст. 

„Овој знак првично го користел Богдани за да го одбележи испуштањето на 

гласови".24 Со оваа функција се користи и во текстот на Канонот. Имено, не само во 

овој текст туку и во денешниот албански јазик апострофот се употребува за 

испуштање на неакцентирано [ë] во апсолутниот крај на зборот.  

                                                             
23 Ibidem, 133. 

24 Selman Riza, “Pjetër Bogdani dhe vepra e tij”, Tiranë, 1991, 152. 
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Имено, во албанскиот стандарден јазик апострофот се користи за 

„бележење на испуштањето на неакцентираното [ë] на крајот од зборот, кај 

кратките заменски форми më и të, кај честицата të во конјунктивен начин на 

идното време на исказен начин како и кај одредени форми со партицип на 

глаголот (për të, me të, një + pjesore), пред кратките заменски форми i, u, 

кратките соединети заменски форми ia, iu, ju, jua, ua, како и кај честицата u кај 

пасивните форми на глаголот“.25  

Накратко, авторот на текстот на Канонот го користи апострофот за 

означување на испуштањето на неакцентираното [ë] на крајот од зборот, кога 

по одреден збор следува друг збор кој почнува со самогласка.“26  

Од текстот на Канонот извадивме зборови кога се испушта [ë] и се 

пишува апостроф: biri e qet t’âmen prej shpijet ( f. 22); do të shkojë secili n'at piesë 

(f. 25); deri n'at ditë (f. 29); dâmin e gioben do t'a hjekë rrogtari (f. 29 ); Si t'a bâjë 

vllá at shpí (f. 36 ); "Kapari t'a bân gjân, t’anden (f. 51); “m’u randofèt në ket e n’at 

jetë kjo peshë (f. 37); me tê s’mund të qesin (f. 17); per të gjallët e t'et (f. 25); qi t’u a 

shênjojë i atí (f. 25) ; do t’ia apë (f. 29); dý per nji të zot’z” (f. 30); me i tretë ndo’i 

kambë berri ”(f. 30); do t’a bâje me dije (f.31); të zo’n e tufés (f. 31); i sjellë të zot't 4 

okë djathë (f. 32); Kryegjâja kurr s’cofë (f. 32); kater kufíj t’ue, ndrŷje e token pûnoje 

(f. 41); Katundi shoqi – sho’it i presin mik  ( f. 68). 

    Апострофот во овој текст и воопшто во албанскиот јазик се пишува и по 

одречната честица s’ (nuk, не): kanuja s’jau gjegjë vajin (f. 17); e peng me tê 

s’mund të qesin (f. 17); "as vetë, as kush i shpis s'ême e s’diej sè kush të vodh a të 

vrau"(f. 65); S’ndeshkohet kush me giobë per dâm të gjâs (f. 75) итн.  

Ваквата употреба на апострофот во писмена форма сметаме дека е под 

влијание на говорната народна форма. „Се знае дека во говорна форма 

испуштањето на гласови е многу честа појава и изговорна навика, а 

испуштањето на неакцентирани гласови се врши и поради етимологиски 

причини“.27  

                                                             
25 Drejtshkrimi i gjuhësh shqipe, ASHSH, IGJL, Tiranë, 1973, 67. 

26 Rami Memushaj, Shqipja Standarde- si ta flasim dhe ta shkruajmë, Tiranë, 2011, 153. 

27 Gjovalin Shkurtaj, SF, nr .3, 1971,  86. 
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Во нашиов текст со апостроф се пишуваат и присвојните заменки без 

препозитивен член. „Мислиме дека апострофот е показател на потеклото на 

кратките соединети заменски форми од претопувањето на препозитивниот член со 

коренот на присвојните заменки. Оваа појава ја забележуваат и истакнати 

граматичари“.28 

 За разлика од стандардниот јазик каде што заменските форми се пишуваат 

без апостроф, во текстот на Канонот овие форми се пишуваат со апостроф, како кај 

зборовите: "Kapari t'a bân gjân, t’anden (f. 51); “m’u randofèt në ket e n’at jetë kjo 

peshë (f. 37); do t’a bâje me dije (f. 31). 

 „Во албанскиот јазик честопати се испушта самогласката [ë] кај честицата të, 

кај препозитивните членови të, së, како и кај кратките заменски форми më, të. Ова 

испуштање се одразува и во писмена форма, бидејќи наместо неизговорот на [ë], се 

пишува апострофот: t’i dha (të i dha), m’i dha (më i dha), t’i them (të i them), t’u 

thuash (të u thuash)“ и др. 29  

 Во текстот на Канонот во повеќето случаи апострофот се пишува како и 

во албанскиот стандарден јазик, како: m’u randofèt në ket e n’at jetë kjo peshë (f. 

37); “Kisha s’ka peng me kend.“ (f. 1); Kanuni s’mund t’i vejë kurrnji barrë kishës (f. 

1); famullia s’mund t’i lypë peng kishës (f. 1); si kisha si famullia, do t’i rrîjn pa fjalë. 

(f. 1); kishës s’mund t’i mirret gjoba (f. 1); Kisha s’ep pagesa (f.1), globet (f. 3); s’ka 

pushtet me i u përzie nder detyrë të Meshtaris (f. 3); Famulltari do t’i nxjerrë e do t’i 

bajë me pûntorë të vet (f. 3); Famulltari do t’i nxjerrë e do t’i bajë me puntorë të vet 

(f. 3); per te s’mund t’i lypë arsye (f. 3); Prifti s’bjen më gjak.”(f. 3);“Prifti s’çohet në 

bé.”(f. 3); M’u perkujdesë per veshë e mbathë të gjindes (f. 8); m’u çue bukë 

puntorvet (f. 8); E zoja e shpis s’gatuen, s’shkon per ujë, s’bán drú, (f. 8); bariut do 

t’i thotë (f. 9); ky e din se çë fare berri a lope asht per t’u hjekë (f. 9); M’u martue më 

kanûn do’me thanë m’u bâ shpí (f. 10);‘’Djali ka tager me mendue per martes të vet, 

po s’pat prind’’(f. 10). Ваквите добро напишани форми се доказ за високата 

јазична култура и добрата лингвистичка подготовка на авторот.  

                                                             
28 Seman Riza,  Pronorët e shqipes, BUShT, SShSh, 2, 1959, f. 102. 

29 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2005, f. 232. 
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          Употребата на апострофот во текстот неретко не е во согласност со 

денешните правописни правила, како на пример: Në vrri, nd’ujë e në mulli (f. 1); 

Kisha s’ep pagesa as del n’ushtri (f. 1); famullia dán me bâ ndo’i punë (f. 2); me 

thanë Meshë ndo’i herë në motmot (f. 3); Bajraktari me krenë, e ndo’i herë edhe me 

të parë të kishës (f. 5); Munden me hí dorëzanë edhè pá e pvetë të zo’n e shpís (f. 9) a 

n’u mbajtë krah fmî vet të vet mâ teper se të tjervet (f. 8); para se të shes gja a të 

prese ndo’i kambë berri (f. 9); e hjekë të zojen e shpás, per n’u raftë per sýsh se 

bracnon (f. 8); Me ra më ndo’i faj të randë shpija (f. 9) итн.  

Општо земено, може да се заклучи дека авторот на Канонот правилно го 

употребувал апострофот, со одредени исклучоци: me i krye zyret e Fés gjithsi t’a 

lypë puna e shpirtit (f. 3); t’a két leçit vjedhsin (f. 3), каде што соединетата форма 

t’a (<të+e) според сегашното правило би требало да се пишува без апостроф ta, 

бидејќи овде станува збор за спојување на честицата të, на конјунктивен начин 

со кратката заменка форма ai во акузативна форма atë, e; значи të + e = ta. По 

аналогија на ова спојување, заменските соединети форми ma, ia, jua, ua и др. 

сега се пишуваат без апостроф. sipas një rregulle drejtshkrimore duhet të shënohen 

pa apostrof.  

 

 

Употреба на големата буква  

Што се однесува до употребата на големата буква вреди да се истакне 

дека  авторот се покажал доста коректен. Имено, и по мерилото на денешните 

правописни правила слободно може да се каже дека имаме точна употреба на 

големата буква.   

Со голема буква редовно се пишувани личните именки: Kisha, 

Famullitari, Ipeshkvi, Meshtar, Kumbarë, Kunorë, Ungjill, Kanun, Bajaraktar, 

Bajrak, Flamur, Grua, Mullini, Armë, Rrogtari, Bariu, Bleta, Kufíni, Kasneci, Plak, 

Porota, Lekë, Gjergj, Shën Marku, Lazar, Ndue, Nikollë, Marka, Thkellë и др., 

топонимите: Mirditë, Dushman, Drîni, Dera e Gjon Marku, Oroshi, Berishë, në 

Muriqe, Zhubë, Shalë, Nikaj, Dukagjini, Curraj, Mertur, Krasniqe, Gash, Lezhë, 

Gomsiqe итн. 
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Со голема буква се пишувани и имињата и презимињата на луѓето, како: 

Flamuri i Kryezezit, Vogjlia e Flamurit, Brahim Bej Serxherdja, Kasëm bej 

Bylykbashi, Dodë Prênçi, Zenel Shabani, Keq Prêla, Zef Gjeka, Prêlë Toma, Gjelosh 

Nik Vuksa, Leka Brahim Vuskani, Frrok Çupi, Marka Deda, Zef Deda, Kroni i Ri  

итн. 
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2.2. ФОНЕТСКИ И ФОНОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ 

 

Досега ја разгледавме азбуката, графичките особености на текстот. 

Азбуката и графијата на текстот непосредно се поврзани со фонетски и 

фонолошки особености, кои заслужуваат посебно внимание. Сметаме дека овие 

карактеристики ќе бидат појасни ако ги споредиме со раните текстови на 

албански јазик, како со делата на Бузуку, Буди, Богдани итн. 

Врз основа на податоците добиени од фонетската интерпретација на 

текстот на Канонот можеме да извлечеме некои важни заклучоци за 

фонолошката  интерпретација на албанскиот јазик од времето кога е напишан 

Канонот. Овие заклучоци треба да се споредат со резултатите од дијахрониската 

интерпретација на системите на албанскиот јазик, како во општ план, така и во 

дијалектен и меѓудијалектен план. Врз основа на ова можеме да кажеме дека:  

текстот на Канонот претставува одреден „обработен“ степен на албанскиот 

јазик, литературен јазик, кој подлегнува на една кодифицирана (нормирана) 

практика, што може да ни помогне во одредени околности, бидејќи анализата 

на процесот на кодификација ни открива поопшти тенденции од еден одреден 

говор. 

Општо земено, фонетскиот систем на албанскиот јазик на ова време му 

припаѓа на денешниот албански јазик. Ова особено се забележува во основните 

опозиции на фонемите, бидејќи синтагматските промени кои се искажуваат во 

инвентарот на фонемите, кои за одредено време биле многу важни, веќе биле 

завршени и стабилизирани, за да продолжат понатаму со процесите на развој 

на современиот албански јазик.  

Овие резултати од развојот може да се потврдат преку дијахрониска 

споредба со северозападните гегиски говори и делата на постарите автори, 

особено со Бузук. Ваквата споредба за нас е од огромно значење, бидејќи преку 

неа доаѓаме до функционална и темелна интерпретација на фонетскиот систем, 

што значи дека основните фонолошки принципи кои ги следиме се во општата 

линија на фонологијата и концептот на фонемата. 
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           Местото на фонетиката во структурата на јазикот се определува со 

функцијата на гласовите во јазикот. Јазикот е најважното средство за 

комуникација меѓу луѓето, средство со кое луѓето разменуваат идеи и мисли. 

„Преку јазикот луѓето ги изразуваат своите мисли, соопштуваат одредена  

содржина, а оваа содржина се изразува во одредена форма, обично во 

гласовна."30  

          „Фонетика ја проучува гласовната структура на говорот: изговорот на 

гласовите или физиолошката и акустичната страна, нивната класификација, 

модификација, појавите и правилата на промена на гласовите во различни 

позиции",31 вклучувајќи и други составни сегменти на говорот, како што се: 

акцент, слог, интонација и др.  

      Проучувањето на гласовите „од физиолошки, акустичен и перцептивен 

(слуховен) аспект не би имало никаква вредност за лингвистиката, ако не 

служеше за откривање на нивната функционална вредност.“32 Онаа гранка 

на фонетиката која се занимава со проучување на функцијата на гласовите 

во процесот на комуникацијата се нарекува функционална фонетика или 

фонологија; т.е. фонетиката се занимава со проучување на гласовите, а 

фонологијата со проучување на фонемите.  

                Фонолошкиот систем на јазиците и дијалектите се разликуваат меѓу 

нив не само по бројот на фонемите туку и од односите помеѓу инвентарот на 

фонемите во системот. Врз основа на досегашни лингвистички студии се 

констатира дека фонемата не може да постои како посебен елемент на 

јазикот, туку тоа е форма на неговото постоење. 

          Сите фонеми самогласки и согласки на јазикот го сочинуваат 

вокалниот и консонантскиот инвентар. Инвентарот на фонемите и 

опозициите меѓу нив го формираат фонолошкиот систем на јазикот. 

                                                             
30 Anastas Dodi, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004, 7. 

31 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2005, 36. 

32 Asllan Hamiti , Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2005, 317. 
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   Преку анализа на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини се обидовме да 

ги прикажеме фонетските и фонолошките особености, споредувајќи ги со 

текстовите на старите автори од една страна и со албанскиот стандарден јазик 

од друга страна. 

Општо земено, фонетскиот систем на Канонот е дел од современиот 

албански јазик. Разликите на текстот од денешниот систем се од природата на 

промените во структурата на реализација во низа, на дистрибуција, кои се 

одразуваат и врз системот и инвентарот, но многу побавно. 

Од тоа време па сè до денес, овој систем се развил кон стабилизација на 

веќе започнатите процеси, како што се: употребата на неакцентираното [ë] во 

апсолутен крај на зборот, односите меѓу африкатните и палаталните согласки, 

дијахронискиот однос на консонантските стари групи kl, gl; должината и 

назалноста на самогласките, вокалните групи ae, vo и др. 

Во сферата на вокализмот, важна карактеристика за нашиот текст како и 

за старите албански текстови е запазувањето на разликата меѓу кратките и 

долгите самогласки. Иако нашиот пристап при обработка на јазикот на текстот 

на Канонот е синхрониски, во нашата работа ќе се обидеме да дадеме и 

одредени историски па и споредбени толкувања.  

Јазикот во текстот на Канонот нè упатува до доброконституиран целосен 

фонетски систем, со одреден инвентар од самогласки и согласки, како и со 

воспоставен стабилен сооднос меѓу нив. Веќе спомнавме дека фонетскиот 

систем на овој текст, воопшто, е дел од новиот албански јазик, преплетен често 

со постари форми, како што се: употребата на согласката /ll/ наместо /dh/ кај 

глаголот ndollë, запазувањето на групата lk кај именката bulk (земјоделец), 

испуштањето на неакцентираното /ë/ кај помошниот глагол од трето лице 

еднина âsht (< ashtë, мак: e), употребата на самогласните групи ue, ye, ie како 

целосни: shtue, çue, huej, kuej, mësue; зачувувањето на групите mb, nd, ng 

како во зборовите: kumbara, mblohet, mndyret, ndera, ndo’ ngau, pengu, 

hanger итн.  
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2.2.1. СЛОГ 

Поимот слог е еден од најосновните, но и најсложените термини за 

дефинирање. Обично се вели дека слогот е дел од зборот кој се изговара со едно 

издишување. Тој може да се дефинира како единица на говорот, изговорен меѓу 

два исечоци на паѓање на интензитетот на гласот. Секој слог има само еден врв 

на интензитет, кој воедно го претставува и неговиот центар. Значи, слог е 

растојание помеѓу два сонорни минимуми. Обично слоговите се составени од 

два или од повеќе гласови. При вакви случаи разликуваме јадро на слогот 

(самогласката) и нејзината периферија (составена од една или од повеќе 

согласки). Секој слог мора да има јадро.33 Според Хјемслев „Најмалиот звучен 

пресек што може да се карактеризира со посебен акцент се нарекува слог.“34 

Помеѓу слогот, акцентот и интонацијата постои сооднос на зависност, 

каде што слогот може да добие акцент или интонација, па дури и акцент и 

интонација, од која произлегува дека слогот е константен и независен елемент, 

додека акцентот и интонацијата се променливи и зависни елементи. 

Слогот се состои од самогласки и согласки, кои се разликуваат меѓусебно 

не само од акустичен аспект туку и од функционална гледна точка. 

За да се формира слог мора да има најмалку една самогласка (или 

сонорна согласка, како што е во словенските јазици), а се разбира и согласка 

или пак некој друг вокал или полувокал. Самогласката е јадро на слогот и е 

независна од другите елементи. 

Во албанскиот јазик, за разлика од словенските јазици каде што во 

отсуство на самогласки и сонорната /r/ (во македонскиот јазик) е слоготворна, 

ниедна согласка не е слоготворна. Имено, слогот е група гласови 

сконцентрирани околу една самогласка. Во албанскиот јазик слогот може да се 

образува и од една самогласка. Општо земено, бројот на слогови во еден збор во 

албанскиот јазик се совпаѓа со бројот на самогласките во тој збор.  

                                                             
33 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2011, 265. 

34 Louis Hjemslev,The syllable as a struktural unit, në proceedings of the Third Internatioanl 

Congres of  Phonetic Sciences, Ghent, 1938, 266-272. 
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Делењето на зборовите во слогови има фонолошка вредност. На пример 

во албанскиот современ јазик „групата согласки str може да се дели на три 

начини: /s-tr/, /st-r/, /str/, бидејќи има зборови кои завршуваат на  -s, -as, -

st како: rast, зборови кои почнуваат со /tr/:  tre, trashë, со /r/: re, raki, со 

/str/: struk“35 а во нашиот текст и зборовите: strapleq, stramirë. 

„Во случаите кога одредена консонантска група не може да се подели за 

да се толкува како почетен или како завршен гласовен сегмент станува збор за  

согласка која им припаѓа и на двата слога“. 36  

Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини процесот на отворење на слогот 

со посредство на асимилацијата преку назализацијата е доста присутен, како кај 

зборовите од типот: me banë, кај кои по испуштањето на крајното /ë/ добиена 

е формата me bân, а подоцна и фонетската форма  me bâ:, или trâ: од tran 

итн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit, Prishtinë, 1985, 157. 

36 Ibidem. 
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2.2.2. СИСТЕМ НА САМОГЛАСКИ 

Вокалниот систем на албанскиот јазик од XVIII век и почетокот на XIX 

век е доста сложен и богат. „Северозападните гегиски говори во ова време веќе 

ги оформиле следниве разликувачки особености: степен на издигнување, место 

на артикулација, назалност, лабијалност и должина. Овие карактеристики се 

различни во дијалектните говори, па затоа понекогаш постојат елементи на 

сомнителна графичка нестабилност во однос на системските карактеристики“.37 

Гласовите на говорот се делат во две големи групи: самогласки и 

согласки. Тие се разликуваат според артикулациските, физичките и 

функционалните особености. Од физиолошка гледна точка самогласките се 

образуваат при широк простор во усната празнина низ која слободно минува 

воздушната струја, а при образувањето на согласките говорните органи прават 

одредена преграда или теснина. Кога ги изговараме самогласките целиот 

говорен апарат е напрегнат (во тензија), додека кога ги изговараме согласките 

напрегнат е само одреден дел од говорните органи, односно зоната каде што се 

формира преградата или теснината.  

Иако гласовите се изразуваат преку артикулативни и физички својства, 

тие во процесот на комуникацијата добиваат семантички карактер. Имено, 

преку ова се овозможува говорителот да препознава фонеми, морфеми, форми 

на зборови и нивното значење при комуникацијата.   

При фонетска анализа на гласовите од артикулациски и од акустичен 

аспект  докажано е дека никогаш не изговараме два гласа сосема исто поради 

различното фонетско опкружување на одреден глас, позицијата во зборот, 

територијалната припадност на говорителот и други фактори.  

Имено, гласовите се изговараат со различна висина, сила, должина и 

боја. На пример, различно ги изговараме алофоните на самогласката [а] кај 

зборовите: „kap, kánë, ka, ára и др., при што сите овие [а] акустички се 

различни гласови, акцентираното [á] во зборот ára е подолга и посилна од [а]-

то во зборот  kánë. Акустичните својства на гласовите се различни кај секој 

                                                             
37 Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit ( 1706), Prishtinë, 1985, 162.  
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говорител во зависност од анатомијата на говорниот апарат, изговорните 

навики,  полот, возраста, територијалната припадност итн.“ 38 

Следствено на ова, имаме неопределен број (мноштво, безброј) на 

гласови, во случајов на самогласката [a], кои имаат една и единствена јазична 

функција, т.е. фонема, иако се изговараат различно. Гласовите кои 

функционираат како јазична единица се фонеми. „Фонемата е најмала јазична 

единица која не може да се подели на помали линеарни единици кои 

последователно се употребуваат при процесот на зборувањето; таа се разликува 

од другите единици бидејќи сама по себе нема значење, иако нејзина главна 

улога во јазикот е разликувачката  функција. 

Системот на фонемите во албанскиот јазик како и во сите други јазици, 

заедно со вкупниот фонолошки систем е резултат на непрекинат долготраен 

развој. Поради ова јазиците се развиле и еволуирале во различна мера од 

дамнешното време. 

Од документираниот период во албанскиот јазик наоѓаме седум фонеми 

самогласки /a, i, e, o, u, y, ë/. Првите пет самогласки се наследени од 

праиндоевропскиот јазик, додека [y] и [ë] се создадени во подоцнежниот развој 

на албанскиот јазик.  

Duke u mbështetur në rezultatin e kundërvënieve me vlerë fonologjike të 

shkallës, të gjatësisë dhe hundorësisë na dalin 24 fonema zanore.  

Për zanoren [a] kemi këto katër variante të fonemave: /a/, /a:/, /â /, /â:/, 

kështu na dalin edhe zanoret e tjera.  

Врз основа на фонолошката опозиција на степенот на отворање, 

должината и назалноста во гегиските говори имаме вкупно 24 фонеми 

самогласки. Имено, среќаваме серија на фонеми: а) орални кратки самогласки, 

б) орални долги самогласки и в) назални самогласки. На пример, имаме четири 

фонеми на /а/: /a/, /a:/, /â /, /â:/. И другите самогласки се јавуваат со вакви 

фонеми, освен фонемите /ë, o/. Имено, познато е дека во гегиските говори 

самогласката [ë] не се среќава во акцентирана положба и не се смета за посебна 

фонема, додека /o/ не се изговара како назална.    

                                                             
38 Asllan Hamiti , Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2005, 169. 
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Во текстот на Канонот самогласките се употребуваат како: кратки, долги, 

неносни (неназални) и носни (назални). Сите овие самогласки одделно се 

обработени, и се разгледани нивните фонетски особености и фонолошката 

функција. Ваквиот пристап ни овозможи да ги истакнеме опозициите на 

фонемите самогласки и нивните варијанти (алофони).  

Бидејќи текстот на Канонот е напишан на гегиски дијалект 

(северозападно гегиско наречје) можеме да се потпреме на дијалектните 

истражувања на овие говори и воопшто на северните албански говори. Имено, 

во гегиските говори вокалниот систем познава: опозиција на фонеми според 

степенот на издигнување на јазикот во усната празнина (ниски ~ средни ~ 

високи), б) опозиција според место на образување на препреката (предни ~ 

централни ~ задни), в) опозиција според неносовност ~ носовност (орални ~ 

назални самогласки) и г) опозиција според должината (кратки ~ долги) 

самогласки.  

  Позицијата на јазикот одредува две особености на самогласките, местото 

на образување во усната празнина, односно дали самогласката се образува во 

преден, среден или заден дел од усната празнина; висината на издигнатост на 

јазикот и учеството или неучеството на усните при изговор на одредена 

самогласка. Врз основа на овие опозиции се реализира спротивставувањето 

(опозицијата) на фонемите самогласки.  

Разликувачките особености се извлекуваат од опозициите на фонемите. 

На пример, самогласките [i] и [y] образуваат само една единствена опозиција, 

т.е. отсуство ~ присуство на лабијалност. Имено, двете самогласки во 

албанскиот јазик се високи, предни, т.е. овие се заеднички особености, со 

разлика на тоа што [y] е лабијална, додека [i] е нелабијална. 39 Ова 

разликувачка особеност во текстот на Канонот ја среќаваме кај зборовите од 

типот: drithi, bylmeti, shpi:, krye. 

За да имаме јасна слика за особеностите на самогласките, ја користевме и 

табелата подолу. 40 

                                                             
39 Kanuni i Lekë Dukagjinit, Rilindja, Prishtinë, 1972, 24. 

40 Anastas Dodi - Jorgji Gjinari, Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1989, 22. 
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И во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини самогласките можат да се делат 

на: предни, средни и задни; затворени, полуотворени и отворени; уснени и 

неуснени. Сите овие карактеристики произлегуваат од местото на образување, 

висината на јазикот и учеството или неучеството на усните при образувањето на 

самогласките. 41  

Вреди да се спомене дека самогласките се среќаваат во сите позиции на 

зборот и во врзан текст во албанскиот јазик се употребуваат околу 45 %, а 

согласките 55 %. Еве неколку зборови преземени од Канонот со употребени 

самогласки: предни самогласки [i], [y], [e] како во зборовите: rakija, kuria, 

mullini, shpi, pleqni, bylmeti, tlyni, dý, me u dyndë, me u shty, nder, 

tetë, rreth, ânet, krye итн.  

Средни самогласки [a], [ë] наоѓаме кај зборовите: gjak, faj, tager, 

vogjlia, lajmtari dorërasi, qafë, janë, ksollës, vjedhë,  fjalë и др.   

Задни уснени самогласки [u], [o] имаме во состав на зборовите: katund, 

fishekun, miku, trungu, puntorët, roje, çdo, zot, lshohet, kohë, mos итн.  

 

 

 

                                                             
41Bahri  Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000, 19. 
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2.2.2.1. ОСНОВНИ ВАРИЈАНТИ НА САМОГЛАСКИТЕ 

 

Со оглед на тоа што Канонот претставува збир на собран говорен 

материјал од пошироката северна зона на Албанија, не е лесно да се отсликаат 

основните варијанти на самогласките, односно фонемите.  

Описот на системот на самогласки е полесна работа при опис на живи 

говори, а е посложена задача кога од пишуван текст треба да се извлечат 

основните карактеристики на вокалниот систем. Имено, во писмена форма со 

буквите се означуваат фонемите, т.е. имаме мртов говор, а при жив говор ни се 

јавува јазикот со сето богатство: начинот на изговор, варијантите на фонемите, 

акцентот, интонацијата итн. Сепак, при вакви тешкотии, дијалектните 

истражувања, односно монографии за одредени гегиски говори можат да ни 

бидат во корист и за истражување на фонетско-фонолошките особености на 

текстот на Канонот.  

 

 

САМОГЛАСКATA /i/ 

 

Оваа самогласка се опишува како предна, висока и неуснена. Во текстот ја 

среќаваме како кратка и долга, неносовна и носовна, во акцентиран и 

неакцентиран слог. Авторот на овој текст употребувал и одредени 

дополнителни дијакритични знаци за бележење на посебни фонеми самогласки 

не само на <i>, туку и на други самогласки. Општопознато е дека во гегиските 

говори краткото [i] и носното  [î] се изговараат како поотворени од главната 

варијанта.  

Неакцентираната самогласка [i] пред одредена акцентирана самогласка 

преминува во -j- (односно се консонантизира во į), како варијанта на фонемата 

/j/: ja dha, i dha, t’ja them, t’i them”.42 Промената на неакцентираното [i] во 

полувокалот /j/ се забележува и во случаите кога /i/ се употребува по одредена 

акцентирана самогласка од типот: vllai, ai.  

                                                             
42 Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit (1706), 165. 
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Самогласката [i] во текстот се чита долго [i:] како во зборовите: shpí:, 

detyrat e ushtri:s, tri: kulla, shpi:rt, barí:n, djelmni:, i ri:, e vogjli:s итн. 

Краткиот вокал [i] е помалку отворен, речиси полуотворен: kish, mish, 

fis и др. Самогласката [i] се изговара и со средна должина во зборовите што 

имаат најмалку два слога, како: kisha, fisi, thirren и др.   

Варијантите на кратко и среднодолжинско [i] не формираат опозиција 

меѓусебе, следствено на ова не се сметаат како посебни фонеми со 

функционална вредност. Работата е поинаква кога станува збор за долгото [i:] 

кое образува фонолошка опозиција со краткото [i], па затоа се сметаат за 

посебни (одделни) фонеми. 

 Një variante i zanores [i] konsiderohet edhe [i]- ja e patheksuar, e cila pëson 

më së shpeshti ndryshime. Kjo në kuadër të fjalës gjendet gjithnjë në pozitë jashtë 

theksit, por mund të dalë në pozitën paratheksore dhe pastheksore, p.sh. vendi, 

kuvendi, unjillit, rrethi, kufini, zoti etj.  

За посебна варијанта на фонемата /i/ се смета и краткото [i], кое обично 

се наоѓа во неакцентиран слог, во позиција пред или по акцентиран слог, како 

во зборовите: vendi, kuvendi, unjillit, rrethi, kufini, zoti итн. 

Врз основа на анализата на текстот се разликува и една друга фонема, 

тесна и предна носна самогласка [î], бидејќи во текстот се бележи со надреден 

знак за означување на носовност а се слуша и во гегиските говори.  

Ако се обидеме да заклучиме, можеме да кажеме дека  во текстот на 

Канонот самогласката [i] се среќава како: кратко или среднодолжинско 

неносовно [i], долго орално [i:], полувокално орално, [ị] и носовно [î:] кратко 

или долго. Значи, во овој текст имаме пет фонеми акцентирани самогласки /i/ 

и едно неакцентирано [i].  

 

 

САМОГЛАСКАТА /y/ 

 

         Самогласките од овој тип се предни, тесни и уснени, а според 

степенот на издигнатост на јазикот кон непцето, оваа самогласка е поотворена 

од својот најблизок и најсличен вокал [i]. 
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Централногегиските говори, како и најјужните тоскиски говори не 

познаваат [y], бидејќи тоа се делабијализирало во [i], а поретко и во [u], како di 

(< dy), sy (<si), uni:r (< yndyrë). Во повеќето централногегиски говори 

акцентираните вокали /i, u/ најчесто се дифтонгизирале во секундарен дифтонг 

од типот mȃik < mik, na ̑use < nuse.  

Ова иновативна фонетска појава не ги опфатила говорите на Косово, со 

исклучок на мал број говори во јужниот дел на Косово во граница со 

Македонија. Во својот прилог на тема „За поблиска класификација на 

североисточните говори“, објавено во списанието Перпарими бр. 1, Приштина, 

1980, проф. Фадил Рака констатира дека под влијание на тетовските и на 

скопските говори делабијализацијата на  [y] во [i] се проширила и во говорите 

во некои села во општина Качаник, како во Глобочица, Котлина, Штразе, 

Кривеник итн., но оваа појава не е проширена посеверно од граничните села.  

Спорадично мешање на [y] со [i] среќаваме и во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини, како кај глаголот: hî за hy, hin за hyn. Под влијание на 

дијалектниот изговор самогласката [y] понекогаш се употребува наместо /i/, 

како shqyp, shqyptar, qylym итн. Меѓутоа, општо земено, во нашиов текст 

самогласката [y] се употребува правилно и сходно на дијалектната изговорна 

навика: ky, dy, ftyrë, tý, ngjy, shty, përlye итн.  

Долгото [y:] се изговара како позатворена варијанта од кратката и се 

среќава само во акцентиран слог, најчесто во отворен слог: sy:, dry:, ty:, dy:. 

Во неакцентиран слог се среќава ретко. 

Краткото  [y] се забележува главно во акцентирана положба во затворен 

слог, обично кај едносложните зборови.  

Во текстот на Канонот самогласката [y] се употребува и како самостојна и 

во составот на група самогласки. Како самостојна ја забележавме кај 

придавките:  ky:, ty:, yti; броевите: dy:, i dyti, të dyja; именките: sy:t, 

qyteti, zyrja, gylpan, qyshke, grykë, tlyni, shqypatari, detyrsi, gjygji; 

глаголите: hypet, pshty, të thyme, me mbyt, shtyhen; заменките: aty, së 

tyne; прилогот: përndryshe итн.; додека како дел од група самогласки  ye, [y] 
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се забележува кај зборовите: arsye, kryekcyemi, u thye, punë e pakryeme, 

krye, nye, pa: shkapercye, shbërthye и др.  

Во текстот е присутна и носната самогласка [ŷ] како долга или кратка: 

vû:, xû:, prû:, drû:, kanû:n. 

Од сето ова произлегува дека акцентираната самогласка [y] во текстот на 

Канонот се јавува како кратка или долга неносна, носна, акцентирана и 

неакцентирана, т.е. во пет фонеми.  

 

 

САМОГЛАСКАТА /u/ 

 

Самогласката /u/ е тесна, задна и уснена. Кратката и акцентирана како и 

неакцентираната [u] во гегиските говори се изговара како поотворена од 

главната варијанта и со послаба лабијалност.  

Долгата акцентирана [u:] се изговара како најтесна и најзадна 

самогласка во албанскиот јазик. Краткото и среднодолжинското акцентирано 

[u] не се сметаат за посебни фонеми, туку како варијанти (алофони) на една 

единствена самогласка, бидејќи тие не образуваат опозиција меѓусебе. Имено, 

ниту графички авторот на Канонот не ги разликува овие два алофони: kanun, 

bariu, te  lanunat, kumbonë, unjillit; kufini, kush dhunon, punë, ku dhuna, puntorja, 

kanuja, famullis, kujrisë, psunija, me vu, gjithkuej, gjaku, katundi, ndokush, 

sundimi, kulm, giûh, zbashkut, bukë, shkuesi, krushqit, nuse, kunora, nuk, askush, 

kputun, mullî, uha, zhgarkuesit, vllau, ndrikulla, pushkë, cungu, rrush, kushrinija, 

miku итн. 

Како што може да се забележи и од дадениве примери оваа самогласка се 

среќава во сите позиции на зборот: на почетокот, во средината и на крајот од 

зборот; во акцентирана и во неакцентирана положба, во отворен и во затворен 

слог, но општо земено таа не трпи важни промени.  

Врз основа на досегашните дијалектолошки студии за гегиските говори 

констатирано е дека кога неакцентираното [u] се наоѓа во затворен краен слог 

од зборот и по него се употребува една од ликвидните /l/ или /ll/, тоа се 
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редуцира во неакцентирано [ë] (спореди: petëll, mjegëll, vetëll < petull, 

mjegull, vetull), но оваа појава не се забележува во текстот на Канонот.    

       Сметаме дека оваа фонетска појава сè уште била жива дури и кога авторот го 

собирал материјалот на Канонот, но тој не го бележел поради веќе 

воспоставената одредена норма на пишување на албанскиот јазик, која се 

почитувала и во верските текстови и на други дела на албански јазик, што биле 

објавени во културниот центар на Албанија во тоа време, во Скадар. 

  Долгата самогласка [u:] како и кратката акцентирана [u] не трпи 

никакви промени, како што е случајот со неакцентираното [u], редуцирајќи се 

во неакцентирано [ë ] или испуштајќи се целосно, без да остава траги.  

 Носното [û] во текстот се јавува како долга и кратка самогласка, како во 

зборовите: pûnë, kû, pûntorin, dhûna, ashtû, kûdo, kanûni, germûshet и 

др. Како и другите самогласки, вокалот [u] во нашиов текст се јавува во пет 

варијанти, кои се сметаат за посебни фонеми:  акцентирано долго и кратко 

неназално, долго и кратко назално и неакцентирано кратко [u].  

 

 

 

 

САМОГЛАСКАТА /o/ 

Поради отсуството на графички дополнителни знаци при пишувањето на 

самогласката [o] во текстот на Канонот не можеме да дадеме многу описи и 

толкувања. Имено, општопознато е дека оваa самогласка е задна, 

средноотворена и уснена.   

Во продолжение ќе изнесеме неколку зборови во чиј состав имаме [o]: 

pronvet, kjo, grosh, rob, ksolla, rrogës, okë, zot’t, orgaja, do, giobë, kosha gjendet e 

vendosne, shofë, tokës, oroe, çdo, rrogë, Vojvodet, ndo’i, doket, dorzanija, dora, 

opangat, zoti, me e  njoftë, nevoja, gjihmonë, t’u randoftë, i lodhen, por, gjojë, orë, 

koshin, kofen, të korrmen, të veçojë, i barrtorit, shko, t’a lajë posaçe, kuejdo, sjellje 

kanunore, kohë, flokëvet, mangore итн.  
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Врз основа на разгледувањето на текстот на Канонот, како и врз 

дијалектните истражувања, можеме да констатираме дека немаме назално [o].  

Следствено на ова, сметаме дека самогласката [o] во текстот за кој зборуваме се 

јавува во три варијанти, кои се посебни фонеми, односно: неназално 

акцентирано долго /o/, неназално кратко акцентирано /о/ и неакцентирано 

/o/.  

 

 

 

САМОГЛАСКАТА /e/ 

 

Самогласките во нашиов текст бележени со буквата <e> се изговараат 

како средноотворени, предни и неуснени.  

Краткото [e] се јавува со поотворени варијанти во позиција пред 

вибрантните сонанти /r, rr/и меѓузабните /th, dh/.  

Фонетски носната самогласка [ê] се изговара како поотворена и подолга, 

а во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини се бележи со надреден знак за 

означување на носовност [ê], како кај зборовите: atê, vêjme, shêji, shpêz итн. 

Во текстот самогласката [ë] се пишува со буквата [e]: nen, per, nder, njekto и 

др. Долгиот назален вокал /ê:/ графички не се среќава во овој текст.  

 

 

САМОГЛАСКАТА /a/ 

 

 Сите варијанти на фонемата /а/ се сметаат како најотворени самогласки 

и со широко поле на распространетост (од средни, па сè до предни или задни), 

поотворени или позатворени.   

Краткото [a] се смета како поотворена, како: tagri, bariu, vadja, opingat, 

uri, kujrija, gjaku, amliset, hekurishtat, vegla, farkatri итн. 

Долгото [a:] се изговара како позатворена самогласка во акцентирана 

позиција во сите слогови, освен кај отворените слогови, како: vra:, ka:, vlla:n, 

pa:, sa:, ka:l итн.  
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Неакцентираното [a] не се изговара ниту како предна ниту задна 

самогласка, но е најотворена.   

Носната [â] е поназадна и во повеќето гегиски говори се карактеризира 

со лабијалност. Во текстот се употребува како во зборовите: bâna, âsht, 

kanûja, bâni, gjâ и др.  

 Во голем број гегиски говори назалното [â] често се изговара со различен 

степен на лабијалност, а во одредени говори таа завршува на /о/ од типот: bona 

< bâna, nona < nâna, Tirona < Tirâna.43  Ова редовна појава на лабијализација, 

не ја среќаваме во текстот на Канонот.   Како и другите самогласки, [а] излегува 

со овие фонетски варијанти: неносно акцентирано долго и кратко, носно 

акцентирано долго и кратко и неакцентирано [а], кои поради фонолошките 

опозиции се сметаат како посебни фонеми.  

 

САМОГЛАСКАТА [ë] 

 

Оваа самогласка е средноотворена, централна, неносна. Како во сите 

гегиски говори, така и во овој текст се среќава само во неакцентиран слог. 

 Познато е дека во гегиските говори самогласката [ë] се употребува ретко. 

Имено, таа не се среќава во почетна ни во крајна позиција на зборот, а ретко е 

во средината на зборот. Во северните албански говори се запазува старото 

назално /â/ или /ẽ/, а во тоскиските говори овие самогласки преминале во /ë/. 

Таа во гегиските говори се смета како глас, а не како фонема.  

Во текстот на Канонот самогласката [ë] се пишува неретко и со буквата 

<e>, па следствено на ова не сме сигурни дали авторот бележел /ë/или /e/, како 

во зборовите:  ndeshkim, mendyret, leper, tjeter, per nder, tjeterkend, pershîn,  

fejesen, martesen, perbâhet, dergue, përmbas итн. Во сите јужнозападни гегиски 

говори, за разлика од источните говори,  самогласката [ë] во краен слог од 

зборот пред несонантни согласки се испушта во повеќето случаи. Ова 

самогласка во текстот на Канонот се испушта и кај помошниот глагол од трето 

лице еднина: âsht.  

                                                             
43 Asllan Hamiti – Ajten Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, 134. 
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Самогласката [ë] се пишува во овој текст во сите позиции на зборот, како: 

pjesë, giobë, këtij, i dytë, detyrë, xjerrë, me marrë, me lypë, pûntorë, atëherë итн.  

Во северните па и во сите други гегиски говори самогласката [ë] се 

испушта на апсолутниот крај на зборот, оставајќи траги преку компензациско 

оддолжување на претходната самогласка, т.е. во зборовите во кои пред 4-5 века 

имало крајно [ë], во денешно време ова не се изговара, но се изговара како 

долга самогласката што останала во коренот на зборот, од типот pje:s, gio:b, 

dety:r, i u:rt, me he:c, bu:k, a:rk и др.  

Пишувањето на [ë] на крајот на зборот можеме да го сметаме како обид 

на авторот да се заснова врз правописната традиција на старите текстови, како 

и негов обид за создавање на еден албански литературен јазик заснован врз 

северозападните гегиски говори (скадарските), варијанта која постоела како 

норма на пишуван албански јазик, и која во текот на изминатите два века е 

применета во повеќето текстови на скадарските писатели. 

 

 

 

 

 

НЕАКЦЕНТИРАНИ САМОГЛАСКИ 

 

Самогласката [ë] 

Неакцентираната самогласка [ë], за разлика од тоа што во гегиските 

говори е општа појава, во текстот на Канонот се пишува. Но, има и мал број 

зборови каде што таа се среќава редуцирана во апсолутниот крај на зборот, како 

кај глаголот âsht. Но, оваа појава е ретка, затоа што во повеќето случаи [ë] се 

пишува и на крајот на зборот, како: marrë, pjesë, dorërasi, hijës, deshtarët, 

kângë, i pesëmbëdhjetë и др. Вреди да се повтори во оваа прилика дека 

самогласката [ë] во текстот ја наоѓаме пишувана и со [e]: pershîn, fejesen, 

nder, perket итн. 

 

Самогласката [o] 
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Неакцентираната самогласка [o], впрочем и како и акцентираната, се 

запазува добро во сите позиции на зборот: ograja, do, giobë, dorzanija, 

dorasi, opangat итн. 

 

Самогласката [i] 

 

Неакцентираната самогласка [i] добро се запазува, како во зборовите: 

flamuri, vendi, vendimi, qiknija, но има и примери каде што таа се 

консонантизира во [ј]: именката vllaį, личната заменка aį и др. 

 

Самогласката [y] 

 

Самогласката [y] спаѓа во групата на вокали која најмалку се среќава во 

неакцентиран слог, како на пример: myhyr, hyryjet, ymyt и др. Обично, сите 

неакцентирани самогласки се подложни на промени и губење, како на пример:  

gaz - gëzoj, lavër - lëvroj, mjegull - mjegëll итн. 
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2.2.2.2. ДОЛЖИНА НА САМОГЛАСКИТЕ  

 

Должината на самогласките во  албанскиот современ јазик дури од 

почетокот на XVIII век па до ден-денеска претставува една од најважните 

карактеристики на фонетскиот систем. Од фонетска гледна точка во албанскиот 

јазик разликуваме три должини на самогласките: кратки, средни и долги 

самогласки, додека од фонолошки аспект имаме две должини: кратки ~ долги. 

Долгите самогласки се изговараат позатворено, понапнато и поинтензивно. Со 

други зборови, во албанскиот јазик имаме фонетска и фонолошка должина. 

Фонетска должина имаат самогласките во тоскиските говори и во албанскиот 

стандарден јазик, додека во гегиските говори освен фонетска должина сè уште е 

присутна и фонолошката должина на гласовите.44  

Долгите самогласки образуваат фонолошка опозиција особено во 

акцентиран слог, наречена како јака фонетска позиција каде што максимално 

се изразуваат разликувачките особености. Во гегискиот дијалект самогласката 

[ë] не се употребува во акцентиран слог, па затоа не образува опозиција според 

должината, т.е. секогаш се јавува како кратка. Во варијантата на современи 

гегиски говори, врз која е напишана и текстот на Канонот на Лек Дукаѓини 

должината на вокалите ги опфаќа и носните самогласки.  

Должината на акцентирани самогласки во албанскиот јазик уште одамна 

го привлекувала вниманието на домашни и странски албанолози. Повеќето од 

нив сметале дека должината е врзана со фонетски фактори, како со позицијата 

на одредена самогласка во зборот, со природата на согласката која се 

употребува по нив, со должината на зборот, местото на акцентот и сл.  

Еќрем Чабеј смета дека „за времетраењето на изговорот на одредена 

самогласка во денешниот албански јазик не е многу битен акцентот, ниту е 

важна позицијата во зборот колку што е битен историскиот фактор, односно 

дали должината е првична и наследена или не е таква.  Самогласките, според 

него, се  долги кога одразуваат историски наследена должина, било да 

потекнува од одредена долга самогласка од предалбанскиот период, било да е 

                                                             
44 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2011, 136-143. 
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резултат на претопување на два гласа, предизвикано пред сè од испуштањето на 

крајните слогови во зборот“.45 

Должината на самогласките е важна карактеристична особеност на 

фонетскиот систем на албанските говори, бидејќи преку должината се 

забележуваат разлики не само меѓу тоскиските и гегиските говори, туку и меѓу 

говорите на северниот дијалект. „Според истражувањата на истакнати 

лингвисти, од нив проф. Еќрем Чабеј, Мехмет Челику, Ѓовалин Шкуртај во 

одредени говори долгите самогласки понекогаш тешко се разликуваат не само 

меѓу различни говори, туку и во еден говор.“ 46 

Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини преку пишувана форма добиваме 

претстава и за должината на самогласките. Имено, таа е во согласност со 

изворните северозападни говори. Обично, долгите самогласки се пишуваат со 

удвојување на иста буква, додека назалната самогласка може да биде и долга со 

надреден знак (на француски: akcent surkomflex). На пример: Kisha, kaa tager 

pasunijet si per gjâ: si per tokë (§ 1,pika 2).   

 

Долгата самогласка [a:] 

 

Во споредба со главната (основната) варијанта на самогласката [a], 

засновајќи се и врз фонолошките опозиции, во текстот на Канонот среќаваме 

неколку варијанти на фонеми бележени со буквата <a>: [a, a:, â , â:], како во 

зборовите: gjâk, ka: shpí, barí итн.  

Долга самогласка [a:] среќаваме и во други различни контексти, како: 

Kisha ka: tager pasunijet. (§ 1, pika1, f. 1), Kush fjaliset, a sha:n e i kercnohet kuej, e 

kush e vret a e rreh kend nder vorre, bjen në giobë si per Hije të kishës. ( §5, pika 3, 

f. 2), Kisha ka: tager pasunijet si per gjâ:, si per tokë e shpija mbrend e jashta 

famullijet (§ 1, pika 1, f. 1), Me vra: kush rrogtarin e kishës dorërasi per në kjoftë i 

famullísë vendit, ndiqet vetem prej shpísë të vramit; por, në kjoftë se âsht i katundit 

të huej, atëherë e ndjek edhè Famullija, në të cillen rrogtari kje vra: (§ 11, pika 5, f. 

                                                             
45 Eqrem Çabej, Kuantiteti i zanoreve të theksuara të shqipes, BUSHT, SSHSH, 1957 2 (4), 207-213. 

46 Adem Hajdari, E folmja e Rugovës, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1996, 28. 
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4). Me ngâ: kush puntorët e kishes, bjen në giobë të famullísë. (§ 12). Më mbetë nji 

djalë ferishte djepi, i pa: tatë e i pa: nanë, i pa: vlla: e moter, kushrinja e ngiatë janë 

në detyrë me rritë, gjâ  në e token me i a ruejt, porsè s’kan tager as me shitë  e as me 

ndrrue gjâ  send. (§ 93, f. 26), “Buka e la:n damin” (§ 631, f. 67), Do të lajshë dâmet e 

bâme prej mikut t’and a tuj vu kumbonen e tufës s’ate në tra:, a me të hjekun të kaut 

të hullísë, a me të shitun të rendit të ujit. (§ 636, f. 67), Po të ra: ndore kush, edhè tuj 

ta xanë vetem emnin: “Jam miku i njatij“ e,  edhè pa: të pasë kenë kurr te dera, po e 

ngau kush, të jet mik në derë e ftyra t’u vrugnue ( § 642, f. 68). 

Долго [a:] се среќава и кај именките: ka:, tra:, vlla:, Meshta:r, kujdesta:r, 

ba:ll, gra:, глаголите: ha:, la:, ba:n, vra:, la:n, uha:, sha:n, pa:pasë, честиците: 

pa:, pra:, заменката sa: и др.       

        Причините за изговор на долга самогласка е различна, а пред сè се 

историски или фонетски. Имено, со скратување на зборовите гласовите што 

останале се изговараат како долги од типот лат. deubetus – алб. de:t;  со 

контракција на две исти или различни самогласки, како lae-la:, vrae-vra: и 

др. Во одредени зборови долгото [a:] е последица на испуштање на 

неакцентираното [ë] во апсолутниот крај на зборот во гегиските говори, од 

типот: sha:n, la:n итн.  

         Присуството на сонорната /r/ по самогласката [a] овозможувал 

удолжување на [a] како кај именката meshta:r; во одредени случаи должината 

на самогласката [a:] е резултат на влијанието на историскиот развој на зборот.  

 

 

 

Долгата самогласка [е:] 

Долгата самогласка [e:] многу често се употребува во текстот на Канонот. 

На пример: “Porota nuk shkon në be:, pa: i u lidhë i zoti i be:s” (§ 1051, f. 97). Po 

s’pat qe:t e vet bulku, nuk mund t’i mârr njeti, por te zotnija i tokës (§ 297, f. 42). Po 

u muer pre: per dhûna prej ndo’i marazit e faqe bariut skjapi a dashi i kumbonës, e 

po s’u vra:n n’at hov, 500 grosh giobë i mirren preterit e gjâ:ja dŷ per nji (§ 154, f. 

31). Mëndyrët e be:s mbas Kanunit jânë njekëto: “Per ket gu:r e dhe:” (§ 246, f. 37). 

Nuk ke: rend uji në vi: (§ 362, f. 46).Vija e vjetër e ka xanë plangune vet, pra: vija e 
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re: nuk mund t’a thajë (§ 377, f. 41). Po s’e ble:n të permendun te as kufîjari, i zoti  

âsht i lí:r me i a shitë cilli do në katund  (§ 466, f. 52). Lisi per lândë  a per tre:n bân 

deri 23 (§ 484, pika, 6, f. 53). Të bâ jë va:j te i Pari i Fe:s – te Ipeshkvi-e gjygji të 

këtij, si kisha si famullija, do t’i rrîjn pa: fjalë. (§ 3, pika 2, f. 1) Gjindja e shpi:s ka: 

tager (§ 24, f. 5).“Me lânë gjâ send per shpi:rt” (§ 105, f. 27), Bari: thirret aj, qi i 

pri:n tufës – gjâs në kullosë (§ 143, f. 31). 

Освен орална долга самогласка може да биде и носна долга, најчесто 

забележана со надреден знак над буквата, како кај зборовите: hî:, hî:n;  mî:ll  

итн., а назалноста на самогласките во текстот ќе ја опишеме подолу. Причините 

за артикулација на долго [e:] се истите со појавата на долго [a], впрочем и за 

сите други долги вокали.  

 

 

 

Долгата самогласка [i:] 

Со долго [i:] се напишани зборовите: shpí:, detyrat e ushtri:s, tri: kulla, 

shpi:rt, barí:n, djelmni:, i ri:, e vogjli:s итн. 

И кај оваа самогласка во одредени фонетски околности, особено во 

позиција пред носна согласка должината се преплетува со назалноста: hî: , 

hî:n, te emri mî:ll итн., појава која ќе биде опишана при обработка на носните 

самогласки. 

 

 

Долгата самогласка [y:] 

Употребата на долгото [y:] во текстот на Канонот е поретка од другите 

самогласки, но сепак го среќаваме кај одредени зборови, како кај примерите: 

Kush vjedhë gjân e gjallë të kishës, më rreth kû pershin Kanûni, kân me la: dy: per 

nji, si gjithkuej. (§ 17, pika, f. 6), Prindja e vajzës jânë detyrë me i a kthy: ships së 

dhândrrit mje mâ të mbramin dysh, qi kan la: per at vajzë (§ 43, f. 13). Me rrafë 

rrogtarin dora e huej, ky, ly:p gjy:gj e zotnijs buken e dhûnueme (§ 131, f. 29), Un po 

t’a shes ket tokë sot, por neser t’u mbush mendja ty: m’e stershitun, nuk mund t’i a 
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epsh tjeterkujt, per pa: m’a prû: persri te dera. (§ 473, f. 52). Самогласката [y:] ја 

наоѓаме и кај именките sy:, dry: и др.  

Функционалната вредност на опозицијата на кратко ~ долго /y/ ~ /y:/ се 

забележува и кај минималните лексички парови на броевите dy (два - за машки 

род)  ~ dy: (две - за женски род). Во пишувана форма оваа разлика во должина 

се бележи, а во говорна форма сѐ уште се забележува. Имено, пишуваме dy за 

двата рода, а изговараме кратко [y] за машки род а долго [y:] за женски род, од 

типот:  dy djem, dy: vajza  (две момчиња, две девојки). 

 

 

Долгата самогласка [u:] 

 Како долга самогласката [u:] е присутна во голем број зборови: Me ardhë 

me ngulë në katund nji shpi:, qi s’ka: vllaznizi: as fis mbas të pelqyemit të katundit, i 

caktohet vendi i vorreve nder vorre të famullis, tuj i a vû: detyrë me la: si i vjetë nji 

vjetë, nji çmim kishës per me ble: qira per lte:r. (§ 5, f. 2), Sheji e dhetë grosht e 

kanu:s, qi i jânë çue vajzës ku:r u xû: do të jesin n’arkë të saj. (§ 43, f. 13); Po kje 

teper i randë faji i Meshtarit do t’i shtohet gjygjit të Kanunit. I pari dergon nji 

Meshta:r tjeter me shtue pengun në kanû: n’, êmen të Famullitarit. (§ 10,  pika 9, f. 

4). 

              Долгото [u:] како и краткото акцентирано [u] се запазува доста добро во 

сите позиции на зборот и не трпи посебни промени, за разлика од 

неакцентираното  [u] кое многу често преминува во неакцентирано [ë] или 

исчезнува целосно.  

 

Долгата самогласка [o:] 

 

 Долгиот вокал [o:] е помалку присутен во текстот: kjo:shin (за kjofshin), 

po:s. Според должината или квантитетот акцентираните самогласки во текстот 

можат да бидат од три врсти: долги, средни и кратки. „Меѓутоа, не е лесно да се 
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одреди точно должината само преку слушање со голо уво, без користење на 

лабораториски мерења на должината“.47 

          При одредување на должината на самогласките во текстот на Канонот 

наидовме на одредени тешкотии. Меѓутоа, од начинот на пишувањето, па и од 

дијалектните истражувања за северните гегиски говори успеавме да издвоиме 

одредени карактеристики и врз овој текст. Општо земено, констатирано е дека 

времетраењето на изговорот на самогласките зависи од фонетските околности. 

Но, понекогаш еден глас се наоѓа во исти гласовни опкружувања, а се изговара 

со различни должини. Ако ја споредиме должината на самогласките [u] и [o] 

кај зборовите pusht и po:sht, самогласките [u] и [o] денес се наоѓаат во исто 

фонетско опкружување, т.е. по фонемата /p / и пред консонантската група 

/sht/. Ако пресуден фактор би била денешната позиција, тогаш [u] во зборот 

pusht би се изговарало со иста должина како и [o] кај зборот po:sht, но тие се 

изговараат со различна должина, односно првиот збор со кратка самогласка, а 

вториот со долга самогласка. Ова се објаснува со историски фактори. Имено, 

зборот po:sht потекнува од формата poshtë. Со испуштањето на крајното [ë] во 

последниве 4-5 века во гегиските говори, се вршело компензациско удолжување 

на претходната самогласка која е дел од зборот.   

                Разликите на самогласките по должина од историски причини според 

Хан, Дозон, Пекмези, Ваиганд и др. „се последица на природата на согласката 

во непосредно соседство на самогласката, особено непосредноста на сонорната 

/r/ која влијаела да се удолжи самогласката пред неа, како кај зборовите: 

shqipta:r, meshta:r (r го затвора слогот), додека кај зборот bari “a” се 

изговара пократко“.48  

                 На крајот да заклучиме дека во гегискиот дијалект добро се запазуваат 

долгите самогласки, а тоскискиот дијалект нема долги самогласки (со исклучок 

на одредени најјужни тоскиски говори). Следствено на ова, гегискиот се јавува 

                                                             
47 Imri Badallaj, E folmja e Hasit, Prishtinë , 2001, 33. 

48 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Nga historia e gjuhës shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1976, f. 119. 



101 

 

како конзервативен (ги запазува старите форми), додека тоскискиот и 

албанскиот стандарден јазик се иновативни.    

 За да се дадат заклучни напомени најдобро е да цитираме дел од 

универзитетскиот учебник по Фонетика и фонологија на албанскиот стандарден 

јазик на проф. Аслан Хамити. Имено, на тема должината на самогласките во 

албанскиот јазик (стр. 136-143), проф. Хамити констатира дека „од досега 

кажаното, произлегува дека должината на самогласките во денешниот 

албански јазик (дијалектен и стандарден) се карактеризира со преплетеност на 

стариот наследен систем со фонолошка должина и новиот тип со фонетска 

должина. Ова покажува дека албанскиот јазик во однос на должината на 

вокалите се наоѓа во транзитивна фаза: тоскискиот дијалект и стандардниот 

јазик еволуирале во фонетски тип, додека гегискиот дијалект (иако со 

преовладување на фонетскиот тип должина) сè уште ја запазува фонолошката 

должина на вокалите. Кај неколку гегиски говори веќе немаме должинска 

опозиција, а во оние гегиски говори каде што се запазува фонолошката 

должина, бројот на минимални лексички парови со единствена опозиција 

кратка ~ долга самогласка се намалува. Неколку такви зборови веќе се слушаат 

како хомофони, а нивната семантичка разлика се овозможува преку 

контекстот.“49       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2011, 142. 
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2.2.2.3. НОСОВНИ САМОГЛАСКИ 

 

Носовноста (назалноста) на самогласките во албанскиот јазик е присутна 

само во гегиските говори, додека во тоскиските говори отсуствува. Имено, се 

смета дека назални самогласки имало во стариот албански јазик и оваа 

назалност се запазува во северните албански говори.  Обично, како назални 

самогласки се изговараат оние кои се наоѓаат или се наоѓале некогаш пред 

назална согласка [m, n, nj]. Степенот на назалноста е повисока на север, а 

послаба кон југ. Впрочем, гегиските говори во денешно време се наоѓаат во 

преодна фаза, бидејќи процесот на дефонологизација на носовните самогласки 

е доста жива. Имено, во многу гегиски региони разликата на фонолошката 

опозиција неназални ~ назални самогласки исчезнала. Во денешна состојба, во 

однос на назалноста на вокалите во гегиските говори проф. Хамити разликува 

две групи: а) говори со назализирани самогласки каде што носните самогласки 

не се посебни фонеми, туку алофони на одредена неназална самогласка и б) 

говори со назални самогласки, кај кои носните самогласки се посебни 

фонеми.50  

Носовноста на самогласките во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини е 

присутна со фонолошко значење, односно во одреден број минимални 

лексички парови неносовните самогласки образуваат фонолошка опозиција со 

носовните. Според Еќрем Чабеј „денес назалноста е присутна во гегискиот 

дијалект, но треба да се истакне дека не во сите гегиски говори назалноста е со 

ист интензитет. Има разлика во степенот на назалност од една територија во 

друга, на пример, кај северозападните говори носовноста е појака од источната 

зона“.51  

Општо земено, уочивме дека назалноста во текстот на Канонот е 

обусловена од гласовни околности, како со дејството на носовната согласка, со 

должината и со други особености карактеристични за самиот текст. Мислењето 

дека сите долги самогласки во гегискиот дијалект се изговараат како назални не 

                                                             
50 Asllan Hamiti- Ajten Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, 120-122. 

51 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore (III) , Rilindja, 1976, Prishtinë, f. 120. 
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е докажано. Во врска со ова академик Реџеп Исмајли истакнал дека назалноста 

ги опфаќа сите самогласки, без разлика на нивната должина: како долги, 

средни и кратки; но кратките назални самогласки се јавуваат поретко од 

долгите и средните.“52 Еве неколку примери со назални самогласки преземени 

од Канонот: gjâ:n, kanû:, zâ:, hî:, hî:n, mî:ll итн.  

Носовните самогласки во опозиција со оралните образуваат посебна 

серија фонеми во повеќето гегиски говори, па и во текстот на Канонот. Во 

текстот за кој пишуваме, назалните вокали се пишувале со надреден знак на 

одредена буква: <â, ê, û, î, ŷ>. 

 

 

 

Носовната /â/ 

Носовната /â/ најчесто се забележува во позиција пред носовните 

согласки: Rrjedhja e brêzave prej ânet të nânës thirret “Lis i tamblit” (§ 701, f. 71). 

Po bâni gadi të hollat detyrsi në vade të caktueme, para se t’i a dorëzojë të zot’t, do 

t’a bâjë me dije dorzânin (§ 693, f. 71). Mohues thiret aj, i cilli nuk i vêhet zhgarkimit 

as shpifjes, kje per ndo’i dâm, per vjedhní a per ndo’i vrasë, etj. (§525, f. 59). Kapari 

âsht njaj grosh (të hollash), qi epet para se të mirret në dorë gjâja, qi blehet (§ 453,  

f. 51) Me kên dy a mâ shum vllazen, e me dek njâni tuj lân djalë mbrapa, kúr të 

dahen, djali i vorfen dahet me t’ ungjin si vlla:, mêrr pjesën e t’et. (§ 87, f. 25), 

Shtektarët, çfarë do kâmbet e nderjet të jenë, qi ndeshen më krushq, do të shmângin 

udhen sa: të kalojnë krushqit. (§ 52, f. 17) Granijajâ në në detyrë me punue per shpí: 

po u teproi koha, si të lirohen prej punve të shipís, munden me bâ punëdore të vetat 

(§ 25,  f. 9) . 

Од приведениве примери, сметаме дека одредени зборови авторот на 

текстот ги бележел со носовни самогласки, а не би требало да има носовен 

вокал. На пример, кај реченицата do t’a bâjë me dije dorzânin, кај зборот t’a 

bâjë немаме вистинска носна самогласка, бидејќи /j/ не можело да предизвика 

                                                             
52 Rexhep Ismajli, Rreth kuantitetit të zanoreve të theksuara të shqipes, Gjurmime albanologjike, III, 

Prishtinë, 1975. 



104 

 

назалност. И кај примерот ndo’i dâm нема носовна самогласка во темата на 

зборот, бидејќи кај сите гегиски говори ова се изговара со орална самогласка. 

Истото важи и за mâ shum vllazen која, исто така, се изговара со неназална 

самогласка.  

 

 

 

 

 

Носовната /î/ 

 

Носовната /î/ се употребува доста често во текстот, како: Kisha ka: pjesë 

në mal, vrrî, nd’ujë e në mullî të kujrisë së famullîs (§ 2, pika 2, f. 1), Brimen e 

qortimin e zotnís do t’i kaperdîje rrogtari (§1 30, f. 29), Me pasë lânë uha: e detyrë 

gjaqesh i daluni fare, do të lahen prej padunísh të shperblyeme prej kushrurîjsh, e 

tepricen do t’i a dorëzojnë Kishës per shpirt të dalun fare (§ 111, f. 28), dorzâni nuk 

hîn per me mbajtë në mend, por me la:” (§ 686, f. 70); Me nji të shtîme a me nji të 

sjellme, gjith sa: thí të vriten, dâmi âsht i të zot’t të thive. (§ 750,  f. 76) итн.  

Од дадениве примери може да се забележи дека назално /î/ среќаваме и 

кога по неа во денешно време немаме назална согласка /n, m, nj/, како: vrrî, 

mullî, famullîs t’i kapërdjîe, kusherîjsh, un rrî, zgërdhîhem итн. Кај 

повеќето од дадениве зборови историски по назалната согласка имало назална 

согласка.   

 

  

Носовната /ê/  

 

Носовното /ê/ во текстот на Канонот се употребува доста често и во сите 

позиции на зборот: grabitçori: âsht aj, i cilli me perdhûni i a mêrr kuej nji gjâ per 

ndo’i detyrë (§ 768, h, f. 78). Pos’ shkoi dorërasi në gjamë e në drek permbas besës së 

dhânun, nuk i xehet per shburrnim shpis së të vramit, edhe në mos i dhashtë besë, 

tuj kênë se dorërasi i a shtoi dhunen mbí dhûn. (§ 857, f. 83). Udhëtari e lajmtari, 
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posë se nuk mund të shmangin udhen, ata as mund të hîjn në shtpí tjeter, si të vêjn 

kamben në flamur të huej, por do të shkojnë fílle te shpija e Flamurtarit të vêndit (§ 

877, f. 84). Po preku kush tufen e gjâs në mal e nder caqet e shênjueme, cubi bjen në 

ndëshkime e giobë të përmenduan, pse e prunë besë të gja:s e të çobanit. (§ 884, f. 

85), Po i kjau zêmra prindes së të vramve, se dorërasi nuk i ka: vra: në pûnë të 

dhûnshme, gjygji i shênjon bén mbas kanunit (§ 926, f.88). Dorzânët e gjakut kan 

tager me i mbajtë në frê ata, për të cillt kan hî: e po nuk vjeften kshillet e qortimet 

miqasore, kan tager me ua rrudhun pêjt edhé me kercnim, po luejten (§ 976, f. 91). 

Per peng xehet arma, fisheku, ortari a edhe kutija e duhânit, mje qi të biejn pêgjet, qi 

t’i parasohen vjeftjes, per të cillen kape. (§ 1022, f. 96).  

Глаголот mêrr, во текстот е пишуван со назален вокал, но мислиме дека 

тука ниту имало ниту има носовна самогласка.  

Кај зборот pêgjet носовноста кај самогласката [ê] е обична и редовна, 

иако по неа немаме /n/која би ја назализирал самогласката.  Ова би можело да 

се објаснува со редукција на групата ngj > gj. 

  

Носовната /û/ 

 

 Носовната самогласка /û/ исто така е доста честа во сите позиции на 

зборот, како Kasneci nuk mund t’u mnjanohet pûnvet e zyrevet të perbshkta të 

katûndit të vet (§ 1219, f. 107). Po s’u gjegj ky me bâ shêj me zjarm e askush tjeter i 

ships së fajtorit, plaku i fisit do t’i thotë ndokuej, qi e ka: fajtorin mâ ngiat e detyra e 

këtij âsht me mârrûn e ne spaten e me prî katundit e Flamurit në rrênim, permbas 

të cillit katundi e Flamuri marë do të vêjë dorën’at rrênim (§ 1199, f. 106). Hekurin – 

sqeparin -, me të cillin u xuer kryqi, kanû âsht me e hjedhë mbí pullaz të shpís së   

dorërasit (§ 987, f. 92). Gruaja e vejë dhe cuca, qi delshin me marre, do të digjeshin 

per së gjalli në grûmbull të plehit- Ase i vêjshin ndermjet dý zjarmesh – me kênë se 

mbrrîjshin me i a xjerrë fjalen se cilli e koriti, atbotë i vêjshin rrethin edhè 

simahorit, edhè i grijshin bashkë (§ 931, f. 88). Erdh kush me t’a dlirë vathin, e shef 

tuj t’a vû tufen e gjâsë perpara, rrâne me xjerrë gjânë t’ande e atij s’i lodhet mendja 

me t’a lshue, po e vrave bjen në gjak (§ 913, f. 87). Po qiti pushk prita mbë gra: fmí 

shpí a mbë bagtí, pûnon kundra kanunit e, po muer në kujdes ket dhûn Flamuri i 
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Pritëtëarëve, qi t’i ndeshkojë mbas kanunit, atbotë do të hîjë pushka shpíme shpí, 

mandej fis me fis, katund me katund e së mbramit flamur me flamur. (§ 836, f. 82). 

Bleta e hikun prej vathit të vet, po zû vend në pêmë a gardh të huej pa:e mârrë 

mbrapa kush, i zoti i pêmës e i gardhit kâ tager mos me i a dhânë kuej, e me ndalë 

per vedi (§ 206, f. 34).  

 

Носовната /ŷ/ 

       Носовната /ŷ/ не се користи често во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, 

сепак е присутна во одреден број зборови, како: Vadja e caktueme e të hollave të 

gjakut as shtŷhet, as luhet (§ 979, f. 92). Po u shŷtne e çile deren, shpija xêhet e 

thyeme edhè e pruejtun, cilla ka: 500 grosh giobë, e rraqet e hupuna dŷ per nji (§ 

136, f. 30). Me hjek të zojen e shpísper n’u raftë per sŷsh se bracnon, ashet gjâ tinëz 

– edhe nji kokerr voejet me kênë a n’u mbajtë krah fmívet të vet mâ teper se të 

tjervet (§ 24, pika 2, f. 8) итн.  

          Има случаи кога носовните самогласки се забележуваат и во позиција по 

носовни согласки: kanû:, mâ, mêrr  итн. Во вакви зборови назалноста е 

послаба, како последица на прогресивна асимилација. Со поголем интензитет 

на носовност се изговараат зборовите кога самогласката е во позиција меѓу две 

носовни согласки, како кај именката kanû:n.  

      Понекогаш имало назална согласка, а во денешната состојба таа е 

испуштена, оставајќи траги врз назализацијата на претходната самогласка, како 

што е случајот кај зборовите: hî:, zâ: , mullî:, drŷ:, sŷ: итн. 

       Носовните самогласки во нашиов текст се среќаваат како кратки: dŷ, 

xên, hîjn, rrîn и долги: hî:, zâ:, mullî:, drŷ:, sŷ:. Како што произлегува и од 

дадениве примери, „должината на носовните самогласки во текстот има 

семантичка функција.“53 Носовните самогласки фонетски и историски се 

јавуваат како независни самогласки, што значи дека назалноста не се јавува 

како модификација на артикулацијата на самогласката што произлегува од 

прогресивна или регресивна асимилација. 
                                                             

53 H. Halimi, Zanoret hundore të shqipes dhe roli i tyre fonologjik,”Jehona”, Shkup,1972, f. 87-89.  
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        На крајот вреди да се резимира дека како во повеќето гегиски говори, 

особено во североисточните, така и во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини 

имаме пет назални вокали. Како назални не се среќаваат самогласките [o] и 

[ë], кои никогаш не се изговараат како назални.  
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2.2.2.4. ГРУПА САМОГЛАСКИ И ДИФТОНЗИ  

 

Во албанскиот јазик неретко се среќаваат едноподруго две самогласки, 

како përrua, kuadër, kuotë, mësuese, diell, kau, punoi, aeroplan, teori итн.  

Кога двете самогласки кои се едноподруго ги изговараме одделно, 

образувајќи со секоја од нив посебен слог, тогаш имаме група самогласки. Таква 

група самогласки имаме во зборовите grua, ftua, muaj, duar, mësues, përkthyes, 

krye, arsye, fyell и др. Обично, акцентирана е првата самогласка.  

Познато е дека освен обични самогласки (монофтонзи) јазиците имаат и 

дифтонзи, кои се реализираат со променлива боја на гласот. Кај дифтонзите во 

почетната фаза се слуша извесна боја на одредена самогласка, додека во 

крајната фаза боја на некој друг вокал. Јазиците со дифтонзи се одликуваат со 

лабава артикулација, за разлика од јазиците кои немаат дифтонзи, а кои се 

карактеризираат со напрегната артикулација.  

Наспроти ова, понекогаш две самогласки во допир, како во зборовите 

opium, herbarium, akuarium, kuarc, kuotë, materie, peizazh, kualifikoj и др. 

образуваат еден дифтонг. Имено, дифтонг образуваат две самогласки ако се 

изговараат како единствен слог. За формирање на еден слог, неакцентираниот 

слог треба да се редуцира, т.е. да се консонантизира, да се преобрази во 

полувокал и со ова да ја изгуби слоготворната способност. Обично, 

слоготворното својство го губат неакцентираните затворени самогласки [i, u], 

како во зборовите: babai, thau, kau, lau, preu, skuadër, kualifikoj, punoi, shkoi и 

сл. 54 

Обично, групата самогласки и дифтонзи во текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини се запазуваат како целосни. „Тие се слични како и кај 

северозападните гегиски говори, каде што се употребуваат нередуцирани.“55  

         Во продолжение ќе наведеме неколку примери од текстот на Канонот во 

чиј состав имаме и група самогласки или дифтонзи.   

 

                                                             
54 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2011, 129-133. 

55 Bahri Beci, Grupi perëndimor i nëndialektit verior të gegërishtes, SF3, 1970, 132. 
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Група самогласки [ua, au] 

 

          Групите самогласки [ua, au] во нашиов текст ги среќаваме најчесто во 

краен отворен слог на зборот, како: Kau më hú po e dimnoi bulku, ka: nji barrë 

drithë; po e dimnoi i zoti ka: nji barrë e gjymës (§ 191, f. 34); Po kjau kush ndo:i 

detyrë a uha mbë të deknin, per të cillat s’din a don me i hupë prinja e të dekunit, tuj 

i ram oh, parimi i kanunit âsht: ”Mohin per të dekun kanuja se xen”. (§ 552, f. 61); 

Po vrau kush qê  nin në stel të vet, i ka: 500 grosh të zot’t të qê  nit (§ 182, f. 33), Po 

ta vûni kush mikun në lojë a t’a shau, t’i do t’ mkambësh nderen e mikut me rrezik të 

jetës s’ ate (§ 643, f. 68). Po të râ ndore kush, edhe tuj t’axânë vetem êmnin: ”Jam 

miku i njatj“ e edhè pa: të pasë kên kurr te dera, po e ngau kush, të jet mik në derë e 

ftyra t’u vrugnue. (§ 642, f. 68). Me gojë të kanunit: baba, vllau e deri kusherinija e 

dalun fare falet, porse miku nuk falet (posë me të hîm ndermjet të dashamirvet të 

zêmrës) (§ 649, f. 68). Од дадениве примери се забележува дека групата [ua] се 

употребува поретко од [au].  

 

  

Група самогласки [ue] 

 

Уочивме дека старата вокална група [ue] во текстот има честа 

фреквенција и дистрибуција. Оваа група вокали во повеќето гегиски говори во 

денешна состојба  завршила на долг вокал [u:]. 

Ќе дадеме извадоци од текстот со употреба на оваа вокална група: Me 

ndollë gjuetarët në mal tuj gjuejtë e, porsa: të qesin pushkë bertet prej mali kush: ”A 

e vrave, or juni?” (§ 417, f. 49). Me rrafë rrogtarin dora e huej, ky lypë gjýgj e 

zotnija buken e dhunueme (§ 131, f. 29). Me tundue kush rrogtarin e kishës me fjalë a 

me pûnë, zêhet se tundon famullitarin, e bjen në giobë të kishës mbas kanunit (§ 11, 

pika 3, f. 4). Të vaktuem e ndeshkimeve. (§ 14,  f. 5). Me pûnue me mend e urti 

mbrenda e jashta shpijet e të mos t’a çojë kah rrênimi e fika shpín (§ 21, pika 5, f. 

80). Mundi i farketarit âsht në detyrë me farkue, porse hekurin do t’i a bijë secilli 

per vedi (§ 320, f. 440). Vija e mullînit po kje e bleme me plang, nuk mund t’a ulë 
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kush, s’mund t’a luej e s’mund t’a thajë kush (§ 341, f. 45). Групата [ue] се среќава и 

кај именката grue.  

Групата самогласки [ue] се употребувала редовно и во другите албански 

текстови, почнувајќи од Барди, Богдани како и кај сите подоцнежни гегиски 

автори. Било правописна норма групата [ue] да се пишува и во текстовите од 

крајот на XIX и почетокот на XX век, па затоа се забележува продолжување на 

таа писмена традиција и кај собирачот и уредувач на Канонот. Тој не ја 

прифатил и не ја бележел редукцијата [ue] во [u:]. 

 

 

Група самогласки [ye] 

 

И оваа група вокали во текстот се употребува целосно, т.е. нередуцирана 

со акцент врз првиот елемент, а се среќава во различни позиции: Kusherinija e 

të dalunit fare kanë tager me shperblye token e gjânë e të dalunit fare; porse 

çmimin e kësaj pasunije do t’i a dorzojnë Kishës, mbas mendes së të dalunit fare. (§ 

110, f. 28). Çdo ndertesë që të gjindet n’ oborr, âsht e njitun me shpí, pse gjindet në 

hije të saj; po u thye , ka: giobë e dý për nji (§ 133, f. 30). Me i a thye kuej shtegun e 

oborrit, t’arës, të livadhit a të kopshtit, qi i ka: para shpije, ka 500 grosh giobë, e të 

zot’t pûnen të ndreqme (§ 142, f. 30). Ujët nuk din të derdhun termal e teposht: n’i 

raftë kryet kah vendi i yt s’mund e ndalish (§ 363, f. 46). Krye njizetekater orësh 

tagri i atyne, qi lshuen ba:r mbaron (§ 450, f. 51) итн. 

 

Група самогласки [ie] 

 

Како и другите вокални групи, и оваа група се среќава во текстот, но таа е 

поретка: Po vrau kend, s’ ndiqet per gjak: prindja e tij bien në gjak; (§ 1222 c, f. 

108) Per Prift të vra:m gjaksi xierret prej vendit per gjthëherë e për fjalë tjera, qi i 

permendem, xieret per 5-15 vjetë (§ 1196, f. 106). -“Me leçitë kend per mort e per 

dasem e per uha:n e miellit” (§ 1193, f. 105).  Dorërasi, porsa t’a vrasë nierin do të 

çojë fjalë se e vrau aj e mos të hutojn mendsh prindja e të vramit (§ 844, f. 82). Po u 

mbush mendja vllaznve me u da: per të gjallët e t’et, këta nuk kanë tager me u perzie 
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as në tokë as në pasuni, e do të shkojë seicilli n’at pjesë, qi t’u a shënojë i ati (§ 80, f. 

25). Krushqit edhè në mrrîshin heret në katund të nuses, s’â kanû m’u nisë kah 

shpija, pa: prendue dielli e pa: u muzgë (§ 55, f. 17). 

Од пишуваната форма тешко е да одредиме дали две самогласки во 

непосреден допир треба да ги сметаме како група самогласки или дифтонзи. Со 

такви тешкотии и двоумења се среќаваме и кај групата [ie], бидејќи не знаеме 

како се изговарале од народот и како ги пренел во писмена форма Штјефен 

Ѓечови. Можеме да претпоставиме дека ако неакцентираната самогласка [i] се 

изговарала како полувокал, сличен на согласката /j/ тогаш ова е дифтонг, 

наспроти ова ако самогласката [i] не се консонантизирала, тогаш се работи за 

дифтонг [ie]. 

 

 

 

Група самогласки [ae]  

 

  Дамнешните двојни самогласки во контакт во чиј состав имало еден 

тесен неакцентиран вокал [i] или [u], би можело да ги сметаме за дифтонзи, 

додека составот [ae] не би можел да се изговара како дифтонг, ами како група 

самогласки.  

 Со ова прашање се занимавале голем број албанолози. Сите веруваат 

дека оваа група е меѓу најстарите вокални групи, која во повеќето гегиски 

говори е редуцирана во долг вокал [e:], губејќи се првата самогласка.  

Во нашиов текст, како запазена група го среќаваме во мал број зборови: 

Do të pergjegjet rrethas me katund “per dy hae bukë” djelmve të Flamurit (§ 27, pika 

2, f.9). E zoja e ship:s ka: tager me ndreq truezën e më da: haenat (§ 23, pika 1, f. 

80). Krushqit m’udhë tue shkue per nuse s’mund të qesin pushkë, e kanuja ven leçi 

mos me ngae kush (§ f.17), perkaes (trashigues) „наследник“ (f. 21). 

 

 Група самогласки [oe]  

И оваа група самогласки се развила по сличен пат како и другите групи 

вокали, како што констатирал проф. Еќрем Чабеј во „Историска фонетика на 
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албанскиот јазик“, Тирана, 1960; групите [ae], [oe], ги наоѓаме кај Бузуку и 

Буди: voe, voesë, roe, droe итн.  

 При јазична анализа на текстот забележавме зборови со употреба на 

групата [оe]: Më hjekë të zojen e shpía per n’u raftë per sŷsh se barknon, a shet 

gjâtinëz – edhè nji kokerr voeje me kênë – a n’u mbajtë krah fmive të vet mâ teper se 

të tjervet (§ 24, pika 2, f. 8). 
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2.2.3. СИСТЕМ НА СОГЛАСКИ 

        Од начинот на образувањето, акустичните својства и улогата во процесот на 

комуникацијата согласките јасно се разликуваат од самогласките. Во текстот на 

Канонот наоѓаме консонантски систем составен од 29 согласки, колку што ги 

имаме и во албанскиот стандарден јазик, односно: /b/, /c/, /ç/, /d/, /dh/, /f/, 

/g/, /gj/, /h/,/j/, /k/, /l/, /ll/, /m/, /n/, /nj/, /p/, /q/, /r/, /rr/, /s/,/sh/, /t/, 

/th/, /v/, /x/, /xh/, /z/, /zh/.  

             Опозицијата на фонемите согласки се врши според местото на 

образување, начинот на образување, степенот на звучност и носовност. 

Класификацијата и описот на согласките ги наоѓаме во нормативните 

фонетики. Според активниот орган се делат на: уснени, јазични и глотални, а 

секоја од нив во подгрупи. Според пасивниот орган имаме: забновенечни, 

венечни, меѓузабни, тврдонепчени, тврдонепчени и меконепчени. Според 

начинот на формирање на препреката разликуваме: преградни, теснински, 

африкатни, треперливи и според носовноста: назални и неназални.  

 Ваквата поделба се отсликува и во текстот на Канонот. Во понатамошната 

наша работа, ќе се обидеме да дадеме неколку важни карактеристики на 

системот на согласките на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, поткрепувајќи 

го описот со доста наведени примери.  

 

 

ПРЕГРАДНИТЕ СОГЛАСКИ /p, b, t, d, k, g / 

 

Двоуснетата безвучна /p/ 

 

Согласката /p/ е двоуснена, преградна (оклузивна), безвучна. По начин 

на изговор е доста слична како во дијалекниот така и во стандардниот јазик. 

Доста често се употребува во текстот, како: vrasa pa: hiri nuk ka: të ndjkmen me 

pushkë (§ 932, f. 88); „Pushka e nisun ka giobë“ (§ 941, f. 89); Percaktimi i tregti (f. 
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51), “Pashtrakun epe vetë perndryshe t’a mârrin edhè me perdhûni“ (§ 280, f. 41); 

Kufini i ngulun me „spatë“ (f. 39); Pêma a landa e vûme në kujri, âsht e atij, qi e ka 

vû (§ 237, f. 36). Фонолошката вредност на фонемите произлегува од 

спротивставеноста на една кон друга фонема во минимален лексички пар, при 

што зборовите се разликуваат по своето значење. На пример, фонемата /p/ во 

мал број зборови е во опозиција со /b/, /p ~ b/, според звучноста, бидејќи 

првата е безвучна, додека втората е звучна.  

 

 

Двоуснената звучна /b / 

Согласката /b/ е двоуснена, преградна, звучна, неносна. Се употребува 

доста често и во сите позиции на зборот. Еве неколку фрагменти од текстот на 

Канонот: Bleten e gjetun nder kopshtîje të hueja a në rrethînë të shpís së huej nuk 

mund t’a mbledh kush (§ 210, f. 34); M’u bâ rrênim m’udhë të madhe, zhyt e mbyt, 

aty do të kalojë shtektari e bagëtia, nusja, me krushq, e percjellsa me të deknin (§ 52, 

f. 16); “Gruajâ sht shakull per me bajtë“ (f. 19); Grueja s’bjen në gjak“ (f. 19); Buka e 

krypa e zêmra (§ 609, f. 66); mrenda flamurit të vet nuk mund të mârr kush shokë 

(§ 824, f. 81). Besa âsht nji vade lirije e sigurimi (§ 854, f. 83). 

 

Врвнојазичната /d/ 

Оваа согласка во албанскиот јазик, како и во другите јазици, се одликува 

со тоа што е врвнојазична, забновенечна, преградна и звучна. Воопшто во 

говорна форма, како и во овој текст, често се обезвучува во [t] или пак [d] и [t] 

се мешаат: Pleqt e parë nuk i lshojn pêgjet porse këta janë në detyrë me dlirë vedin 

tuj jau lshue pêgjet e veta në dorë pleqëve të dytë të zgjedhun prej sish; (§ 1039, f. 

96). Udhtari nuk shkon me ndore të derguesit, âsht ndroja e vedvedit (§ 486, f. 54), 

Grueja, qi mbet e vejë e pá fmí, tuj u da me shpí të burrit, petkat, qi pat prû si nuse e 

arken me dry i mêrr me vedi, (nye 30, f. 20) итн. 

Понекогашното мешање на [d] и [t] се уочува во текстот: Deshtarët të 

mrríjtmit n’oborr të dhandrrit, do të qesin nga i pushkë per krye (§ 49b, f. 15). Nder 

gjygje e pleqní mbrenda rrethit të njij kreut nuk mund t’i përzihen krenët e fiseve 

tjera (§ 1149, f. 1102); Sterpleqt bashkë me vogjlia djelmni fisesh jânë giobtarë (§ 
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1170, f. 103). Koshari i drithit ka: 500 grosh giobë e dýper nji të zot’t (§ 141, f. 30). 

Dorëras thirret aj, i cilli vret kend me dorë të vet (§ 843, f. 82). “Maja e bés âsht 

sedija“ (§ 569, f. 62); Dâmi e fitimi jânë per shpí të tij (§ 373, f. 47) и др.   

 

  

 

Врвнојазичната /t/ 

        Согласката /t/ е врвнојазична, забновенечна, преградна, безвучна, која се 

употребува во сите позиции од зборот. На пример во текстот на Канонот ја 

среќаваме кај: Tagri e detyra e pleqve (f. 94), “Ata që kan shtat e dhûnë bashkë, po 

u vra:n të dy në pûnë të keqe, shkojnë gjak-hupës“ (§ 920, f. 88); Gjithkush âsht i 

zoti i pasunis së vet (§ 107, f. 28); trashigimin paraz m’u lânë djelmvet (§ 60d, f. 22); 

Percaktimi i shkuesit (§ 37, f. 12); Rrogtari i Kishës âsht i lirë me punue në shtek te 

vet. (§ 11, f. 4); tri barrë drithë (§ 61f, f. 22); Krenët janë të parët e fiseve (§ 1146, f. 

102). Познато е дека фонемата /t/ е доста стабилна во употребата. Колебања во 

текстот се забележуваат само кога /t/ се употребува како наставка во 

множинска определена форма на одредени именки.  

 

 

 

Фонемата / k/ 

Согласката /k/ се одликува со тоа што е заднојазична, меконепчена 

(веларна) преградна, безвучна. Еве неколку зборови со употребата на оваа 

фонема: Sterpleqt bashkë me Vogjlí a djelmní fisesh jânë giobtarë (§ 1170, f. 103). 

Krenët e Fiseve (f. 102); „Gjaku s’bahet giobë“ (f. 87); “Shpija e Shqyptarit âsht e 

zotit e e mikut (§ 602, f. 66). “Krushku-krushk, miku-mik“ (f. 17). Pronet e pâsunija e 

kishës jânë të paprekshm (§ 6, f. 2). Plaku i pengut nuk mund t’i lypë të falmet e të 

premet e kanûs, pa e ndreqë pûnen (§ 991. f. 94).  

Кај множинската форма на одредени именки, фонемата /k/ се 

палатализира во /q/, односно /k ~ q/ од типот: plak ~ pleq, tagri e detyrat e 

pleqvet (f. 94). 

 



116 

 

Фонемата /g/ 

Главната варијанта на фонемата /g/ се изговара како заднојазична, 

меконепчена (веларна), преградна и звучна. Таа неретко се обезвучува во својот 

парник [k], не само на апсолутен крај на зборот, туку и во средината на зборот: 

Rrogtari i kishës âsht i lirë me pûnue në shtek të vet. (§ 11, f. 4). Кога  [k] не се 

наоѓа во крајна позиција, таа повторно се озвучува во /g/, па затоа имаме 

shtegu. 

 Со вредност на фонемата /g/ ја среќаваме во најголем број зборови, како 

кај: Grueja s’ bjen në gjak“ (f. 19); Tagri i familjes (§ 26, f. 9); Vêna e rakija, me nji 

fjalë, gjithshka hahet e pihet, do të dahen për gojë (§ 77, f. 25). Me mbajt në shpí 

varzat e plangut të shuem, me i a bajtë kujdesin per kah vesha e mbatha (§ 99, f. 27). 

Kanûja njef per trashiges djalin dhe jo vajzen (§ 88, f. 26). Me vra: kend rrogtari në 

mend të vet, gjaku e çon te shpija e vet (§ 123, f. 290) итн.  

 

 

 

 

 

 

Преднојазичните согласки /c, x, ç, xh, q, gj/ 

 

 Фонемата /c/ 

Главната варијанта на оваа согласка се карактеризира што е 

преднојазична, венечна, африкатна и безвучна. Се употребува во текстот на 

Канонот често и во сите позиции на зборот: Percaktimi i të lânunave (§ 105, f. 27); 

Në themel xêhet shpija, po kje kullë, mdheskë a ksollë mjaft qi të këtë carânin e 

votres e të qesë tym (§ 132, f. 30); Me gúr e dhé në cup të krahit, plaku, qi prîn në të 

dâm të kufîjve të vjetër, do të perbehet para se të niset (§ 245, f. 37); Mullísi ka: 

tager n’ujem, si gjith i cilli pûntuer ne rrogë të mundit. (§ 388, f. 47) Kanuja e 

maleve nuk njef uha: me shtojca fitimesh (fajde) (§ 499, f. 56); Oka e kafes kokerr 

xêhet e caktueme per 9 grosh (§ 514, f. 57); Po duel kapucari mbas bejet, Pleqt do t’a 

shqyrtojn mirë e do t’a rmojn pa: të ngutun (§ 590, f. 64). Cungui i hardhis i 
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verbuem prej dhije nuk bân rrush per trí vjetë (§ 716, f. 75). Кај именката malci 

имаме промена на [s] > [c].   

 

 

Фонемата /x/   

Ова е преднојазична, венечна, африкатна и звучна. Еве неколку такви 

зборови преземени од текстот на Канонот кај кои ја имаме фонемата /x/: Miku 

xên kryet e vendit në trevezë (sofer), mandej i hîn ndorja (§ 654, f. 69); Uhasi ka: 

tager me ia dorzue kuejdo at peng, per me xjerrë detyrën e vet (§ 690, f. 70). Kush 

vret mbas pajtimit të gjakut, digjet, giobitet e xieret prej vendit (§ 1194 d, f. 105). 

Hekurin – sqeparin -, me të cillin u xuer kryqi, kanu është âsht me hjedhë mbi pullaz 

të shpís së dorërasit (§ 987, f. 92). Mbas parimeve të përmenduna e mbas kallximit 

të burrave të lashët, Shyptarët e hershem të Maleve t’ona nuk kan pasë diejtë as me 

dhânë as me mârrë uha:t me shtojca fitimesh; ky ves i mbrapshtë fort vonë do të két 

hî (f. 56).  

Во мал број на зборови, како xuer, të xanë, xjerrë, të xamt фонемата /x/ е 

резултат на редукција на групата nx > x  (< nxjerrë, nxirret, nxure итн.). Додека, 

во одредени случаи /x/ е фонетска варијанта на /z/, како кај зборот kallximi, 

каде /x/ е резултат на промена на [z] во [x], општораспространета појава на 

повеќето гегиски говори: xbardhoj < zbardhoj, xgiell < gjedhë, xbutet  < zbutet и 

др.   По сѐ изгледа дека овде станува збор за регресивна асимилација во контакт 

на преградните [b, g], кои влијаат согласката /z/ да го изгуби теснинскиот 

карактер и да премине во оклузивната /x/. 

 

 

 

Фонемата /ç/ 

Фонемата /ç/ се изговара како африкатна (преградно-теснинска) 

врвнојазична, тврдонепчена и безвучна. Еве фрагменти од Канонот со употреба 

на оваа фонема: kumbona e ogiçit nuk mund, të mirret pashtrak; âsht ndera e 

tufës“ (§ 284, f. 4 2). Shpijat plangçore munden me pasë mâ se nji per tekë (thuper), 

qi u kan mbetë trashigim prej të dalunave faret (§ 218, f. 35). Po u dha viçi fêmen e u 
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rrit në derë të bariut, si të pjellë, pjella e parë âsht e bariut, qi e rriti, e bylmeti per 

gjymës (§ 158, f. 32). Me vra: kend rrogtari në mende të vet, gjakun e çon te shpija e 

vet (§1 23, f. 29). Baba per të gjallë të vet, ka: tager me u falë bijave të holla, rraqe, 

çakla; permbas deket të t’et s’ka: tagerbija me lypë të folmet e t’et (§ 109, f. 28). 

Fitime të psakta kanuja së veçon „shka të xâm dâmt në shpí, jet mbrendë“ (§ 69, 

pika 2, f. 24). Në fejesë të lirë â  sht kanu qi të shkoje shkuesi  e i ati  ai vllaj -i djalit 

te prindja e vajzës, per me çue shê jin në nâtë të dame. (§ 39, f. 13).  

Во одредени случаи согласката /ç/ пред безвучната /k/ се менува во /sh/, 

значи имаме промена на ç > sh: Vêna e rakija, me nji fjalë gjithshka hahet e pihet, 

do të dahen per gojë (§ 77, f. 25). Shka të jenë ênë drûnit e dheut, i dan e zoja e shpís 

per mbas msimit të pleqve ashtû edhe pulat (72 c, f. 24). Kanûja njef uha: të fjeshtë: 

sa të dhaçë ke: me dhânë (§ 500, f. 56) итн. 

 

 

 

Фонемата /xh/ 

Оваа врвнојазична, тврдонепчена, африкатна, звучна согласка во овој 

текст, и воопшто во албанскиот јазик, се користи ретко: Postripa në qytet tu 

xhamija (Drishtë) (§ 1112, pika 18, f. 101), Serxherdja Kasëm bej Bylykbashit. 

 

Фонемите /q, gj/   

Фонемите /q, gj/ се среднојазични, палатални, преградни; првата е 

безвучна а втората звучна согласка.  

Вреди да се спомене во оваа прилика дека повеќето од дијалектолозите во 

своите истражувања констатирале дека во повеќето косовски говори наместо 

палатални /q, gj/ имаме африкатни /ç, xh/, односно тие се израмниле и 

преминале во чисто африкатни /ć, ğ/.  

Појавата на премин од меки во тврди консонанти ја истражувале проф. 

Идриз Ајети, Латиф Мулаку (1968), Хилми Агани (1969) и ред други 

дијалектолози.   

Собирачот и уредувачот на Канонот на Лек Дукаѓини, Штјефен Ѓечови 

иако роден и израснат во Косово, оваа појава не ја бележел во текстот, туку ги 
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употребувал и меките консонанти, односно доследно ги пишувал без да ги 

меша.   

Фонемата /q/се пишува доследно, како кај: Burra e bashkuem në kuvend 

rrîjn në gjysmë rrethi ashtû që të mund të shohin shoqi shoqin (§ 1113, f. 101). Në çdo 

gjygj a pleqni ka: tagrin e fjalës së kputne (§ 1134, f. 102). Pose ndreqi pûnen plaku, 

udhtari shkuesi etj. të folmet nuk epen (§ 515, f. 57). Gruaja e vejë i kthen krushqit 

m’udhë (§ 36, f. 11), Në shpi: prej së cillës del nusja s’â kanûn me kndue as me qitë 

pushkë (§ 55, f. 17).  

Фонемата /gj/ се јавува во својата редовна употреба: Kush të vjedhë gjân e 

gjallë të kishës, më rreth ku perfshin Kanûni, ka: me la: dy per nji, si gjithkuej. (§ 17, 

pika 4, f. 6), Me mbajt në fre: gjinden e shpi:s të mos t’i sjellin ndo’i dam a rrênim (§ 

21, pika 2, f. 8). Po u çue kush edhe e shiti token mullinin a rendin e ujit pa: jau leçitë 

kushrijve, vllaznis, fisit a kufijarit, tregu âsht i paligjshëm kah kanûja. (§ 468, f. 32) 

Beja mbi kryq e mb’Ungjill (f. 60). „Gjaku per faj nuk jet“ (§ 909, f. 87), Pleqnija e 

gjygjit i bâm pa: pêgje, faqe kanunit s’ vjefte. (§ 1020, f. 95). 

 

 

 

 

НОСОВНИТЕ ФОНЕМИ /m, n, nj/ 

 

Фонемата /m/ 

Оваа фонема е двоуснена, преградна, сонорна и носна, која во текстот се 

употребува често и правилно: Lajmtari nuk ba:n faj, nuk xêhet (§ 1200, f. 106). 

Zjarmi, të sodumunt e të grímunt (f. 105). Dera e Gjon Markut (f. 102). Burrat e 

Malevet të Shqypnisë në kuvend (f. 100). Mohues thirret aj, i cilli nuk i vêhet 

zhgarkimit as shpifjes (§ 525, f. 59). Mundi i farkatarit lahet koshiq per pendë të 

dheut (§ 319, f. 44). “Mullisi e perbûjsi do të flêjn në njanin brryl“ (§ 331, f. 45) и др. 

  

Фонемата /n/ 

Фонемата /n/ е носна, врвнојазична, венечна, преградна и сонантна. Во 

текстот се пишува правилно и не се алтернира со друга фонема: Pronet, 
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pasunija, hín, katund, goben nuk, shoqin, njani, vedin, nder, ndokuj, ndeshkimi, 

deken, kasnecat, angarije, mullini, t’amen. 

 По правило, самогласките во позиција по или пред оваа носна согласка 

се изговараат како носни: kanûja, bân, ndêjë, zâni, pûnë итн.  

Во северозападните, како и во североисточните говори (косовските) се 

слуша и една друга согласка, која се пишува обично како <ŋ>, а која потекнува 

од асимилацијата на консонантската група /ng/. Во текстот на Канонот, ваква 

согласка не е присутна.  

 

 

Фонемата /nj/  

Главната варијанта на фонемата /nj/се одликува со тоа што е 

среднојазична, палатална, преградна, преградна и носна. Доста често ја 

среќаваме во текстот на Канонот: Mbí armët e veta, edhè njiqind qese n’i bâshin: 

mbí ka:l të shalës; mbí shtrojë e mblojë të veten; mbí veglat e kafes e këto sende as 

kanuja e dahes s’i pershin (§ 20, pika 2, f. 7); Ndeshkimet janë njikëto: (§ 20, f. 8). 

Me u hjekin armët e krahit a të brêzit per nji a dy javë (§ 20 b, f. 8); Me ruejtë 

nderen e grues e mos me lane me  u ankue per kurrnji nevojë. (§ 32, b. f. 11). Nye i 

njizetetretë (f. 16). Njimend se mbas kanunit t’onë “Gjaku shkon per gisht”, “porse 

kjo kanû pershin gruen, per arsye, qi “Gruja s’ bjen në gjak” (f. 19); Grueja njifet si 

nji calikë per me mbajt sâ të jetë në derë të burrit, se prindja së hjekin dorë prej 

sojet, e ndalin per vedi  e mbi vedi të pergjigjmen per tê (f. 19.). Si të bâhet 15 vjeç 

djali kanûja e njef per burrë e per të zo’n e krahve të vet, atbotë edhè do t’i dorzohen 

pronet pasunít e sundimi i ships së vet (§ 95, f. 26).  

Во текстот оваа фонема најчесто се наоѓа на почетокот на зборот, како кај 

броевите nji, njëzetetretë; глаголот njifet, додека во средината на зборот во 

гегиските говори се употребува ретко (во нашиов текст кај неодредената 

заменка kurrnji), но никогаш во апсолутен крај на зборот.   

Кај старите албански текстови согласката /nj/ се пишувала (т.е. во 

албанскиот народен јазик се запазила) во сите позиции на зборот, но во двата 

последни века во сите гегиски говори во средината и на крајот на зборот 
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преминала во /j/. Во јазикот на текстот се отсликува оваа дијалектна изговорна 

навика на промена на nj > j.  

 

 

 

 

ТЕСНИНСКИТЕ СОГЛАСКИ /f, v, th, dh, s, z, sh, zh, h/  

Фонема /f/ 

Фонемата /f/ е уснено-забна, теснинска и безвучна. Се употребува во сите 

позиции на зборот: T’êmnuemt e Famullitarit (§ 8, f. 3), Prifti nuk mundet me 

mbajtë qên hekurash te Qela (Kisha), per arsye qi Prifti do të gjindet gadi natë e ditë 

per çdo nevojë të popullit (§ 189, f. 33); ”Kufini i ngulun njiherë, nuk luhet mâ” (§ 

242, f. 37; E folmja prêmtohet edhè pa: e permendë caktimin e çmimit me të holla, (§ 

514, f. 57), Fjala e ême në shkaktofët vrasë të pergjegjme un rrî e zgerdhíhem; nuk 

mund të më kapë kush per pûnë të liga, qi shkaktoi goja ême (§ 522, f. 58). 

 Во текстот се среќава промена на f > p, како кај примерите: rrapshoj, 

rrapshim, kapsha, како и промената на  f > th: Kanûja njef uha: të fjeshtë: sa të 

dhaçë ke: me dhânë (§ 500, f. 56) итн. 

 

Фонемата /v/ 

Главната варијанта на фонемата /v/ се карактеризира со тоа што е 

уснено-забна, теснинска и звучна. При пишувањето Ѓечови ја употребувал 

правилно, како: Porsa, të vêjn kambem në katund të të deknit miqt, do të vêjn në 

krye jakzat e gjurdîjavet. (§ 1237, f. 109), Vrasa pa: hiri nuk e ka: të ndjekmen me 

pushkë. (§ 932, f. 88), Po theu ujët e vis në rend të huej e në mende të vet bulgu, 

dâmin e lân bulgu (§ 300, f.4 3); Shkuesi ka: tager me folë sa: per prindt e vajzës, 

ashtu edhè per prindt e djalit. (§ 38, pika 6, f. 12); Vathi i bletve ka: 500 grosh giobë 

e dý pr nji të zot’t. (§ 139, f. 30).  
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Фонемата /v/ се употребува и кај одредени зборови од типот: qevet, druve, 

drekve како составен дел од падежни и глаголски наставки. Имено,  v не е 

составен дел на наставката, туку се употребува како вметнат глас меѓу две 

самогласки за полесен изговор, односно изговорен премин од една врз друга 

самогласка, кои без присуството на вметнатата согласка би било многу тешко да 

се изговараат ваквите граматички форми. Во нашиов случај именките qevet, 

druve, drekve се форми на коси падежи, добиени од qe-v-et, dru-v-e, drek-v-

e.  Уште одамна овој вметнат глас се спојувал со наставката и во денешно време 

во повеќето граматики се смета како наставка.  

Во дијалектниот јазик поради олеснување на изговорот група самогласки 

и согласки се редуцираат. Во текстот на Канонот забележавме примери каде 

што консонантската група /vd/се редуцирала во /v/: des, за vdes, i dekun и 

др. 

 

 

Фонемата /th/ 

 

Фонемата /th/ во албанскиот јазик е врвнојазична, меѓузабна, теснинска, 

безвучна, а се употребува во сите позиции на зборот: „Thiu në dam ka pushkë – 

po e gjete thin në dâm, bjeri pushkë“. (§ 748, f. 76), Po të hîni miku në shpí, gjak me 

të pasë, do t’i thuejsh: „Mirë se erdhe“, (§ 620, f. 67), Po i thae kuej se dom me i a falë 

ket a at send, e mbrapa e hangre fjalen t’ande, me „falen” s t’fala kanûja nuk të nget 

me peng e me plak. (§ 517, f. 58), Udhta:r thirret aj, i cilli bânë rrugë per rrogë per 

nji punë të huejen (§ 486, f. 54); Bleta e hikun prej prej vathit të vet, po zû vend në 

pêmë a në gardhtë huej pa e mârr mbrapa kush, i zoti i pêmës e i gardhit ka: tager 

mos me i a dhânë kuej, e me ndalë per vedi (§ 206, f. 34) итн. 

     Фонемата /th/пред конечната форма на денешната азбука на 

албанскиот јазик (Битолскиот Конгрес, 14 – 22 ноември 1908) најчесто била 

пишувано со грчката буква θ, но Ѓечови ја пишувал со двојна буква /th/.  
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Фонемата /dh/  

 

Главната варијанта на оваа фонема се препознава со тоа што ги има сите 

карактеристики на /th/, со разлика на тоа што /dh/ е звучна согласка. Иако се 

пишува правилно, таа ретко се алтернира со /ll/: Me ndollë qi Meshtari çohet në 

bé, a per me dlirë vedin a per Poronik, ky vetëm do të njehet e do te zêhet per njizet e 

kater vetë (§ 10, pika 6, f. 4); Preja per detyrë nuk mirret“ Po ndolli kjo pûnë, 

katundi e flamuri e leçisin pretarin, po s’u gjegj me kthye gjânë (§ 800, f. 79). 

„Иако како фонема се познава во гегиските говори, таа понекогаш во 

периферните гегиски говори (Голема Малесија) се променува во /ll/: i mallë за 

i madh, u:ll за udhë, llâmp за dhamb, dhëmb.“56  

Но, сепак /dh/ се користи правилно: Dhântija perbâhet prej nji groshit per 

krye, s’â kanû me dhânë as mâ teper as mengut (§ 55, f. 18); Të mos ngrehen 

prindja e grues me ngulë në plang të dhandrrit të dalë fare; (§ 88b, f. 26), Po i’a 

vodh kush ndo’i berr bariut, detyra e këtij âsht me bâ me dije të zo’n e tufës, tuj i a 

kallxue vendin e kohen se kû e kúr u vodh tjeter detyrë s’i ka: (§ 149, f. 31). Per me 

shëndoshë pûnen e uha: e per me largue çdo dyshim babesije per uha: të dhânun, 

mund të mirret pengu (§ 501, f. 56); Pak rasë jânë, nder të cillat kanûja e ka: pa: me 

udhë me lânë qi të „mârrë beja“ (§ 548, f. 61), Poroniku, pse u prîni në bé të 

rrejshme, tuj dhûnue Kishen – Këto të holla cubi do t’i lâjë mbi eltér per Kishë (§ 592 

e, f. 64); Per uha: të dhanun, mund të mirret pengu (§ 501, f. 57) итн. 

 

Фонемата /s/ 

Фонемата /s/ е врвнојазична, венечна, теснинска и безвучна. Во текстот 

се употребува правилно, со исклучок на мал број зборови кога таа се менува со 

/c/кај именката  malci: Familja âsht nji të mbedhun gjymtyrësh, të cillët gjallisin 

nen nji kulm, qellimi i të cillëvet âsht të shtuemt e gjindes nper mjet të martesës, të 

mkambunt e tyne kah zhdrivllimi i shtatit e kah zhvillimi i mendes e shises (§ 18, f. 

7). 

                                                             
56 Jorgji Gjinari - Gjovalin Shkurtaj, Dialektologjia, Tiranë, 2000, f.139. 
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  Со вредноста на /s/ ја среќаваме најчесто: Kasneci a lajm thirret aj, i cilli 

hapë e lajmon urdhnat e kreut të Fisit a prej njij patalokut të caktuem prej kreut, 

prej Pleqsis e prej Vogjlijet (§ 1213, f. 107), Si mbas randësis së fajit do t’i lahet gioba 

e gjâja e zot’t (§ 793, f. 79). Percaktimi i vjedhnis (f. 77), Mikut mos i prîj; a, si t’i 

prijsh sŷt qi mos t’i bâjë kuej ndo’i dhûnë a pûnë të ligë. (§ 627, f. 67) Dosa i jet 

bariut qi e rriti, per të cillen do t’i apë të zot’t nji drek mâ teper. (§ 175, f. 33), Skjapi 

a dashi i kumbonës (ogiçi) (f. 31), Kanûni i Lekës nuk njef testamende (f. 27).  

Под влијание на едначење по звучност, безвучната /s/ во позиција пред 

звучните согласки /b, d/ се соноризира (озвучува): zbashku, z’ban, z’dua, z’desha 

итн. 

 

Фонемата /z/ 

Главната варијанта на согласката /z/ е врвнојазична, венечна, теснинска, 

звучна. Таа во одредени зборови се добива од соноризација на својот парник /s/ 

и во текстот на Канонот, како: Me kênë shpija kushrîjsh, qi kan sa: njana tjetra, 

plangun e shuem do t’a dajn zbashku (§ 96, f. 26). 

  Со вредност на фонемата /z/ се користи најредовно и во најмногу 

примери: Me tundue kush rrogtarin e kishës me fjalë a me pûnë, zehet se tundon 

famullitarin, e bjen në goibë të kishës mbas kanunit  (§ 11, pika 3, f. 4). Mos me hî 

dorëzânë pâ lêje të zot’t të shtëpís (§ 25, pika1, f. 9). Tagri i Vajzës (§ 31, f. 11), Tagri i 

djalit per me lshue vajzen e zânun (§ 42, f. 13). ”Unaza e dhetë grosh“ jâne me kanún 

(§ 41, pika 2, f. 13). Trashgimin miraz m’u lânë djelmvet. (§ 60, d, f. 22).  

 

 

Фонемата /sh/ 

Согласката /sh/ е врвнојазична, тврдонепчена, теснинска, безвучна. Се 

употребува правилно и во Канонот: Të prishunat e uha:t e drekvet do të lahen në 

krye të mojit  (përdorimi i o për u) si të híj i dekuni në dhé, e nuk mund të shtŷhen 

pertej (§ 1263, f. 110). Po i a shkrepi kush kuej armen në kuvend, shpíja i digjet e 

sjellsi i armës grîhet kuvendisht e shkon gjak-hupës (§ 1125, f. 101). Shkuesi i gjakut, 

po i duelnë krye pûnës, kâ tager në këpucë (§ 966, f. 91). Ndeshkimet mbi të 

rréjêshmin jânë; a) do t’i lajë të zot’t të gjasë dy për nji (§ 592, f. 64). Aj, qi shkon në 
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bjeshkë, me truell, kopshtë a ndo’i copë arë, po desht me i cilë, i cilë e jesin të tijat, e 

nuk mundet kush as me ndalë e as me xjerrë prej atij vendi  (§ 219, f. 350). 

„Krushku- krushk Miku- mik“ (f. 170). Tuj shkue në mullî, strajcen e bukës e mêrr 

seicilli me vedi e, sa të rrîjënë mullî, han bukën e vet (§ 392, f. 48) итн. 

 

 

 

Фонемата /zh/ 

 Фонемата /zh/ ги има истите особености како и /sh/, но оваа е звучна. 

Поради сличноста овие две согласки понекогаш се мешаат: Kanû âsht qi, po 

desht me u dlirë prej njij zhgarkimi mohuesi, do të bajë bé a mbë „gúr a, mbë kryq e 

Ungjill“, (§ 535, f. 60) Bén do ta bâjë aj, i cilli i bjen moh zhgarkimit (§ 539, f. 61). 

Grueja â në detyrë me i rrogue pa: zhibla и др. 

Со вредноста на /zh/ се пишува многу често и редовно: Krushqit do të 

shkojnë me mârrë nusen at ditë, edhè me dijt se â tuj dekë nusja, zhargas e rrshâ 

nas do ta çojnë në shpí të dhandrrit (§ 44, f. 14). M’u bâ rrenim m’udhë të madhe, 

zhyt e mbyt, aty do të kalojë shtektari e bagëtija, nusja me krushq, e percjellsa me të 

deknin. (§ 52, f. 1 6) итн.  

 

 

Фонемата /l/ 

Гласот /l/ е преднојазична, венечна, теснинска, латерална, течна и 

сонантна. Еве неколку такви зборови во чиј состав ја имаме оваа согласка: 

Lajmtari thirret aj, i cilli çon në vend porosin e derguesit (§ 1201, f. 106). Rrjedhja e 

brêzavet prej a:net të nânës thirret „Lisi i tamblit“ (§ 701, f. 71). Ujemi i blímit, qi 

mêrr mullísi per se të cillen barrë, përbâhet babûnie (§ 387, f. 46). Ara, vêshta, 

kopshti e livadhi, xâna, prozhme e zabele, janë të dame me kufî (§ 216, f. 35), steli 

âsht tbâna e rojsit të shpís e të vathit.  

 

 

Фонемата /ll/ 
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И оваа фонема /ll/ е преднојазична, забновенечна, теснинска, латерална, 

ликвидна и сонантна. Понекогаш се меша со /l/: Cilltija e ndeshkimeve kundra 

fajtorve të Kishës (§ 16, f. 5). Në mullí *bluhen gjithfarë kokrrash edhè msýn 

gjithnduer nieri, seicilli per pûnë të vet (§ 391, f. 48). Udhtâr  thirret aj, i cilli bân 

rrugë per rrogë per nji punë të huejen. (§ 486. f. 54).  

Правилно се употребува во повеќето зборови: Nji barrë miell kallamoqit (§ 

45, f. 15). Beja mbë Kryq a mb’Ungjillít (§ 533, b, f. 60), Kumbarija e ndrikullija, qi 

bâhet në të rruem e në të marrun të flokvet, hîn në lidhje kanunore, qi s’e luengjâ (§ 

709, f. 72), Famull a famulleshë thirret djali e vajza, të cillvet u mirren flokët. (§ 716, 

f. 73), Mullîni, si toka, dahet per vlla: (§ 68, f. 24).  

Во мал број глаголи фонемата /ll/се употребува наместо /dh/: ndollë < 

ndodhë, hullë < hudh и др. 

 

 

Фонемата /j/ 

Фонемата /j/ по начин на образување е доста слична со /i/, но теснината 

е поширока при образување на /i/. Фонемата /j/ во текстот на Канонот во 

одредени позиции од зборот /j/ се изговара како полувокалот [i]: nieri (njeri). 

Со вредноста на /j/ се пишува во најголем број зборови: Kuptimi i hijes së 

Kishës (§ 1, f. 1). „Kufijt e  tokës nuk luhen“ (§ 238, f. 37), „Tuj hî në shpí, mikut do t’i 

mbajsh armen“ (§ 614, f. 66). Besa e gjâs e e çobanit âsht ajo që dy a mâ shum 

flamure vêjn nder vedi me pelqim të njani tjetrit. (§ 874, f. 84). “Gjýgj e plak mbí 

plak kanûja nuk ba:n“ (§ 1034, f. 96). Djelmnija e Vogjlia e të gjitha fisevet (§ 1111 e, 

f. 100).  

Во текстот понекогаш /j/ се испушта: ap, ep, а понекогаш преминува во: 

piell, viell. Личната заменка од трето лице еднина секогаш ја среќаваме 

пишувана во формата aj (< ai), т.е. со /j/ а не со /i/ поради тоа што во 

изговорната форма тука имаме дифтонг а не група самогласки.  

Вибрантните согласки /r, rr/ 
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Фонемата /r/ 

Согласката /r/ сублимирано ги има овие општи карактеристики: 

преднојазична, венечна, краткотреперлива, сонантна. Во текстот на Канонот се 

употребува како и во денешниот стандарден јазик: Zjarmi, të grîmunt (f. 105). 

Trajta e të leçitunit âsht nji kjo: “Me da kend per mort e per gjallë” (§ 1193, f. 105). 

Pjestarët e Familjes (§ 19, f. 7), ”Ndera e vathit âsht ne kumbonë” (§ 153, f. 31). 

Dorëra:s thirret aj, i cilli vret kend me dorë të vet (§ 843, f. 82). Po e vrau kush vedin 

gjaku i shkon hupës (§ 958, f. 90). Kapucarija e hershme kishte 50 mije në 500 

grosh. (§ 1089, f. 99) итн. 

 

Фонемата /rr/ 

Главната варијанта на фонемата /rr/ се одликува како преднојазична, 

венечна, долготреперлива, сонантна. Се разликува од својот парник по бројот 

на треперења: кај /r/имаме 1-2 треперења, додека кај /rr/ повеќе. Сонантната 

/r/ се употребува почесто, а /rr/ поретко: Kush fjaliset a shân e i kercnohet kuej, e 

kush e vret a rreh kend nder vorre, bjen në giobë si per Hije të kishës (§ 5, pika 3, f. 

2). Tagri i burrit mbi gruen (§ 58. f. 21), Zotnija ka: urdhnesen rrogtari ndigjesen (§ 

117, f. 29). Kanuni thotë: „beja nuk mêrr“ e „Mârrsit s’i bjen beja“ (§ 544, f. 61). 

Rrjedhja e brêzave prej ânet të babës thirret „Lisi i Gjakut“ (§ 700, f. 71). Gjaku s’hup 

kurr (§ 917, f. 87). Në çdo rrezik a kercnim kasneci do të gjindet gati me i dhânë 

„kushtrim“ fisit  (§ 1217, f. 107). 

 

 

Fonemata /h/ 

Согласката /h/ глотална, теснинска, безвучна (без звучен парник). Во 

нашиов текст се среќава во сите позиции на зборот. Еве неколку такви примери: 

на почетокот: Hija e kishës, të huej, ndoi’herë, dahet.,глаголот me hî, me hecë, како 

и кај именките од типот hekurishta, hov, të holla, hekurit и др.; во средината: 

koha, atëherë, armet e krahit, ai qi kercnohet, me qillue se shtŷhen me besat 

(forcade). „Âsht kanûn, qi mikut t’i shkohet në darsem me dash“ (§ 48, f. 15). I 
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pandehuni, krahmbajtje, uhasi итн., како и на крајот од зборот: kah, me rrahë  

kunetija gruen e burrit, prindja e grues i a lypin nderen (§ 61f, f. 22).  

Фонемата /h/ понекогаш се јавува и наместо /f/: Po e ngrefi kush kurthen 

në kopshtë të shthurun e ra: në tê berri, la:n berrin (§ 758, f. 76). „Në kopsht t’êm a 

ngrefa kurthen a lakun, nuk mund të më ndalë kush“ (§ 756, f. 76). N’at gjak të xét 

dorërasi do të largohet e të rrîjë mshefët nje qi të mirret vesh pûna mirë (§ 933, f. 

89., I zoti i bés do t’u shkojë poronikvet të njefun per derë, per me i bâme dije se 

gjygji i ka: njefë per betarë (§ 1054, f. 97) итн.  
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2.2.3.1. ГРУПА СОГЛАСКИ 

 

 Во сите јазици, следствено на ова и во албанскиот јазик честопати се 

употребуваат едноподруго две согласки. Некои од нив се ретки а некои почести. 

Тие образуваат група согласки. Сосема е нормално и во текстот на Канонот да се 

пишуваат овие групи, а под влијание на дијалектната изговорна навика на 

асимилација, односно на олеснување на изговорот двете согласки се редуцираат 

во една единствена. „Општо земено, на почетокот на зборот овие групи најчесто 

се запазуваат, а во средината и кон крајот на зборот се редуцираат.“57 

За групите /lk, lg, pl, bl/ ќе се засноваме врз нивната почетна позиција, 

која се смета за јака фонетска позиција, бидејќи се потрајни.  

 

 

Консонантската група /lk/ 

 

Групата /lk/ се забележува уште кај Мисал на Ѓон Бузуку (“Meshari”i 

Buzukut), додека кај другите подоцнежни текстови оваа група не се пишувала. 

Групата /lk/ се смета за стара. Во денешниот албански јазик таа еволуирала во 

/jk/ (спореди: bujku, ujku кои потекнуваат од фонетските форми bulk, ulk) 

како и во албанскиот стандарден јазик. 

Во текстот на Канонот групата /lk/ се пишува запазена во примерите: Po i 

vot mendja të zot’t, se bulku i aka: damtue ka:n, ky do t’i lahet me bé (§ 194, f. 34) 

bulku do t’ia çojë të zot’t bimen te dera (§ 198, f. 34). Po se ngau ka:n bulku, aj pasët 

e grazhdofët; pose të zot’t i a ka: hûnin. (§ 197, f. 34), итн. 

 

 

Групата /lg/ 

 

Групата /lg/во нашиов текст се среќава во примерите: Po theu ujët e vis në 

rend të huej e në mend e të vet bulgu, damin e la:n bulgu (§ 300, f. 43). Bulg thirret 

                                                             
57 Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, IGjL, Dialektlogjia shqiptare IV, Tiranë , 1982, 196. 
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njaj, i cilli hîn me pûnue token e njaj zotnije (§ 293, f. 43), Zotnija do të kujdeset me e 

ndertue nji ksollë mdheskë a kullë per bulge per shpijarët e tij. (§ 294, f. 43) Per 

t’ujtun të perimeve të kopshtit, bulgu mê  rr ujët në rend të tokëve të zotnisë (§ 314, f. 

44).  

 Консонантската група /lg/ ја среќаваме кај истата именка (сп. bulg - 

bulk).  

 

Групата /pl/ 

 

Групата /pl/ во текстот се забележува во неколку зборови: Baba edhè në 

postë pas djelm, nuk mundet me u lânë  bijave as tokë, as plang, as shpí (§ 108, f. 

28). Plangu i shpís ka: oborr e kopsht. (§ 214, f. 35). 

 

  Групата /bl/ 

Групата /bl/ во текстот на Канонот се пишува главно на почетокот на 

зборовите: Ujemi i blîmit, qi mêrr mullîsi per se të cillen barrë, perbâhet prej njij 

babûnie. (§ 387, f. 47); Kanuni i tregtisë a blén e shet pa: qyshke. (§ 452, f. 51; Blesi 

nuk mund të bâ  jë fjalë (§ 470, f. 52); Gjaja e bleme me qyshke po duel e metë, i 

kthehet të zot’t (§ 462, f. 52).  

 

 

Групата /mb/ 

 

Консонантската група /mb/ во текстот најчесто се користи нередуцирана, 

а ретко асимилирана во /m/: Nye i dymbedhetët (f. 10), gueja ânë detyrë: me rritë 

e me mkambë fmin me nder (§ 33, f. 11) dhantit, qi mblidhen nuses në ditë të 

martesës, si te prindja, si te burri, kanuja e të damit nuk i pershîn; jânë të grues (§ 

69, pika 3, f. 24), Çerraniku i tamlit ka: 500 grosh (§ 1400, f. 30) Bleta, që lshon, do 

të merret mbrapa kambë me kambë e do të ndiqet mje qi të zatesë kund, e, kûdo qi të 

ndalet, e mbledhë i zoti (§ 207, f. 43).  
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Групата /nd/ 

 

Оваа група се употребува во текстот како целосна, нередуцирана: 

mndyrët, ndërtohet, ndrye, kend, mund, katundit, njiqind, dhanderr итн. 

 

 

Групата /ng/ 

 

Консонантската група /ng/ се употребува главно неасимилирана и во 

сите позиции на зборот: Më lânë pa:hanger (§ 20 a, f. 8), Grueja shqyptare farë 

trashigimit s’ka: te prindja, as më plang, as në shpí (f. 14), Edhè i zoti shpís, pra:, e 

ka: shtegun cilë me ngucatë, m’u ra: pré tuj u ndalë armët, e peng me tê  s’mund të 

qesin, se kanuja s’ jua gjegj vajin (§ 54b, f. 170). Në të ngulun të kufîjve (§ 240, f. 37).  

    Во текстот на Канонот среќаваме и други консонантски групи, а 

најчесто  /tj, mj, bj/ и др. Овие и други групи не ги анализиравме посебно затоа 

што сметаме дека и во досегашното толкување читателот може да добие јасна 

слика на фонетски и фонолошки особености на текстот.  

Истражувањето на старите албански текстови, вклучувајќи го и текстот 

на Канонот на Лек Дукаѓини има голема важност за историјата на азбуката, 

правописот и историјата на јазикот воопшто.  
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2.2.4. ПРОМЕНA НА ФОНЕМИТЕ 

 

При историскиот развој на албанскиот јазик настанале одредени 

промени на фонеми во коренот на зборот со морфолошка вредност, 

општопознати под терминот морфонолошки промени. Овие промени се одраз 

на фонетските закони кои дејствувале во рани фази на развојот, но кои веќе 

престанале да дејствуваат. Резултатите од овие промени во јазикот се чуваат 

поради традицијата. „Во историските промени се изразува врската на 

фонологијата со морфологијата, бидејќи промените на фонемите служат за 

изразување на морфолошки разлики“.58    

Неретко при граматичка промена на одреден број зборови (деклинација, 

конјугација, образување на членувана форма, образување на множинска форма) 

и при зборообразување една иста морфема може да се јави со различна 

фонемска структура.59 На пример: промената на фонемата /a/ во /e/, значи 

/a/~/e/ кај именката: dash ~ desh (овен – овни) е единствен граматички 

показател на множинската форма; додека кај формата на еднина plak и 

формата на множина pleq (plak ~ pleq „старец – старци“) имаме две промени: 

/a ~ e/ заедно со палатализацијата на /k ~ q/. 

 Во понатамошниот текст ќе обработиме некои од главните промени на 

фонемите кои ги среќаваме и во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини.  

 

 

Метафонија 

Метафонијата е историска промена на фонеми, при што се добива една 

предна самогласка. Во албанскиот јазик во потесна смисла на зборот, 

метафонијата опфаќа промена на акцентирано /a ~ e/.60 Ова појава се среќава 

најчесто кај именскиот и во глаголскиот систем.  

                                                             
58 Anastas Dodi, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shipe,Tiranë, 2004, f. 119. 

59 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2014, 219. 

60 Ibidem, 119. 
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Во именскиот систем метафонијата игра важна улога во образувањето на 

темата на одредени именки, како единствена форма за разликување на 

еднината од множината, како: plak ~ pleq, dash ~ desh, cijap ~ cjep и др. како во 

текстот на Канонот: Mâ e ulta giobë mbrrîn mje nji dash e ma e nalta nuk mund të 

kalojë mbi njiqind desh (§ 498, f. 55). Po ra: kush në giobë të katundit a të Flamurit, 

gioba lahet me bagëti: me lopë, qe, desh e jo me çmim të hollash. (§4 95, f. 54) итн.  

И при промена на мал број глаголи во исказниот начин на сегашно време 

имаме метафонија, од типот dal ~ del „излегувам – излегуваш“, jap ~ jep 

„давам – даваш“, marr ~ merr „земам – земаш“. Од текстот на Канонот 

забележавме: Në shpi prej së cillës del nusja, s’ â kanûn për me kënue as me qitë 

pushkë. (§ 55, f. 17). 

Иако метафонијата како морфонолошка појава престанала да дејствува, 

таа оставила траги врз именскиот и глаголскиот систем на албанскиот 

дијалектен и стандарден јазик, бидејќи добиените форми се употребуваат 

секаде.  

 

 

Палатализација на фонеми  

 

Промената на која било непалатална согласка во среднонепчена се вика 

палатализација. Во албанскиот јазик се палатализираат фонемите /k/ во /q/, 

/g/ во /gj, /l, l, r/во /j/ особено при образување на множината на одредени 

именки. Во нашиот текст оваа појава се забележува кај именката во множина: 

plak ~ pleq (старец – старци). 
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2.2.5. ФОНЕТСКИ ПРОМЕНИ  

 

Во текстот на Канонот, како и во албанскиот јазик воопшто во врзан текст 

најчесто ги среќаваме овие фонетски промени на гласовите: редукција 

(контракција) на самогласки и согласки (асимилација), соноризација и 

десоноризадија, испуштање и додавање гласови, елизија, топење гласови 

(Окрасис), преметнување на гласови и др. Во продолжение ќе ги обработиме 

овие појави, давајќи доста примери од самиот текст.   

 

Редукција (контракција) на вокали 

 

Контракцијата е појава на редукција на два вокала во еден долг вокал. 

Најчесто два исти вокала се претопуваат во еден единствен вокал, како и два 

различни вокала во еден. Најчеста редукција на два различни вокала во 

албанскиот јазик е a+e и o+e: ngae > nge , voe > ve.”61  

Во текстот на Канонот, како и кај другите стари албански текстови, 

наоѓаме чести примери на редукција на вокали: Krushqit m’udhë tue shkue per 

nuse s’mund të qesin pushkë, e kanuja vê  n leci me i ngae  kush. (f. 17), Po i thae 

kuej, se don me i falë ket a at send, e mbrapa e hangre fjalen t’ande, me „falen”, s’t’a 

fala“, kanûja nuk të nget me peng e me plak, (§ 517, f. 58), Do të përgjigjet rrethas 

me katund per „dy hae bukë„ Djelmve të flamurit. (§ 27, pika 2, f. 9), Me hjek të zojën 

e shpís, per n’u raftë per sŷsh se braknon, a shet gja tinëz - edhè nji kokerr voejet në 

kênë – a n’u mbajtë krah fmivet të vet mâ teper se të tjerëvet (§ 24, pika 2, f. 8). Në 

dasht kush me lânë gjâ prej pasunish te veta per shpirt doemos pelqimi i kusherîjve. 

(f. 27), Po dhae nji a njiqind grosh kapa:r, ti je i zoti i gjâs së kaparueme. (§ 455, f. 

51).  

                                                             
61 Eqrem Çabej, Studime Gjuhësore III, Rilindja, Prishtinë, 1976, 124. 
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„Се претпоставува дека вокалните групи ae, oe не преминале директно 

на обични вокали, но преку дифтонзи, значи преку едносложни вокални 

единици.“62  

 

 

 

 Елизија  

Под фонетска појава елизија подразбираме губење, отпаѓање или 

испуштање гласови во зборот. Елизијата може да настане во еден збор или во 

два збора едноподруго. Во албанскиот јазик честопати се испушта (се елидира) 

неакцентираната самогласка [ë] на апсолутниот крај на зборот, особено кога по 

неа имаме збор кој почнува со самогласка, а неретко и со согласка. На пример: 

(се пишува) ditë e re – (се изговара) dit’ere.  

Во албанскиот стандарден јазик често се губи [ë] кај честицата të, кај 

препозитивните членови të, së; како и кај кратките заменски форми më, të. 

Ова губење се отсликува и во правописот, со пишување на апостроф, како на 

пример: t’i dha „ти ги даде“, m’i dha „ми ги даде“ итн.63   

Во текстот на Канонот забележавме неколку примери на елизија: vajz’ e 

madhe, m’ep. Во текстовите на старите албански автори елизијата се бележела 

речиси редовно, бидејќи нивниот јазик е многу поблизок со народниот изговор, 

а ова најмногу е присутно кај делата на Ѓон Бузуку.64  

Според Еќрем Чабеј „во говорниот јазик елизијата е честа појава, но во 

правописот ретко се бележи“.65  

Во нашиов текст елизијата се бележи доста често, како во фрагментот: 

M’u martue më kanûn do’me thanë m’u bâ shpí (f. 10); ‘Famulltari do t’i nxjerrë e do 

                                                             
62 Ibidem, f. 125. 

63 Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2014, 255. 

64 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III , Tiranë, 1976, f. 126.  

65 Eqrem Çabej, Studime për fonetikën historike të gjuhës shqipe,Tiranë, 1988, f. 41. 
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t’i bajë me pûntorë të vet (f. 3); Famulltari do t’i nxjerrë e do t’i bajë me puntorë të 

vet (f. 3);). Испуштањето на крајното неакцентирано [ë] во текстот на Канонот 

редовно и се пишува со апостроф, како и во албанскиот стандарден јазик.  

 

Слевање гласови (красис)  

 

При историскиот развој на албанскиот јазик во одредени случаи на 

претопување (слевање, грчки красис) на самогласките [ë] и [e] во непосреден 

допир се добивало [а], т.е. [ë] + [e] = [a]. „Красисот е топење или слевање, 

контракција на самогласки, односно фонетска појава кога ë + e дава a, кое 

настанало уште од дамнешно време и јасно се уочува кај членуваната форма на 

именките од женски род, како: fushë-a (< fushë e madhe), каде a е рамно на 

ë+e постпозитивен член.“66 Ова топење јасно се забележува и кај кратките 

соединети заменски форми (неакцентирани) ma, ta. Имено, të + e = ta и më + 

e = ma. Овие форми се пишуваат слеано, без апостроф поради тоа што тука 

имаме топење, а не испуштање на неакцентирано [ë].  

Во текстот на Канонот и кога имаме красис, наоѓаме апостроф: Me dijtë se 

â tuj dekë nusja, zhargas do t’a çojnë në shpí të dhandrrit. (§ 44, f. 14), dâmin e 

gioben do t'a hjekë rrogtari (f. 29); Si t'a bâjë vllá at shpí (f. 36); "Kapari t'a bân 

gjân, t’anden (f. 51). 

 

 

Геминанти  

 

„Геминанти се нарекуваат удвоени исти согласки во контакт. 

Геминантите се изговараат со удолжена артикулација, слично со долгите 

самогласки.“67 

                                                             
66 Eqrem Çabej, Studime për fonetikën  historike të gjuhës shqipe, Tiranë, 1988, f.125. 

67 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976, f. 143. 
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 Удвоени согласки среќаваме често во текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини, како и во другите стари албански текстови: Vendi i jet atij katundi e 

Flamuri, te cillvet u perkitte i vrami, qi u shtŷ, e s’ ka: burrë qi guxon me luejt 

muranen, qi mbet per kufi, pse u muer me gjak e me rradake të lanum. (§ 260, f. 39) 

Famullija nuk ka: detyrë me i a çue famullitarit të dhettat te dera (§ 9, pika 2, f. 3). 

Vendi i jet atij katundi e flamuri, të cillëve u perkitte i vrami (§ 260, f. 39), Aj zot 

shpije, qi koritte trevezën nder sŷ te mikut, late 500 grosh giobë. (§665, f. 69) и др. 

Во текстот среќаваме и геминанти со удвоени /l/, како: Mullìsi ka: tager n’ujem, 

si gjith i cilli pûntuer në rroge të mundit.  (§ 388, f. 41). Strajcën e bukës e mêrr 

seicilli me vedi. (§ 392, f. 480) . 

„Во денешниот албански јазик сонорната /r/ геминантна е и кај 

именките“68: burrë, derr, vorr, zjarr итн. И во нашиот текст ги наоѓаме /rr/: 

Tagri i burrit të vejë. (§ 35, f. 11), Kush fjaliset a shân e i kercnohet kuej, e kush e vret 

a rreh kend nder vorre, bjen në giobë si per Hije të kishës (§ 5, pika 3, f. 2). Tagri i 

burrit mbi gruen (§ 58. f. 21), Zotnija ka: urdhnesen rrogtari ndigjesen (§ 117, f. 29) 

и др. 

Асимилација 

            „Асимилацијата е комбинаторна појава за заемно изедначување на 

самогласки и согласки, при што одреден глас ги добива особините на друг глас 

или двата гласа се претопуваат во еден единствен глас.“69 

      Во нашиот текст асимилацијата не е честа појава: dymbedhetët, mkambë, 

mblidhen, mbrapa, kambë итн. Таа ретко се јавува, како: mb > m кај глаголот 

mrrin. 

Вметнување гласови (хијатус) 

      Кога се наоѓаат две последователни самогласки во одреден збор, нивниот 

изговор е тежок. За да се олесни изговорот, и изговорениот збор да звучи 

поблаго, меѓу нив се вметнува одредена согласка. На пример, фонетските 

                                                             
68 Eqrem Çabej, Studime për fonetikën historike të gjuhës shqipe,Tiranë, 1988, f. 143. 

69 Anastas Dodi, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe,Tiranë, 2004, f. 147. 
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форми: i ati, e ëma се изговараат како i јati, e јëma “ 70 и др.  „Холгер 

Педерсен е првиот што забележал дека во албанскиот јазик согласките j и v се 

вметнуваат како антихијатски гласови меѓу две самогласки. Освен /j/ и  /v/ 

како антихијатски глас се вметнува и h”.71 Додадените гласови во раниот период 

од развојот на албанскиот јазик веќе станале задолжителен дел од фонетската 

структура на одредени зборови, како кај именки, заменки и глаголи.  

Во нашиот текст антихијатското /v/ се употребува кај неколку зборови: 

Me u bâ drekët bijave, po diqen në shpí të vet para a mbas matese. (§ 102, f. 27), 

“Per ket gúr e dhé (ase per ket peshë), me të cillat e ngarkova vedin, per shka kam 

pasë ndie prej së parësh. (§ 246, f. 37) Vija e arnajeve nuk luhet as nuk ndalet.   (§ 

351, f. 46), Kumbarija e shqyptarit të malevet âsht tri nduersh: (§  706, f. 72). 

Додавањето на букви (гласови) не е честа појава на текстот на Канонот. 

Ние успеавме да забележиме еден таков збор, односно зборот djelmní: Sterpleqt 

bashkë me Vogjlí a djelmní fisesh jânë giobtarë (§ 1170, f. 103).  

 

 

Испуштање гласови 

 

При зборувањето честопати зборовите не ги изговараме во целост, туку 

одредени гласови или слогови ги испуштаме. Појавата на економизација на 

говорот и намалување на артикулативните движења, односно намалување на 

буквите се среќава и во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини: Pashtrakun epe 

vetë perndryshe t’a mârrin edhè me perdhûni“ (§ 280, f. 41); Miku xên kryet e vendit 

në trevezë (sofer), mandej i hîn ndorja (§ 654, f. 69); Uhasi ka: tager me ia dorzue 

kuejdo at peng, per me xjerrë detyrën e vet (§ 690, f. 70). Kush vret mbas pajtimit të 

gjakut, digjet, giobitet e xieret prej vendit (§ 1194 d, f. 105). Hekurin – sqeparin -, me 

të cillin u xuer kryqi, kanu është âsht me hjedhë mbi pullaz të shpís së dorërasit (§ 

987, f. 92). Pose ndreqi pûnen plaku, udhtari shkuesi etj. të folmet nuk epen (§ 515, f. 

57). Gruaja e vejë i kthen krushqit m’udhë (§ 36, f. 11),Vathi i bletve ka: 500 grosh 

                                                             
70 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Rilindja, Prishtinë,  1976, f. 140. 

71 Eqrem Çabej, Studime  për fonetikën historike të gjuhës shqipe, Tiranë, 1988, f. 65-66. 
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giobë e dý pr nji të zot’t. (§ 139, f. 30). Fjala e ême në shkaktofët vrasë të pergjegjme 

un rrî e zgerdhíhem; nuk mund të më kapë kush per pûnë të liga, qi shkaktoi goja 

ême (§ 522, f. 58). Po ndolli kjo pûnë, katundi e flamuri e leçisin pretarin, po s’u 

gjegj me kthye gjânë (§ 800, f. 79). Po i’a vodh kush ndo’i berr bariut, detyra e këtij 

âsht me bâ me dije të zo’n e tufës, tuj i a kallxue vendin e kohen se kû e kúr u vodh 

tjeter detyrë s’i ka: (§ 149, f. 31), кратките форми: des за  vdes, i dekun за  i vdekur. 
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ГЛАВА III 

 

3. МОРФОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ НА КАНОНОТ  

   

 Филолошките студии заземаат посебно место во албанологијата, меѓутоа 

и понатаму треба да продолжи проучувањето и анализата на напишаните 

текстови. Овие студии би биле добредојдени и би расветлиле многу прашања од 

историјата на јазикот, развојот на дијалектите, а ќе претставуваат и интерес за 

целата наша култура. Таквата работа би дала повеќекратни резултати, ако се 

има предвид податокот дека албанскиот јазик доста рано се зборувал, a за жал, 

многу подоцна е документиран.1 

              Познато е дека дијалектите на албанскиот јазик имаат многу заеднички 

особености, но сепак се разликуваат од одредени фонетски, фонолошки, 

морфолошки, синтаксички и лексички особености.  

         Дијалектните разлики во областа на морфологијата се повоочливи во 

менливите полнозначни зборови, односно кај одредени граматички категории 

на именките, придавките, заменките, глаголите, додека помали разлики имаме 

кај услужните зборови: кај прилозите, предлозите, сврзниците, честиците. 

„Морфолошката структура ја претставува најважната и најоригиналната страна 

на јазичните системи, дијалектната поделба се потпира првенствено на 

морфолошките разлики. Дури и литературните варијанти на одреден 

национален јазик се засноваат главно врз морфологијата, а потоа на 

фонетиката.“2Нашето истражување за јазичните особености на текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини ќе го продолжиме и врз морфолошките особености. 

Ќе се обидеме да ги опишеме морфолошките делови на реченицата: именка, 

                                                             
1 Dr. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1987, 8. 

2 Fatmir Agalliu, Gjuha e Nolit në veprat origjinale të tij, Tirane, 1999, 95. 
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заменка, придавка, глагол, прилог, предлог, честици, сврзници и др. во сите 

граматички категории, средствата и начинот на нивно изразување.  

          Во текстот на Канонот, како воопшто и во албанскиот народен и 

литературен јазик, одредени фонолошки промени на фонеми имаат 

морфолошка функција, односно разликувачка функција на одредени 

граматички форми на ист збор, како опозицијата еднина ~ множина кај 

именките од машки род: dash ~ desh (овен – овни), plak~pleq (старец – старци,  

fik ~ fiq (смоква – смокви),  mik ~ miq (пријател – пријатели) итн., со промена 

на /a/ ~ /e/ во коренот на зборот.  

 Ваквите промени на фонеми во коренот на зборот се познати под името 

метафонија, додека промената на /k/~/q/ е позната под терминот 

палатализација, како кај зборот plak~pleq. Промените на акцентирани 

самогласки a ~ o, e ~ o во текстот, и воопшто во албанскиот јазик, се 

забележуваат кај формата на глаголот во минато определено свршено време 

(аорист) marr ~ merr ~ mora (земам – земаш – зедов), појава позната како 

апофонија.  

  Со промени на одредени фонеми се разликуваат и формите на сегашното 

време на исказен начин во еднина прво наспроти второ лице од типот dal ~ del 

(излегувам – излегуваш),  marr ~ merr  (земам – земаш) и др. При анализата, 

внимателно ги разгледавме сите морфолошки карактеристики на текстот на 

Канонот. 

 

3.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ НА ИМЕНКАТА  

             Наследениот систем на епција (промена, деклинација и конјугација) од 

праиндоевропскиот јазик3 претрпел значајни промени во албанскиот јазик. И 

покрај значајните промени и иновации, морфолошката структура на 

албанскиот јазик продолжува да го запазува индоевропскиот синтетичен 

                                                             
3 Вреди да се спомене дека „праиндоевропскиот јазик“ не е јазично-историски концепт: 

никогаш не постоел таков единствен јазик, туку мноштво дијалекти, со заеднички фонетски 

особености, но со одделни различни морфолошки, синтаксички и лексички особености.  
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карактер. Имено, во сегашната фаза на развојот, албанскиот е синтетичко-

аналитичен со развојна склоност кон аналитичен тип на јазици.  

         Именскиот систем на албанскиот јазик, односно именките, придавките и 

заменките, документирано во првата книга на албански, Мешари на Бузуку 

(1555), се претставува со бројни иновации, кои се пренесени од 

предлитерарниот период на албанскиот јазик, односно од времето кога 

албанскиот изгубил некои од индоевропските карактеристики. При 

историскиот развој на именскиот систем се забележани извесни промени, како 

што е упростувањето на триродниот систем (машки ~ женски ~ среден род) во 

систем на именки од два рода (машки ~ женски род).    

        Во продолжение ќе го разгледаме именскиот систем на Канонот на Лек 

Дукаѓини, нагласувајќи ги некои од неговите карактеристики, како што се 

определеност, пол, број, падеж итн., кои во текстот се појавуваат како стари 

запазени форми пренесени до нашето време, со мали исклучоци со појава на 

некој нов елемент, што произлегува од внатрешниот развој на јазикот. 

 Од семантички аспект како именки во текстот на Канонот се употребуваат 

различни зборови кои именуваат живи суштества, предмети и сѐ друго 

замислено како опредметено. На пример: суштества nieri, burrë, djalë, vajzë, 

bariu, ka, dash, goma:r, mzat skjapi, thiu, dele, dhi, kingj, viç, lopë, ka:l, mushk, 

zagari; предмети: kmesa, terkuza, cungu итн., djathë, raki, tambli, vjamë, mjaltë, 

venë, ujë, bylmeti, miell, kallamoq, grũnë, kafe, sheqer, orizë, vojë и др., збирни 

именки: pleqt, mashkullimi, kushrinija, vllaznija, varzat, kujrija, kokrrat, 

hekurishta, vogjlijet и др. 

 

 

3.1.1. РОДОТ НА ИМЕНКИТЕ 

 

                Родот е една од најкарактеристичните граматички категории на 

именките во албанскиот јазик. Таа се разликува од другите категории како 

бројот, падежот, определеноста бидејќи спротивставувањето машки ~ женски ~ 

среден род се однесува на сите именки. Граматичката категорија род е постојана 
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и независна. Секоја именка мора да му припаѓа на еден од трите граматички 

рода. Повеќето именки во албанскиот јазик припаѓаат на машки или на женски 

род, а именките од среден род се помалубројни. 

         Родот на именката најлесно се определува со помош на определеноста, или 

членуваната форма на именката во номинатив еднина; со препозитивниот член 

кај придавките како и преку другите определувачки зборови, како што се 

заменките: ky, kjo, ai, ajo, im, ime (овој, оваа, тој, таа, мој, моја) како и преку 

последниот глас од зборот. 4 

 Во нашиов текст од машки род се именките: plaku, plangu, gjaku, shtegu, 

pashtraku, bulgu, peshku, miku, trungu, thiu, kau, bajraku, guri, kufini, meshtari, 

flamuri, vorri, mullĩni, mullĩsi, kapari, lisi, trolli, cubi, ogiçi, kryqi итн., како и 

именките што завршуваат на неакцентирано -ë на крајот од зборот, како: burrë, 

djalë, gjumë, lumë, ballë итн., додека именки од женски род се: udha, puna, vija, 

vada, kisha, toka, pushka, tepsija, kusija, dita, giuha, buka, krypa, zẽmra, kurtha, 

kumbona, besa, hija, vija и др.   

                 Средниот род на именките се јавува како историска форма на јазикот. 

„Употребата на средниот род припаѓа на раниот период на развојот на 

албанскиот јазик. Кај старите автори, особено кај Бузуку, се среќаваат неколку 

имиња од среден род: anë-të, djalë-të, grun-të, miell-të, mish-të 5 и др., кои со 

текот на времето преминале во именки од машки род.   

 Ќе приведеме неколку реченици со употреба на именки од среден род: 

Kau i darsmes do të qesë 100 okë mishë e vjamë; 4 okë mjalët; 10 okë djathë; 2 okë 

tlynë; 3 okë vojë të butë. (§ 45, f. 15), ujët ãsht gjaku i tokës. (§ 267, f. f. 40), но 

повеќето од овие именки ги среќаваме и како именки од машки род: Drithi e çdo 

bimë aret; bletët; dathi e tlyeni; (§ 6410, f. 23) и др., при што се забележува чекор 

напред во споредба со старите текстови. Од гореискажаното може да се заклучи 

дека „средниот род почнувајќи од делото на Бузук (1555), па низ другите 

подоцнежни текстови, па сè до денешните современи дела се намалил.“ 6 

                                                             
4  Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme  letrare II, Tiranë, 1976, 60-61. 

5 Shaban Demiraj, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, 110. 

6 Повеќе информации за средниот род види: Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 1995, 93. 
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3.1.2. БРОЈОТ НА ИМЕНКИТЕ  

 

        Во повеќето јазици именките имаат две форми, еднина и множина, но 

треба да имаме предвид дека одредени именки се употребуваат само во еднина, 

а некои од нив само во множина.  

          „Една од карактеристичните категории на именките е и бројот. Како и во 

другите јазици и во албанскиот јазик множинска форма имаат само општите 

именки. Добар број од апстрактните именки не се употребуваат во множина. 

Исто така, и сопствените именки немаат форма на множина“. 7  

          Во текстот забележавме дека множинската форма на именките е многу 

слична со северните албански говори, иако се забележуваат мал број на 

несогласности. Како и во албанскиот јазик, кај именките што завршуваат на 

согласката k во множина ова се палатализира во q: mik ~ miq (пријател – 

пријатели), со промена самогласки и/или согласки на коренот на зборот од 

типот dash ~ desh, peng ~ pengje, plak ~ pleq (кај последната именка + 

палатализација): Pengjet e Pleqt do t’i shgatrrojn. (§ 254, f. 38) и сл. 

 Како и во албанскиот јазик, така и во текстот на Канонот одреден збор се 

употребува во иста форма во двата броја: dele, lopë, shpí, dhi, thi и др. поради тоа 

што ваквите именки во двата броја во номинатив и акузатив неопределена 

форма се употребуваат без наставки, додека во другите падежи добиваат 

наставки: shpi-ve, dele-ve, lop-ve, dhi-ve, thi-ve итн.  

  Врз основа на горенаведените примери, можеме да констатираме дека 

средства за формирање множина на именките во текстот се: морфолошките 

наставки, фонемските промени,  фонолошката опозиција на должината на 

самогласките. „Во гегеиските говори се зачувани некои стари 

непалатализирани преодни форми на множината на одредени именки, како кај 

именките: peshk, kungull, lepur mashkull, ka итн., но кај многу гегиски говори се 

запазува старата наставка -i-: peshki, kunglli, lepri, kie итн. „Ова убедливо го 

потврдува тврдењето дека согласките /q/ и /gj/ се добивале преку понапреден 

                                                             
7 Ibidem, 66-67. 
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изговор (палатализација) на меконепчените /k/ и /g/ под влијание на предниот 

затворен вокал /i/.“8 Тоа се објаснува: „на пример, од првичната форма peshk 

(риба) преку преодна развојна фаза peshki, т.е.  peshk – peshki – peshq.“ 9 

  Некои именки множината ја образуваат со метафонија и палатализација:  

dash ~ desh, plak ~ pleq.  Освен ова, мал број на именки во гегиските говори 

множината ја образуваат со фонолошка должинска опозиција на самогласки, 

т.е. кратка самогласка во еднинската форма ~ долга самогласка во множинската 

форма од типот lejlek ~ lejle:k, dyshek ~ dyshe:k (штрк – штркови, душек – 

душеци) итн.  

 

3.1.2.1.   МНОЖИНА НА ИМЕНКИ ОД МАШКИ РОД 

 

          Именките од машки род во албанскиот јазик, како и во текстот на Канонот, 

се образуваат преку различни форми. Кај дел од именките од женски род 

множината ја образуваме со промени на фонемите во коренот на зборот: dash 

~ desh, plak ~ pleq, mik ~ miq, fik ~ fiq. Кај одреден број именки, освен 

внатрешни промени на фонеми, среќаваме и додавање на наставка: shteg ~ 

shtigje; Kurtha e ngrefun në mal, porsè neper shtigje kah kalon gjãja, në rafët 

ndo’i kambë berri në tẽ, bariu ka tager me coptue kurthen, e i zoti i saj nuk mund t’i 

lypë arsye (§ 764, f. 76); gjak~gjaqe; dorërasi nuk guxon me mãrrë armen e të 

vramit; po bãni ket faqe të zezë, aj bjen në dy gjaqe. (§ 847, f. 82), truall–troje.  

          Во текстот имаме и одреден број зборови кај кои множината се образува на 

нередовен начин: nieri ~ nierz; prtëtarët do të jenë nierz të ndershëm t’urtë, e të 

regjun nder shqyrtime e hetime (§ 1095, f. 99). djalë~djelm; “Pasha kryet e djelmve, 

nuk t’a kam bã at rren, per të cillin më jé beditë e as nuk e dij se kush ta ka bã” (§ 

567, f. 62). kau ~ qe, vlla: ~ vllazën, dorë ~ duer, grue ~ gra итн.  

 

 

                                                             
8 Ismet Osmani, Ndërrimet morfonologjike në gegërishte, Shkup, 2010, 196. 

9 Eqrem Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës Shqipe III, 218. 
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Множинска форма со наставката -e 

        Множината со наставката -e, се образува кај именките од машки род кои во 

определена форма имаат -i: vorr - vorre, на пример: Në vorre të njij vllaznije a 

të njij fisi s’hĩn i dekuni a i vrami i vllaznis a i fisit tjeter (§ 5, f. 2); Po kështu kemi 

edhe: kand-e, zabel-e,   livadh-e (f. 23), testamend-e, fis-e, gjygj-e, vend-e, на 

пример: „vende-vende bylmeti nuk nepet aspak (§ 169, f. 32), tyme; da:mi e fitimi 

ãsht i të gjitha tymevet të katundit a të flamurit (§ 234, f. 36), kuvende; Kuvende të 

pergjithshme jãnë ato, në të cillat bashkohen Pleqt, Sterpleq, Vogjli me Krenë e me 

Derë të Gjonmarkut (§ 1110, f. 100), maleve-t: Në kanũ të malevet të Shqypnis 

gjithsa djelm të lejnë, njehen të mirë e nuk veçohen njani prej tjetrit (§ 886, f. 85), 

hetim-e-t: Si të két bã hetimet e veta Porota, e si t’i két hullë fjalët haj per me lirue 

me bé të shpifunin, haj me lãnë lidhë, s’ka: pse shtrydhet; a najen, a tjetren do t’i a 

kallëzojë të zot’t të bés. (§ 1065, f. 98), bashkim-e: Bashkime kuvenesh mbahen a 

nder oborre a nder rrẽnime të vjetra  faltoresh, a në zẽmer të vendit (§ 1112, f. 100), 

vendim-e: Kreu i fisit nuk mund të bãjë vendime a pleqni mbi vendime të kanunit (§ 

1152, f. 103), fise-vet: Ka: tager me denue per dekë „kortarët jãnë të fisevet, kryet 

ãsht të Gjonmarkut“. (§ 1136, f. 102), faj-e: Per faje, qi jãnë per ũnë zarrmi edhè ket 

Dere e perket lima (sa: me bã shẽj) (§ 1145, f. 102), krasniqe (f. 103), sende; mbi 

veglat e kafes, e këto sende as kanuja e dahes s’i pershĩn (§ 20, pika 2, f. 7), 

ndeshkime (f. 8) итн.  

 Горенаведените примери не укажуваат дека начинот на образувањето на 

множината со наставката –e кај именките од машки род е многу чест. Одреден 

број именки од оваа категорија во множина го менуваат родот. Тие се 

нарекуваат амбигени (двородови) именки, т.е. имаме колебање на родот, 

бидејќи во множина добиваат определби од женски род. 

           Појавата на промена на родот во множината е релативно стара, се 

забележува и кај старите текстови на албански јазик, односно кај литературните 

дела на Бузук, Бард, Богдан. Еве неколку такви примери: këso fajesh (faj-i), 

petëka të bardha (petëku), ujëna të mëdha (ujë-të), mbi malet e nalta (Buzuku).10 По 

                                                             
10 Idriz Ajeti, Historia e gjuhës shqipe (Morfologjia historike ), Prishtinë, 1983, 12. 
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аналогија, именките кои во множина се употребуваат со наставката -e, се 

сметаат за именки од женски род. 

                  Фактот дека овие именки во множина секогаш се употребуваат како 

именки од женски род, па дури и преземаат различни детерминанти од овој род 

покажува дека овој феномен завршил многу одамна во гегиските говори, 

најмалку пред почетокот на времето на пишување на албанскиот јазик. Во 

одредени тоскиски говори, сепак зборовите кои се употребуваат по именките 

кои множината ја образуваат со наставката -e и ги определуваат остануваат од 

машки род, од типот male të lartë (високи планини).  Некои од дијалозите на 

тоск во множина се јавуваат со суфиксот -е-, но определувачките зборови се од 

машки род, на пр. високи планини. Ова покажува дека процесот на менување на 

родот на овие именки е подоцнежен и дека не е завршен до крај. 

 

Множинска форма со наставката -a  

 Обично кај именките од женски род множината ја образуваме со наставката 

-a, но во текстот оваа наставка се среќава и кај мал број зборови од машки род, 

како општа особеност на гегиските говори: burr-a-t; Burrat e bashkuem në 

kuvend rrin në gjymes rrethi. (§ 1113, f. 101).  

       Членската наставка a кај именките од женски род е добиена преку именките 

од машки род кои во нечленувана форма еднина завршуваат на –ë, како: 

burrë, djalë, babë-baba, Lekë -Leka. „Наставката -a се претпоставува дека е 

добиена по пат на претопување на самогласката –ë од основата на зборот и 

наставката за множина –e, слично како кај соединувањето на кратките 

заменски форми  më+e=ma, исто така и кај членуваната форма на именките 

burrë+e = burra.”11  

Именките од овој тип кои множината ја образуваат со наставката -a: lis-a, 

plep-a, laps-a не го менуваат родот во множината како именките кои 

множината ја образуваат со наставката –e, бидејќи нивните определби се од 

машки род, како на пример: ky lis, këta lisa, lisa të naltë и др. 

                                                             
11 Idriz Ajeti, Historia e gjuhës shqipe (Morfologjia historike), Prishtinë, 1983, 12. 
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Множинска форма со наставката -ë 

Наставката за множина –ë e заедничка за двата рода. Има одредени 

именки во гегиските говори кои не се разликуваат според изговорот, бидејќи се 

изговараат со долга самогласка, особено во позиција пред сонорната r, како: 

puntor, katundar,  fajtor и др.“ 12    

 Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, со наставка –ë среќаваме 

одредени именки: Me çue gjinden e shpís per pũntorë uha: a edhè falë; (§ 20, pika 

8, f. 8); me qillue se shtỹhen me besat (forcade), ka: ndollë, qi jãnë bã shokë të deknit 

e nuses i a vũ futa më krye (§ 52, f. 16); gjygjtarë: Pengu ãsht nji shẽj i landët, qi 

epet ne dorë të pleqvet gjygjtarë me tager qi të bãjnë gjỹgj mbi ankimet e dy 

kundershtarëvet. (§ 1018, f. 950). Ваквата множина на именките со наставката –ë 

е во согласност и со стандардната норма.  

 

Множинска форма со наставката -j 

          Оваа наставка во нашиов текст се користи за образување на множинска 

форма на одредени именки од машки род, како: kufĩjt: Si t’a bãjë vlla: at shpi 

katundi, kushdo i këtij katundi mundet me i a shitë token, pose nder kufĩjt. (§ 228. f. 

36), mullĩjt; Po kje nji ví, si e mullivet si e arnãjeve, e me ujët e kësaj vije ujiten 

arnãjet e bluejn mullĩjt. (§ 434, f. 45), troje; Në kanũ të të damit pershĩhen: 1. Shpija, 

troje e vithna. (§ 64, f. 23). Во голем број случаи наставката –j потекува од 

преминувањето на nj во j, општопозната и распространета појава во гегиските 

говори.  

 

 

3.1.2.2.  МНОЖИНАТА НА ИМЕНКИТЕ ОД ЖЕНСКИ РОД 

 

 Образување множина со наставката -a 

        За разлика од именките од машки род, кај именките од женски род 

множината се образува со помалку форми и е поедноставна. Одредени именки 

                                                             
12 Ibidem, 15. 
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се употребуваат во иста форма, како во еднина така и во множина, а кај дел од 

именките формата на множина ја  образуваме со наставката –a, како на 

пример: nanë-nana, tokë-toka, pushkë-pushkа, armë-armë, faqe-faqe, cucë-cuca, 

lopë-lopë, arrë-arra, votër-votra, dhelpën-dhelpna, fudhë-fusha, dosë-dosa, dele-

dele итн. 

 Во текстот на Канонот среќаваме и форми на еднина и множина со 

падежни наставки, како на пример: bijash: Nipit të trungut a të gjakut i perket 

trashigimit, e jo të tamblit a nipit bijash (§ 90, f. 26); varzash: në fejesë varzash do 

të shikjohet (§ 39, f. 12); pula:t i da:n e zoja e shpis per mbas msimit të pleqve, ashtu 

edhè pulat (§ 72, f. 24; kurthat: Kurthta shtrohet (ngrihet) me të mãrrme të diellit (§ 

760, f. 76), bjeshkëve (f. 39), gravet; Parimi „gjaku per faj s’jet“, në dhunim të gravet 

e bjerrë fuqin e vet. (§ 921, f. 88), gra и др. 

 

3.1.3. ОПРЕДЕЛЕНОСТ НА ИМЕНКИТЕ 

  

           Во албанскиот, како и во многу други јазици, именките се јавуваат во две 

форми: во нечленувана и членувана форма, како во еднина така и во множина. 

Во нечленувана форма, на пример во текстот ги среќаваме именките: djalë, 

burrë, vajzë, poronikë, gurë, krenë, pũntorë, shokë. Во членувана форма 

во одредени падежни форми се именките: varzat, djelmt, pronet, bijvet, 

gravet, pasunijet, gobtarvet, kanũnja, kufijt, trojet и др.   

          Вреди да се спомене дека во гегиските говори именките од машки род кои 

во нечленувана форма завршуваат на меконепчените -k, -g или со 

ларингалната -h, како и оние кои завршуваат со акцентирана самогласка во 

членувана форма ја добиваат наставката –i, како mik-i, shok-i, fik-i, dhev-i, 

shiv-i, thi-vi итн. Во текстот на Канонот, именките од овој тип во членувана 

форма ги среќаваме како и во тоскиските говори и во албанскиот стандарден 

јазик, со наставката –u, од типот: ujk-u, mik-u, fik-u, shok-u, dhe-u, ka-u, 

shi-u, thiu итн. 
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3.1.4. ПАДЕЖНИ ФОРМИ 

 

         Од морфолошка анализа на текстот на Канонот забележавме дека во однос 

на употребата на именките по падежи, јазикот во текстот не се разликува од 

гегиските говори.  Општопознато е дека не сите падежи имаат посебни форми, 

туку одредени падежи имаат иста форма. Обично, номинативот и акузативот 

имаат една единствена форма во еднина и во множина, но и дативот и 

аблативот не се разликуваат по форма меѓутоа се препознаваат по нивната 

функција во реченицата. 

 Од текстот ќе наведеме именки во номинатив-акузатив: mal~mal, 

fushë~fushë, varz~varz, burrë~burrë, shteg~shteg, grunë~grunë, dele~dele, 

mik~mik, dhe~dhe и др., кои во нечленувана форма еднина не ја менуваат 

формата: mal-e~mal-e, fush-e~fush-e, varz-ave~varzave, burra~burra, shtigje ~ 

shtigje.  

          Албанскиот јазик во најраните периоди на својот развој имал поголем број 

падежи, а следствено на ова и поголем број падежни наставки (Çabej: 1970). 

Примерите што ги забележуваме денес во промената на именките во античките 

јазици (латински и грчки) ни даваат за право да претпоставиме дека и 

протоалбанскиот (староалбанскиот јазик) имал посебни наставки за секој 

падеж. Меѓутоа, при историскиот развој на албанскиот јазик, особено по 

фиксирање на динамичниот акцент врз претпоследниот слог од зборот, 

наоѓајќи се во крајна неакцентирана позиција на зборот наставките претрпеле 

извесни редуцирања или пак целосно опаѓање. 

         Поради оваа причина во денешниот албански јазик имаме синкретизација 

на падежните наставки, т.е. наставките кај косите падежи: генитив, датив и 

аблатив се изедначиле и како последица на тоа, тие се сосема идентични. Исто 

едначење на падежни наставки се случувало и кај правите падежи, односно кај 

нечленуваната форма за двата броја во номинатив и акузатив. Во вакви 

изедначени форми се среќаваат кај именките во текстот на Канонот, во 

албанските говори и во стандардниот јазик воопшто.  
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 Нечленуваната множинска форма се јавува со старата сигматична 

наставка со –sh, како кај именките: mal, mal-e, malesh, dashamirësh, 

kusherĩnjsh, krenësh, fmish и сл. Членуваната акузативна форма се 

разликува од номинативната форма: номинатив vllai, во акузатив vllain.  

     Генитивот се смета за посебен падеж не само поради неговата посебна 

функција во реченицата туку и поради редовната употреба на препозитивниот 

член i, e, të, së: i maleve, e fushave, të varzave и др. Имено, со 

препозитивниот член и се разликува формата на генитивот од дативот и од 

аблативот.  

       Наставките на генитивот и на аблативот во множина се јавуваат во две 

форми: со -e и со -ve како: pleqvet, fushavet, gravet, duervet, mullĩjvet, 

katundevet, shpijave, pleqvet, pũnvet, pengjeve, fisevet, kuvendevet, dorëzanvet, 

djelmvet итн. Наставката -ve ја среќаваме уште во XVII век во литературното 

дело „Çeta e profetëve“ на Богдан, но, треба да напоменеме дека наставката –e е 

постара од наставката -ve. 

            Во текстот на Канонот се забележува употребата на некогашната наставка 

кај косите падежи -vet: malevet, djemvet, fushavet13 и др. Одредени форми 

на заменките се разликуваат во зависност од тоа дали се употребени во 

номинатив или во акузатив, како номинатив kush, во акузатив kë, личните 

заменки: unë, mue, ne, neve; второ лице: ti, ty, ju, juve; трето лице: ai, ate, 

ajo, ate; ky, këtë; ajo ate; kjo këtë.  

         Показните заменки во множина се употребуваат во иста форма во 

номинатив и акузатив: ata; ato, ato, këta, këto и др. Општопознато е дека 

како во албанскиот јазик, така и во текстот на Канонот падежите се користат 

како самостојни и во придружба на предлози.   

Предлозите најчесто се употребуваат пред именките во номинатив, 

акузатив и аблатив. Кога именката се употребува со предлог, неговата функција 

во реченицата се искажува едновремено и со предлог и со именка во одреден 

                                                             
13  Согласката –v- е антихијатски глас, вметнат меѓу две самогласки за олеснување на изговорот.  
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падеж. Но, честопати предлозите имаат посебна функција за надополнување 

или за уточнување на именката што го придружува. 14 

             Именката во номинатив се користи за означување кој го извршува 

дејството, така што именката во овој падеж има функција на подмет, а може да 

се нарекува и падеж на субјект. Генитивот обично означува припадност или дел 

од одредена целина. Дативот  има улога на определба, во најчестите случаи во 

реченицата е индиректен објект, атрибут. Акузативот според функцијата што ја 

има е директен објект, додека аблативот укажува на потекло, оддалечување или 

приближување кон одредено место. 

 

3.2. ПРИДАВКА 

 

            Придавки се зборовите кои покажуваат некое својство на именката што ја 

определуваат. Придавката се согласува по род, број и падеж со именката што ја 

определува. 

             Придавките имаат граматичка категорија на род и број, а придавките со 

препозитивен член имаат категорија на падеж и степен. Придавката е средство 

со кое се опишува едно суштество, предмет или објект. 15 Тие ја дополнуваат и го 

збогатуваат описот, бидејќи изразуваат боја, форма, квалитет, средство и др. 

Имено, „додека во пиктурата се користат бои, црти и форми, во реченицата се 

користат придавките“.  

 Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини придавките се јавуваат како и 

воопшто во албанскиот јазик, дел од нив се првични, а поголем дел се изведени 

придавки: првични се e madhe, e zezë, i urtë, e gjallë и др., изведени придавки: 

tredhetditëshe, grykëholla, kambkryq, kryegjajâ, gjakhupës и др., како и придавки 

со препозитивен член i, e, të во номинативен падеж. Препозитивниот член i е 

составен дел на именките од машки род, членот e се употребува пред придавки 

                                                             
14 Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe I (Morfologjia ),Tiranë 1995, 107. 

15 Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe I (Morfologjia), Tiranë, 1995, 153. 
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од женски род, додека t’ и s’ се користат во косите падежи, т.е. кај генитивот, 

дативот и аблативот: “dash t’ bardh, deles s’ bardh" итн.  

        Членуваните придавки ги среќаваме како и во северозападните гегиски 

говори. На пример: „Përcjellsat me të dekmin nuk mund t’i kalojn per der, posë në 

kjoftë udha e madhe a udhë katundi“. (§ 1246, f. 109), Mbas Kanunit, sundimi i shpis 

i perket mã të vjetërit nen kulm të shpis a vllaut të parë; (§ 20, f. 7), Sado pũntorë 

me pasë per të kẽnë në pũnë të kishës gergasi lan vetëm nji giobë, por mã të randë. 

(§ 12, pika 2, f. 5). Kush të vjedhë gjãnë e gjallë të kishës, më rreth kũ pershĩn 

Kanũni, ka: me la: dý per nji, si gjithkuej; shpín e djegun e 100 desh e 1 ka: giobë 

Bajrakut (§ 17, pika 7, f. 6). Atbotë zgidhet kuvendisht prej shpijakve njaj, qi të jét 

mã i mẽçëm, i urtë e mã kujdesta:r. (§ 20, f. 7). Udha e lagjeve të katundit do të jét e 

gjãnë tetë plãmb (§ 267a, f. 40).  

      Во множинската форма се среќава препозитивниот член të: Mbas 

Kanunit, sundimi i shpis i perket mã të vjetërit nen kulm të shpis a vllaut të parë; (§ 

20, f. 7), me -e-: Pleqt e burrat e urtë, me -i- si: burri i fortë, me -t- si: shengjeta e 

thiut t’eger итн., каде што граматичката поврзаност на придавката со именката 

се забележува не само во број и род, туку и во падеж. Преку ваквите 

препозитивни членови одредени придавки се разликуваат од сличните 

прилози, како: i na:ltë - nalt, i bardh - bardh, i shpe:jt - shpejt и др. 

              Кога придавката се употребува како самостојна (без именка) таа се 

преобразува во именка (се супстантивира),16 како на пример: Burri i fortë mẽrr 

gioben vet, i miri e i keqi kan nji çmim etj., apo në: E mira e perbashkët i paravẽhet 

dãmit të veçanët. (§ 269, f. 41), udha e verbët (§ 275, f. 41), Shengjeta e thiut t’eger (§ 

406, f. 49), Ullini i mirë (§ 484, f. 53). Kanũja e hershme -si edhe e kohëve të vona në 

shum rasë nuk ka: pasë njoftë cmime të hollash e detyrët laheshin me „gjã cdo gjã“. 

(§ 492, f. 54); Opangat të holla, opangat e trasha. (§ 514, f. 57), Aj qi shkon tuj mjellë 

e tuj hapë fjalë të kqija e gergasa her per njanin her per tjetrin thirret, „Argat i keq“ 

                                                             
16 Со супстантивизација на придавката се подразбира премин на придавка во категоријата на 

именка без надворешни промени, без некој додаток (т.е. именки образувани од придавки). 

Придавките се менуваат само заедно со именките, или како посебни именки изведени од 

придавки. Значи, кога се супстантивира придавката преминува во именка.  
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(§ 253, f. 59), I miri e i keqi kan nji çmim (§ 594, f. 65), Burri i fortë mẽrr gioben vet 

(§ 599, f. 65), „Dorë e thatë s’ka: uratë“ (§ 694, f. 71), “Me shndet e jetë të gjatë“ (§ 

728, f. 73), Kush vjedhë shpin e strajcën e mikut, kanũja i kã caktue per giobë „faqen 

e zezë“ (§ 802, f. 80) Vadet e të hollavet të gjakut i caktojn Pleqt e burrat e urtë, qi 

ndollen aty (§ 978, f. 92), Nder njimi pergzime qesin pushkë e bãhen si vllazen të ri 

njij nanet e babet. (§ 990, f. 93). Обичните придавки се разликуваат од 

супстантивираните според нечленувана и членувана форма. Имено, во 

нечленувана форма се употребуваат само обичните, додека именките изведени 

од придавки редовно се употребуваат во членувана форма.     

          Родот и бројот на придавките се обусловени од именката што ја 

придружуваат, од типот dorë e thatë, vllazen të ri итн. Придавката редовно се 

употребува по именката што ја определува, во одредени случаи поради 

стилистички ефекти придавката може да се употребува и пред именката. Кај 

придавките од женски род самогласките се изговараат подолго отколку кај 

придавките од машки род: i par – e pa:r, i lig – e li:g, i shkret – e shkre:t 

итн.  

              Степенувањето на придавките во албанскиот јазик се изразува преку 

аналитички форми, односно преку лексички средства употребени пред 

придавките, а најчести такви зборови се: se, sa, sesa, prej, ma shumë, ma i, 

tepër (колку, отколку, од, повеќе, по-, многу) итн. 

         Споредбениот степен укажува дека дадената особеност се споредува со 

себеси или со некоја друга особеност, а врската на деловите на споредбата се 

врши со помош на споредбени сврзници: ma i mirë, ma i fort, ma i meçëm 

(подобар, појак, поумен)  итн. Суперлативниот степен на придавките укажува 

дека особеноста што ја искажува придавката е на највисоко ниво и е надвор од 

споредбата. Оваа форма се изразува преку аналитични (единечни, соединети) 

форми и се образува со прилози за количество кои се употребуваат пред 

придавките. Во текстот на Канонот овој степен се изразува на сличен начин 

како и во албанскиот стандарден јазик, како кај долудадените примери: udhë e 

madhe, teper e madhe, mã të randë, ma i pari, ma i fort, ma i meçm итн., 

или во: Mbas Kanunit, sundimi i shpis i perket mã të vjetërit nen kulm të shpis a 
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vllaut të parë; (§ 20, f. 7), Atbotë zgidhet kuvendisht prej shpijakve njaj, qi të  jét mã 

i mẽçëm, i urtë e mã kujdesta:r. (§ 20, f. 7) итн. 

 

 

 

3.3. ЗАМЕНКА 

 

          Како и во другите јазици, така и во албанскиот дијалектен и литературен 

јазик многу често се употребуваат зборови со кои заменуваме одредени именки. 

Имено, познато е дека со заменките се укажува на лица или на предмети, или со 

нив директно се посочува. Со употребата на заменките се избегнува 

повторување на веќе спомнатото име во реченицата. Некои заменки имаат 

придавски особености (во македонскиот јазик се познати како посебна група, 

т.е. заменски придавки) и во албанскиот јазик се прилагодуваат со најблиската 

именка според родот, бројот и падежот.  

 Според значењето, во албанскиот јазик се разликуваат седум вида 

заменки:17 лични заменки, лично-повратни (рефлексивни) заменки, показни, 

присвојни, прашални, сврзувачки и неодредени заменки. Во текстот на Канонот 

овие заменки се многу слични со формите на заменките во албанскиот 

стандарден јазик, со исклучок на мал број примери каде што заменките се 

употребуваат во дијалектната северна форма.  

 

3.3.1. ЛИЧНИ ЗАМЕНКИ 

            Интересна ни се чини личната заменка од прво лице еднина која во 

текстот на Канонот се употребува во гегиската редуцирана форма un: Per këtë 

peshë, këtũ e këtũ kan kẽnë „kufĩt e hershem e këtũ po i nguli edhe un. I bajsha n’at 

jetë, në kjosha tuj ju rrẽjtë“. (§ 246, pikas, f. 37), „Per mbas fjalës së tij edhè un po e 

mãrr në shpirt“ (§4 6, f. 38), un rrĩ e zgerdhĩhem. (§ 522, f. 59) un i a ktheva hekurin 

e çarkun. (§ 255, f. 38) un, qi e pata vũ perpare. (§ 49, f. 49, додека старата форма 

u не ја забележавме во текстот. 
                                                             
17 Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe I ( Morfologjia ), Tiranë , 1995, 219. 
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              Личната заменка од прво лице еднина un во текстот на Канонот се 

пишува без самогласката –ë. Се претпоставува дека првичната форма на оваа 

лична заменка била u, се среќава во ваква форма кај старите албански автори, а 

вториот елемент -në се додал подоцна. Испуштањето на неакцентираната 

самогласка на апсолутниот крај на зборот е последица на неизговор на овој глас 

во гегиските говори, односно на регионот на собирањето на Канонот. 

         По ваквиот начин на пишување на оваа лична заменка текстот на Канонот 

не е во согласност со нормите на албанскиот стандарден јазик, дури не се 

согласува ниту со некогашните варијанти на писмениот албански јазик врз 

основа на северозападните говори.  

 Второто лице еднина во номинативна форма се пишува како и во 

албанскиот јазик, т.е. ti, додека во датив и во акузатив во целосна форма е ty, 

додека аблативната форма е  prej teje.  

           Првото лице множина во текстот и во гегиските говори секогаш се јавува 

во формата na,  додека во трето лице имаме посебни форми за машки род и за 

женски род, односно ata за машки род и ato  за женски род.  

          Од особен интерес се кратките заменски форми. Тие редовно се јавуваат во 

текстот, но за разлика од денешниот стандарден јазик, па и со поранешната 

скадарска литературна варијанта имаат одредени значајни разлики, кои се 

резултат на непосредното влијание на дијалектните форми на северозападните 

гегиски говори. На пример, кратката форма на  заменката unë во косите 

падежи излегува во форма mu:, m’ < mua, më (мене, ме).  

 Во однос на спојувањето (аглутинацијата) на кратките заменски форми 

забележавме дека во текстот на Канонот аглутинатната форма ta добиена од 

кратките заменски форми të+e се пишува со апостроф, т.е. t’a. Ваквата форма 

напишана со апостроф не била во согласност со ниту едно од правописните 

правила на албанскиот литературен јазик. Во ваквите случаи, немаме 

испуштање на гласови, туку претопување/слевање (красис) на самогласките [ë] 

и [e] при што е добиена сосема нова, трета самогласка, т.е. të + e = ta. Се чини 

дека овој факт не го знаел Ѓечов, така што оваа аглутинуирана заменка ја 

пишувал со апостроф. 
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3.3.2. Лично-повратни заменки  

 

        Една суштинска разлика помеѓу дијалектите на албанскиот јазик е фактот 

дека во гегискиот дијалект освен други видови на заменки, има и лично-

повратни (рефлексивни) заменки i vet-i, evet-ja, t’vetët, прифатени и во 

албанскиот стандарден јазик, за разлика од тоскискиот дијалект кај кој ги 

немаме овие заменки, туку наместо нив се употребуваат присвојните заменки: i 

tij, e tij, i saj, e saj. Лично-повратните заменки се јавуваат во мал број форми. 

Со овие заменки се искажуваат лица кои го извршуваат дејството и самото 

дејство преминува врз извршителите. Лично-повратните заменки имаат 

придавски особености и се употребуваат атрибутски до именката. 18   

         Лично-повратните заменки можат да се употребуваат и во функција на 

функција на лични заменки. Лично-повратните заменки vetja и vetvetja се 

менуваат по падежи како именките од женски род во членувана форма.   

 Во продолжение ќе дадеме фрагменти од текстот на Канонот со лично-

повратни заменки:  Kisha ka: tager më blé e me shitë, si edhè me mãrr e me mbajtë 

të falunat, qi vĩnë prej bujaris së bãmirve e me i vendue si t’a shofë vetë me udhë (§1. 

f. 1); Vehtja e famullitarit është e pa prekshme (§ 10, f. 3); Me prĩ ma i pari në pũnë, 

qi i përkasin vehtjes së tij (§ 21, pika 3, f. 8).  

          Вреди да се истакне дека оваа заменка во текстот се јавува во две форми: 

vetë и vedi, значи, со фонетски разлики, понекогаш со /t/, а понекогаш со 

звучниот парник /d/ како во: Me ndollë qi Meshtari qohet në bé a për me dlirë 

vedin a për Poronik (§ 10, pika 6, f. 4) и др., а понекогаш се употребува и како 

заменска придавка.  

 

3.3.3.  Показни заменки 

 

                Показната заменка се користи за укажување на предмети и на лица кои 

се наоѓаат блиску или далеку од говорителот. Показната заменка се употребува 

како одделно или заедно со именката. 

                                                             
18 Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe I (Morfologjia ), Tiranë , 1995,  219. 
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        Кај показната заменка од трето лице еднина за машки род ai, во текстот 

имаме консонантизација на i > j, па затоа се среќава пишувана како aj: Kasnec 

a i lajm thirret aj, i cilli hapë e lajmon urdhnat e kreut të fisit a per derë (§ 1213. f. 

107); aj nifet miku i kshës (§ 4, pika 4, f. 2). Во одредени места во текстот оваа 

заменка се среќава и во деиктичната форма njaj како: Shkues thirret njaj, i cilli 

rreket m’u bã fjalë–mirë (§ 37, f. 12).  

         Во генитив, датив и аблатив ја добива формата atij: Famullitari kã detyrë 

me i bã Famullis gjith at sherbim shpirti e Fejet, qi atij i a vẽn barrë Kanuni i kishës 

(§ 9, pika 5, f. 3). 

          Во акузатив имаме atẽ, за машки и женски род еднина со носовно -ẽ: Atẽ, 

qi guxon me u shtỹ kah pronet e pasunja e kishës, e bjen në mend famullija (§ 6, pika 

3, f. 3, а во одредени места на текстот се пишува и во формата at, односно со 

испуштено [ë] на крајот од зборот: Kush vjedhë gjã në e kishës, posë se do t’a 

kthejë at gjã mbas Kanunit të vẽndit, kũ gjindet kisha, ka edhe detyrë me i a la: 

goben kishës (§ 6. pika 5,  f. 3).  

             Во номинатив заменката ky редовно се среќава во таква форма: Me pasë 

me i ra: cubi në dorë Meshtarit mbasi ky t’a két leçitë vjedhsin në famulli (§ 6, pika7, 

f. 3), во множина këta: Meshtari i Famullis me i u mãtë edhè me i ra: ndokuej e me 

gjith këta s’i lshom marre as të rrahunit as vetë nuk bjen në faj para kanũnit (§ 10, 

pika 10, f. 4).  

          Оваа заменка во номинатив еднина за женски род се користи во формата 

ajo, како: vajza edhè në most pasë prind, ajo s’ ka tager me mendue per martesë të 

vet (§ 31, f. 11). додека за машки род ata: per brimë të mullĩjsve, pse u thajn gurët e 

mullĩjve, qi ata kan veçanrisht, kanuja nuk u a gjegj vajin edhè u thotë se „Per 

dugãjë e per mullĩ nuk giobiten shokët.“ (§ 344, f. 46).  

       За машки род аблатив еднина ја среќаваме пишуваната форма këtij: 

Famullija s’mund t’i lypë pẽng kishës; veç do të bãjë va:j te i Pari i Fés te -Ipeshkvi – 

e gjygjit të këtij, si kisha si famullija, do t’i rrĩjn pa: fjalë. (§ 3, pika 2, f. 1).  

         Аблативната форма еднина за женски род се јавува како saj или asaj: 

Kishës s’mund t’i merret gioba, vetun i vẽhet me la: damet, qi t’i jenë bã per shkak të 

saj. (§ 3. pika 3, f. 2). 
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 Генитивната и аблативната форма за двата рода е иста i tyne, e tyne, të 

tyne, t’tyne: Të mkambunt e tyne kah zhvillimi i shtatit e kah zhvillimi i mendes e i 

shqises. (§ 18, f. 7), Per të fituem të tyne ka: pũnue fuqija per të shporr marren e 

korin. (§ 266, f. 39), N’at hov krisi pushka edhè prej ãnet t’atyne (§ 834, f. 82). 

 

3.3.4.  Присвојни заменки 

 

             Присвојните заменки се многу слични со личните заменки, а се 

разликуваат по функцијата. „Присвојните заменки не покажуваат лица, туку 

припадност на нешто што некој го поседува.“19 Во текстот овие заменки се 

јавуваат во различни форми, во зависност од родот, бројот и падежот.  

Присвојните заменки на текстот се оние на гегиските говори, а некои од нив се 

среќаваат и кај Бузуку „te eme“, „sosh“ 20. Ќе наведеме неколку присвојни 

заменки од текстот на Канонот: Kah kanũja krushqit ha:n buken e vet në shpi 

t’ẽme (§ 53. f. 17); e ẽme, t’ẽm: Fjala e ẽme në shkaktofët vrasë të përgjegjme un rri e 

zregdhĩhem (§ 522, f. 59). Po m’a vrua kush t’ẽm vlla: (§ 904, f. 87), во аблатив се 

пишува како и кај Буѕук „sosh“: 21 Atẽ, qi guxon me u shtỹ kah pronet e pasunija e 

kishës, e bjen në mend famullija, tuj e bã mbas Kanunit, me hjekë dorë prej sosh. (§ 

6, pika 3, f. 3). Gruja nifet msi nji calikë per me batë sã të  jetë në derë të burrit, se 

prindja së hjekin dorë prej sojet (§ 9, f. 19). Tuj jau lshue pẽgjet e veta në dorë 

pleqvet të dytë të zgiedhun prej sosh (§ 1039, f. 97).  

       Акузативната форма еднина женски род во текстот се користи како во 

речениците: Po ra: vija neper truell t’and, ti nuk mund e ndalish (§ 365, f. 47), 

“Kapari t’a bãn gjãn t’anden, porse do të lajshë shka të jesish pertej“ (§ 454, f. 51). За 

акузатив, генитив и аблатив ги среќаваме формите: t’on, t’ona: Njimend e mbas 

kanunit t’onë „Gjaku shkon per gisht“ (f. 19); kanuja s’na vẽn leçi mos me nga: 

mikun në shpi t’onë (§ 53, f. 17). Doket e maleve t’ona (§ 266, f. 39) итн. 

 

                                                             
19 Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe I (Morfologjia), Tiranë, 232-233 

20 Shaban Demiraj, Gramatikë historike e gjuhës shqipe , Tiranë, 2002, 236. 

21 Цит. дело, стр. 263. 
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3.3.5.  Неодредени заменки 

 

               Неодредени се оние заменки кои укажуваат на неопределени лица и 

предмети. Овој тип заменки се создал при внатрешен развој на албанскиот 

јазик. Имено, само неодредените заменки tjerë, gjithë и tanë (други, сите, 

наши) се наследени од праиндоевропскиот јазик.22  

 Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини ги среќаваме следниве 

неодредени заменки: kush, seicilli, cillido, ndokush, askush, kurrkush, kurrgjë, 

shka, tjetërkush, kushdo, gjith, tjeter, tjeterkend, kẽdo и др., кои се употребуваат во 

различни контексти: Kúr ndokush t’i baj dãm kishës kah pronet e pasunjia, 

famullĩja çmon dãmin (§ 6, pika 4, f. 3), Kush vjedhë gjãnë e kishës (§ 6, pika 5, f. 3), 

Kush vret a rreh kend nder vorre, bjen në giobë si per hije të kishës (§ 5, pika 3, f. 2). 

Famullitari ka: tager me mësue e me qortue famullin e me i krye zyret e Fés gjithsi e 

lype pũna e shpirti, e kurrkush i famullis s’ka:  pushtet me i u perzie nder detyrë të 

Meshtaris (§ 9, f. 3), Kjo s’mund të martohet mã per të gjallët e dhandrrit me 

tjeterkend (§4 3, f. 13).  Prindja s’mendon per pajë as per kurrnji  send per vajzë të 

vet (f. 14), Nderen seicilli e ka per vedi (§ 596, f. 65).  

             Треба да се забележи дека неопределените заменки cilli, seicilli секогаш 

во својот состав имаат ll, како и прашалните и сврзувачките заменки, кои не ги 

споменавме. Во албанскиот стандарден јазик овие се употребуваат со l.  

Неодредената заменка ndokush во тѕекстот ни се јавува како: Me folë ndokush 

keq, a me nga:e kishen, aj do t’i apë 10 desh giobë bajrakut (§ 17, pika 10, f. 6) итн.  

 

 

3.3.6.  Прашални и сврзувачки заменки 

            Како и другите видови заменки, во текстот на Канонот се употребуваат и 

прашални и сврзувачки заменки. Обично, заменките кои се користат за 

прашување се делат на прашални заменки и прашални прилози. 23  

                                                             
22 Shaban Demiraj, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, 256. 
 
23 Shaban Demiraj, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë 2002, 245. 
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            Заменките kush, cili, ç’, shka, sa, si dhe ku, kur, nga како и qysh во 

текстот имаат различна функција, често како сврзувачки и како прашални или 

како неодредени заменки.   

         Сврзувачките заменки служат за поврзување една зависна реченица 

(конјунктивна) со друга реченица, т.е. во функција на сврзник. Такви во текстот 

на Канонот, па и воопшто во албанскиот јазик, се сметаат сврзувачките заменки 

qi (< që), и i cilli (< i cili): Kanuja e ka: lãnë shtegun të lír qi t’epet beja edhè per 

derë. (§ 558, f. 62), Bestarë janë ata, qi hĩjn te prindja e e kusherinija e të vramit. (§ 

851, f. 83), „Aj, qi prin, e mẽrr  gjakun mbi vedi“ (§ 825, f. 81). Сврзувачката 

заменка qi (< që) има различни функции, односно се употребува често во улога 

на прашална заменка и неретко на сврзувачка заменка.   

          Еве неколку примери со сврзувачката заменка i cilli: Dorëras thirret aj i 

cilli vret kend me dorë të vet (§ 843, f. 82), Bulg thirret njaj, i cilli hĩnë me punue 

token e njaj zotnije (§ 293, f. 43), Vlla i shpifun, mbas Kanunit, thirret njaj, i cilli i 

le:n nanës me burrë të dytë(& 103, f. 27) итн.  

        Заменката çka  се јавува во две графички форми, т.е. понекогаш како çka а 

понекогаш како shka, последнава е дијалектна гегиска форма: Fitime të posaçta 

kanuja s’veçon „shka të xanë të da:mt në shpi, jet brenda, “(& 68, pika 2, f. 24).   

        Прашалната заменка cilli има граматичка категорија на род и падеж, а се 

користи кога прашуваме за живи суштества и предмети. Многу често се 

употребува и прашалната заменка kush, само за луѓе, за образување на 

прашални реченици: Kush dhûnon Kishën dhûnon Famullín, kush then kishën âsht 

i djegun e pjekun e i qitun fare me rob e robíjashta Bajrakut (§ 17, f. 5).  

  Во текстот на Канонот често се употребуваат и неодредени заменки, како: 

Me folë ndokush keq, a me nga:e kishen, aj do t’i apë 10 desh giobë bajrakut (§ 17, 

pika 10, f. 6) Nderen seicilli e ka per vedi (§ 596, f. 65), Kush dhûnon Kishën dhûnon 

Famullín и др. Од сите други неодредени заменки единствено заменката kush 

се менува по падежи, а може да се замени и со други неодредени заменки: 

dikush, ndokush, askush итн.  
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3.4. БРОЕВИ 

 

                 Броевите се менливи зборови кои покажуваат количество, како një, 

dy, tre, katër итн. или редослед на предмети (редни броеви): i pari, i dyti , i 

treti и др. Во албанскиот јазик како и во текстот на Канонот многу чести се 

првичните броеви, од типот: Të hypi kush në qafë, edhe pse jãnë dy duer per nji 

krye, po e vrave i ke gjakun. (§ 915, f. 87), Dy gishta të vogjel, i shpojn me gjylpanë, 

tuj bã me lshue ka: nji pikë gjak veçmas nder dy gota. (§ 989, f. 93) итн. Flamuri i 

dorërasit i djeg tri kulla (§ 881, f. 85) и др.    

                Броевите кои покажуваат одредено количество живи суштества, 

предмети и др. се основни броеви. Основните броеви од два и повеќе, пред кои 

се употребува честицата за множина të, покажуваат приближно или неодредено  

количество, како во речениците: Famullitari per shërbim qi i bãn Famullis, ka 

tager me mãrrë të dhettat e kishës, mbas Kanunit të vendit kũ gjindet kisha. (§ 9, f. 

3), Me dek dhandrri në krye të tri vjetve, prindës së këtij s’i jet gjã me mãrr te miku 

per arsye qi bija e ktij i a bãni rrogen në derë.  (§ 56, f. 18). Бројот tri pза разлика 

од другите броеви се разликува според родот, односно tre за машки род и i tri 

за женски род.  

         „Основните броеви од еден до десет се првични зборови, додека од 

деветнаесет се сложени зборови со редослед на употреба на малиот број + 

предлогот mbë + десет, од типот: një-mbë-dhjetë, dy- mbë-dhjetë ...“24  

         Сложени (поточно аглутинативни) зборови во албанскиот јазик се и 

броевите njëzet, dyzet, tridhjetë, pesëdhjetë итн. Основни броеви можат да 

бидат и локуциите, односно изразите: njëzet e një, tridhjetë e pesë итн., 

впрочем како и во другите балкански јазици.  

          Еве неколку реченици со употреба на броеви: Pushka e dytë a edhè e sjellmja 

e dytë la:n thín (§ 751. f. 76), Shẽji e dhet grosht e kanũs, qi i janë que vajzës kur u xũ 

do të jesin në arkë të saj deri ditën e dekës së dhandrrit (§ 43, f. 13).  

      Редните броеви се употребуваат со препозитивниот член i за машки род и е 

за женски род: nyji i njiqindetredhetët, f. 78, nye i trëtë, f. 2, libri i parë, f. 1, nye i 

                                                             
24 Shaban Demiraj, Gramatika e gjuhës shqipe, Morfologjia, Prishtinë, 1969, 95. 
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tetdhjeteparë, f. 54, nye i njiqindepêsëdhetët, f. 102;  nye i tetdhjeteparë, f.5 4, nyji i 

njiqindetrebdhetët, f.78.  

             За историјата на јазикот и дијалектологијата на албанскиот јазик е важно 

да споменеме дека обично во текстот на Канонот се употребуваат броевите од 

дијалектната северна форма, а во споредба со албанскиот стандарден јазик тие 

се јавуваат со одредени фонетски разлики. Бројот një го наоѓаме во две форми:  

i и nji.  

           Формата i главно се употребува во функција на број, додека формата nji 

главно како неодреден член кај именки во нечленувана форма или како 

определбена придавка: Po m’a vrau kush t’ẽm vlla:un u çova edhe e gjuejta nji të 

shtpis së dorërasit, tuj e shitue nji herë e mje në njizet herë (§ 904, f. 87), Token e 

çilne nji herë a per kopshtë, a per arë, a per tbãnë, edhe ne lashtë djerr i zoti per 

qinda vjeç tjeterkush i katundit as-flamurit nuk mund të hĩj me punue. (§ 225, f. 33), 

nji parë opanga (§ 514, f. 57), tri duersh (§ 706, f. 72). Dy gishta të vogjel, i shpojn 

me gjylpanë, tuj  bã me lshue ka: nji pikë gjak veçmas nder dy gota. (§ 989, f. 93). 

          Во текстот за редни броеви ги сметаме примерите: nye i parë, libri i tretë, 

nye i njimbdhetët, nye i trembdhetët, kreu i njizetët, nye i njiqindenjizetedytë, libi i 

shtatët итн.  

          Кај основните броеви множинската форма ја образуваме со 

препозитивниот член të, за двата рода: të dhettat, të tri, која и денес е 

стандардна норма. Основните броеви кога се употребуваат без препозитивниот 

член të, немаат посебни форми за разликување на родот, туку се користат исти 

форми за двата рода.  

 Основните броеви, кога не се употребуваат во функција на придавки, се 

менуваат по падежи и се употребуваат пред именките: Dy gishta të vogjel, tri 

kulla dorërasit итн.  

   Дропките не се првични зборови туку изрази образувани од основен број 

поделен од реден број од типот një e dyta, tri të katërtat, pesë të dhjetat...   
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3.5. ГЛАГОЛ 

  

       Глаголскиот систем на албанскиот јазик во текот на неговиот развој речиси 

целосно се реорганизирал, покрај некои наследни форми, но според 

досегашните истражувања произлегува дека развојот на глаголскиот систем бил 

спроведен во периодот кога албанскиот јазик сè уште не се пишувал, овој развој 

бил условен со реорганизација на граматичките категории на глаголите, кои 

биле подложени на фундаментални промени од наследената праиндоевропска 

форма. 

        Промената и развојот ги опфаќале сите граматички категории на глаголите, 

како што се време, начин, лице, број и дијатезата, а за нивна реорганизација 

биле користени различни јазични средства кои се наследени од 

праиндоевропскиот јазик или се појавиле при развојот на албанскиот јазик или 

на праалбанскиот јазик, неговата "мајка". Некои од овие јазични средства се 

застарени и веќе не се користат, а некои сѐ уште се живи. 

         „Синтетичките глаголски форми се образуваат со следниве средства: 

глаголски наставки, поддржувачки самогласки, вметнати гласови, 

зборообразувачки наставки, суплетивни форми; додека аналитичките глаголи 

се образуваат со помошни глаголи или со формообразувачки честички“. 25  

        Меѓутоа, глаголскиот систем на албанскиот јазик сочувал многу архаични 

карактеристики на индоевропските јазици наследени низ текот на времето. 

„Такви се, на пример, суплетивноста, апофонија, сигматичниот аорист, 

граматичките категории на начин, лице, време итн. Со текот на времето се 

појавија доста допирни јазични точки или паралелизми и кај другите 

балкански јазици. Во албанскиот јазик се развиле и два посебни глаголски 

начина: оптативот и адмиративот.  

             И покрај голем број сличности во глаголскиот систем на албанскиот 

јазик, забележани се одредени разлики. Разликите се поврзани со фонетски 

различни форми за ист глаголски начин, со присуство или отсуство на одредена 

глаголска форма и замена со друга форма, како и со честотата на употребата и 

                                                             
25 Shaban Demiraj, Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, 295.  
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нивната распространетост. И покрај разликите и промените во текот на времето 

во глаголскиот систем на дијалектите и говорите се создала заедничка основа. 

       Глаголите се вид полнозначни зборови што означуваат дејство, положба 

или состојба, а кои се поврзани со лицето кое го врши дејството. Во реченицата 

глаголот врши служба на прирок. Кај глаголите се разликуваат овие 

граматички категории: време, начин, лице, број и преодност. 

 Голем број глаголи означуваат дејство: punoj, dal, shkoj, mbyll, laj итн., 

некои изразуваат психички или физиолошки состојби: mendohem, kujtoj, 

dyshoj, kujtoj, besoj, skuqem, zverdhem и др. а некои состојба jam, gjendem, 

ndodhem итн.  

        Во рамките на граматичките категории на глаголите се вклучува и лицето, 

кое се изразува преку наставки, но понекогаш глаголите се употребуваат и без 

наставки. Повеќето глаголи на албански се користат во трите лица, но постојат 

глаголи кои се употребуваат само во трето лице еднина, како bubullin, vetëtin, 

veson итн. Бројот на глаголот се определува преку бројот на подметот во 

реченицата. 

          Под граматичката категорија глаголски начин го подразбираме нашиот 

однос кон глаголското дејство во реченицата, бидејќи во соопштувањето за 

глаголското дејство секогаш се тргнува од некаква субјективна оценка. 

Временскиот однос на вршењето на глаголското дејство спрема моментот на 

зборувањето претставува глаголска категорија време. Според тоа, глаголското 

дејство по време може да се врши или да се изврши во сегашност, минатост и 

идност. Оттаму и изделуваме три основни глаголски времиња: сегашно, 

минато и идно.  

          Кај глаголите разликуваме и граматичка категорија на преодност (алб. 

diatezë) со која се разликува дали дејството што се искажува со него преминува 

врз некој предмет или дејството не може да преминува врз предметот, туку 

останува врз извршителот на дејството. Во македонскиот јазик се разликуваат 

преодни и непреодни глаголи, додека во граматиката на албанскиот јазик по 

форма се разликуваат две: активни и пасивни форми, а во однос на преодноста 

на глаголите имаме активна, пасивна и повратна форма (алб. diatezë veprore, 
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pësore dhe vetvetore). Граматичката категорија на преодност е присутна кај 

транзитивни (преодни) и интранзитивни (непреодни) глаголи.  

 Како воопшто во албанскиот јазик, така и во текстот на Канонот глаголот 

се прикажува доста разновиден. И во овој текст глаголот се отсликува во 

пишувана форма со сите граматички категории. Нашата анализа на 

глаголскиот систем ја базиравме врз текстот и граматиките на албанскиот 

современ јазик, како и врз Историската граматика на албанскиот јазик на 

Шабан Демирај (Gramatikë historike е gjuhës shqipe). 26 

 Гледано од модален аспект, односно според модалните значења и 

соодветните граматички форми, во албанскиот јазик се разликуваат шест 

глаголски начини: индикатив, адмиратив, конјунктив, условен, оптатив 

и заповеден начин. 

 

 

 

3.5.1. ИСКАЗЕН НАЧИН (MËNYRA DËFTORE) 

 

         Со глаголскиот исказен начин се искажуваат реални дејства кои можат да 

бидат во вид на потврденост, одречност или прашање. Во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини се употребуваат овие глаголски времиња: сегашно време, 

минато определено несвршено време, минато определено свршено време и 

идно време (алб. kohën e tashme, kohën e pakryer , kohën e kryer, e kryer të 

thjeshtë dhe kohën e ardhme).  

 Повеќето од синтетичките форми на глаголи се наследени од дамнешно 

време, т.е. од праиндоевропскиот јазик, додека неговите аналитички форми се 

развиле подоцна при внатрешна на еволуцијата на јазикот. Во исказен начин 

(индикатив) во текстот на Канонот ги среќаваме сите времиња што ги има и во 

албанскиот дијалектен и литературен јазик. 

 

  

                                                             
26 Shaban Demiraj, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë 2002, 304. 
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3.5.1.1. Сегашно време (презент, koha e tashme)  

 

            Со глаголите во сегашно време се искажуваат дејства што се вршат во 

моментот на зборувањето, кои можат да бидат и повторливи. Формата на 

сегашно време еднина трето лице во овој текст се употребува во гегиска форма, 

односно со -n- и носовна самогласка ã, bãjn, како во следниов текст: I zoti i 

shpisë do të përgjigjet per çdo dam, qi i bâ:jn kuej gjindja. (§ 27, pika 1, f. 9), Me 

dekë dhandrri në krye të tri vjetëve, prindjes së këtij s’i i jet gjã me mãrr te miku per 

arsye qi ktij i a bãni rrogen në derë (§ 56, f. 18).  Кај глаголот bâ:jn имаме долга 

носовна самогласка, која е резултат на испуштање на неакцентираното -ë на 

крајот од зборот, додека кај глаголот од трето лице еднина jet вокалот не е долг, 

иако и тука е испуштено -ë. Ова е најверојатно поради правење разлика на 

значењето на именката je:t (jeta) „живот“ и глаголот jet „останува“. 

       Глаголот во трето лице еднина јep се пишува во формата ep: Vllau i dãm e 

kusherinija e ngiatë e blẽn tokën 100 grosh mã lirë se vllaznija e fisi i largët 

(Dukagjin, Shala, Shoshi ep 500 grosh mã lirë i a ep t’ afërmit se të largtit.) (§ 472, f. 

52), Ai, qi ep bé per derë, kã tager me lãnë per me bé me Porotë at shpi, mbë të cillën 

i kjãn zemra ma fortë (§ 562, f. 62) итн. Ваквата форма без  j- на почетокот на 

зборот е под влијание на дијалектниот изговор.  

         Пишувањето на непреодниот глагол kjan со консонантската група kj е под 

влијание на дијалектната форма на северозападните гегиски говори. 

         Глаголот од втора промена dal во сегашно време индикатив во трето лице 

се јавува со промена на [a] во [e], т.е. del, иста и со трето лице и во согласност 

со денешната стандардна и дијалектна форма, како на пример: Në shpi prej së 

cillës del nusja, s’ ã kanũn për me kënue as me qitë pushkë. (§ 55, f. 17). 

            Квалитативната промена на самогласката во основата се појавува за да се 

обезбеди неопходното разликување со формата од прво лице, бидејќи таквите 

глаголи со основа која завршуваат на согласка во трите лица еднина се користат 

без наставки или како што обично се кажува со нула наставка. Овие глаголи во 

текстот имаат многу широка употреба, што секако го бара самата природа на 

правниот стил, бидејќи во овој стил дејствата што се искажуваат се однесуваат 
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на сегашноста и иднината, па така овие две глаголски времиња се употребени 

почесто.  

           Меѓутоа, ако се врши квантитативна анализа на честота на употребата на 

глаголските времиња, тогаш се констатира дека пасивните форми се 

пофреквентни, од типот:  fjaliset, kërcnohet, vritet, thirret итн. 

            Промената [a ~ e] е честа кај глаголите: Në shpi prej së cillës del nusja, s’ ã 

kanũn për me kënue as me qitë pushkë. (§ 55, f. 17). jam ~ je, kam ~ ke кај кои 

имаме морфонолошка појава наречена метафонија. И аналогијата има свој 

удел, како кај помошните глаголи  kam и jam кои се образувани според 

аналогијата kam и kanë бидејќи глаголот jam потекнува од идоевропската 

форма *es-mi, при што */e/ е дифтонгирано во /je/. Споредено со конјунктивот 

të jem dа под влијание на аналогијата ka-m е добиена документираната форма  

ja-m. Промената [a ~ e] кај глаголот ka-m ~ ke, ke-mi, ke-ni се образувала 

под влијание на аналогните форми на глаголот jam, како: je, je-mi, je-ni.” 27 

Гледано низ призмата на нивниот развој, глаголот jam повеќе влијаел врз 

начинот на образувањето на глаголот kam кој се пишува со [e] и во старата 

форма на несвршено време: kesh-ë, kesh-e и др.  

            Во денешниот албански јазик овие глаголи се употребуваат со 

самогласката [i] на почетокот на зборот, како: isha, ishe, ishte, и формите 

kisha, kish, kishte. Со помош на споредбената метода може да се разгледува 

историскиот развој на формите на зборовите, користејќи ги пишуваните 

текстови на албански јазик, дијалектните и стандардните форми.  Глаголите: 

dal ~ del, vras ~ vret  се употребуваат исто кај сите говори и стандардниот 

јазик.  

             Поголема тешкотија ни претставуваше прикажувањето на историскиот 

развој на формата од трето лице еднина ja-m, која во текстот се пишува во 

формата âsht како: Rrogtari i kishë âsht i lirë me pûnue në shtek të vet § 11.f. 4. 

Според Педерсен глаголот âshtë, ësht-të некогаш се употребувал во формата 

                                                             
27 Shaban Demiraj, Gramatika historike e gjuhës shqipe , Tiranë, 2002, 325.  
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ashtë, 28 добиена од индоевропската заедничка форма *en esti “brenda 

është“ (внатре е), толкување кое е правилно и поради присуството на назалното 

[â] и неговата промена во [ë] во јужниот дијалект, со дилема дали стварно 

постоела реконструирана индоевропска заедничка форма *en est .29 

 Во албанскиот стандарден јазик минатото време се искажува преку пет 

подвремиња. Тие се: e pakryera, e kryera e thjeshtë, e kryera, më se e kryera dhe e 

kryera e tejshkuar.  

 

 

 

3.5.1.2. Минато определено несвршено време (koha e pakryer, 

имперфект) 

 

        Познато е дека во албанскиот јазик, како и во другите јазици, со глаголите 

употребени во минато определено несвршено време се искажуваат дејства кои 

се случиле во минатото, а кои се повторливи и неограничени временски во 

однос на тоа кога почнало и кога завршило дејството. При вршење на дејството 

било присутно лицето што соопштува за дејството.   

 Имперфектот го наоѓаме ретко во текстот на Канонот: Mbi armët e veta, 

edhe niqind qese n'bashin., бидејќи дејствата и состојбите во овој текст се 

искажуваат со сегашно време и со аорист. Глаголот tho-m, thash-ë, кој во 

албанскиот стандарден јазик се употребува во формата thosh-a, thosh-e, 

thosh-te се образувал по аналогија на глаголот ja-m, jesh-ë во минато 

определено несвршено време. 

 

                                                             
28 Бузук и Богдан редовно пишувале anshtë , но не е сосема јасно дали се изговарала согласката  

/n/ или го пишувале за да се бележи назалноста на самогласката [a]. Назалниот призвук на [a] 

во гегиските говори и неговата промена во [ë] во тоскиските говори говорат за поранешно 

присуство на сонантот /n/ по самогласката.  

29 Shaban Demiraj, Gramatika historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002,  326-327. 
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3.5.1.3. Минато неопределено свршено и несвршено време (koha e 

kryer, перфект) 

 

         Минато неопределеното свршено и несвршено време (доста слична со 

глаголската л-форма во македонскиот јазик) се употребува за искажување 

глаголско дејство кое се извршило во минатото и не е прекината врската со 

моментот на зборувањето. Според составот ова време се гради од две глаголски 

форми: активната форма со помошниот глагол има + партиципот на глаголот 

(kam larë), додека пасивната форма со помошниот глагол сум + партицип (jam 

larë). Дејството искажано со ова време е целосно завршено. Глаголот kanë qenë 

во текстот се користи во формата kan kẽnë: „Per ket peshë këtũ e këtũ kan kẽnë 

kufĩjt e hershëm e këtũ po nguli edhe un“ (§ 246, pika 2, f. 37). Во прво лице еднина 

имаме kam pasë: „Per këtë gúr e dhé (ase per ket peshë), me të cillat e ngarkova 

vedin, per shka kam pasë ndie prej së parësh“ (§ 246, pika 1).  

 Познато е дека за разлика од тоскискиот дијалект и стандардниот јазик, 

во гегискиот дијалект се употребуваат уште две или три надградени секундарни 

форми на минатото време. Имено, ако во тоскискиот и во стандардот, освен 

двете синтетични форми (e pakryera, e kryera e thjeshtë: punoja, punova), се 

користат и три аналитични форми kam punuar (e kryera), kisha punuar (e 

kryera e plotë), pata punuar (e kryera e tejshkuar), во повеќето гегиски говори се 

образуваат и користат уште 2-3 други форми за искажување на подалечна 

минатост kam pas punu: (e kryera e dytë), kisha pas punu: (e kryera e dytë e 

plotë) и pata pas punu: (e kryera e tejshkuar e dytë).30 Надградените вторични 

форми на глаголи во текстот на Канонот се среќаваат ретко. Ние успеавме да ги 

забележиме овие форми: kish pas da:l, pat pas tha:n. 

 

 

 

 

                                                             
30 Asllan Hamiti – Ajten Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, 176.  
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3.5.1.4. Минато определено свршено време (koha e kryer е thjeshtë, 

аорист) 

 

         Со минато определено свршено време (аорист) се искажува глаголско 

дејство кое се извршило во минатото во присуство на лицето што зборува. 

Дејството искажано со ова време е целосно завршено. Во ова време се 

употребуваат глаголи во активна и во пасивна форма.  

 Во пасивна форма на аористот пред глаголот се употребува честицата u: 

Gjatë e ndjekuna mbas gjurmësh, po u gjetën të hime në zgavër të lisit a në 

shpellë.(& 10, pika 3, f. 144)., додека активната форма се гради без честица: Nuk 

pate rendin e blimit të caktuem (§ 340, f. 45).  

         Аористот се користи и во улога на идно време во зависноусловни реченици 

со честицата po како: po shkove, каде што –v- е антихијатски вметнат глас31: 

Po pate rendin e blimit të caktuem, nji ditë  a gjymës, shkove me blue. (§ 339, f. 45).  

           Во текстот на Канонот и кај Бузук глаголот dhae (< dhe) се пишува исто: 

Po dhae nji a njiqind grosh kapar, ti je i zoti i gjãs së kaparueme (§ 455, f. 51). Ова 

глаголско време се разликува од другите времиња на идно време од аспект на 

видот. Имено, имперфектот, аористот и перфектот се спротивставуваат едни на 

други од глаголскиот вид (аспект). Несвршеното време искажува незавршени 

дејства, аористот завршени дејства, додека перфектот претставува синтеза од 

двата спомнати вида. Разликата меѓу несвршениот глагол и аористот е 

поизразена, додека разликата меѓу аористот и перфектот се забележува 

потешко, поради тоа што двете глаголски времиња искажуваат дејства 

завршени пред моментот на зборувањето. 

          Треба да напоменеме дека со перфектот се искажува дејство што завршило 

во моментот на зборувањето преку неговите резултати или последици, со што се 

остварува одредена врска на минатото со сегашноста. За време на говорењето, 

разликата помеѓу перфектот и аористот честопати не се забележува, односно 

                                                             
31 Хијатус е латински термин со значење „отворење на устата“ при последователен изговор на 

две самогласки, при што се вметнува согласка за полесен изговор. Види:  Eqrem Çabej, Studime 

gjuhësore III, 240. 
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преминува во втор план. Поради оваа причина во многу јазици ова време се 

изразува и се променило со формата на перфектот, присутна појава и во 

говорите на северна Албанија. 

 И во албанскиот јазик честопати се вклопуваат едно со друго две 

„релативни“ форми на минатото (kisha punuar, pata punuar) со кои се 

искажува одредено претходно време од минатото.  

 

3.5.2. Идно време (koha e ardhme, футур)  

 

         Идното време на исказниот начин се користи за прикажување на дејство 

или состојба за која се очекува да се одвива во блиска или во далечна иднина. 

Глаголското идно време се образува со аналитички форми, од честичката do и 

сегашниот конјунктив të punoj, од типот do të punoj (ќе работам). 

      Покрај сегашното време, идното време е најчестото глаголско време во 

текстот Канонот, како најсоодветно за одредбите на законските правила и 

условите што треба да се исполнат во врска со нив. Ова го прави текстот 

поедноставен, па дури и појасен, без да дозволи какво било двоумење во она 

што е опишано во него или без создавање на други слични недоразбирања кои 

би ги предизвикале со употребата на идното време. 

 Ќе наведеме дел од текстот на Канонот во кој се среќава идното време: Do 

të çojë pũntorin në pũnë, qi ka katundi rrethas (§ 27, pika 3, f. 9). Do të lajë 400 

grosh giobë derës së Gjonmarkut për çdo vrasë (§ 27, pika 3, f. 9); Do të dalë n’ 

ushtri të Flamurit (§ 27, pika 3, f. 9). Vajza s’ka tager me zgjedhë fatin e vet; do të 

shkojë  per atë, per të cillin t’a fejojnë (§ 31a, f. 11). Edhè në ndollë kasneci i xãnun 

nder zyre të fisit a të katundit, gjindja e shpis së tij do të dalin në pũnë të katundit (§ 

1220, f. 107); do të kalojë (§ 52, f. 16), do të jetë (§55, f. 18), do të lshojnë (§ 55, f. 18), 

do të dahen (§ 77, f. 25), do të ulet (§ 224. f. 35), do të shitet  (§ 467, f. 52), do të hecë 

(§ 374, 47) итн. Во функција на идното време понекогаш се употребува и 

сегашното време во конјунктив: të jenë (§ 32, pika 5, f. 8) të bãjë (§ 6, pika 4, f. 3) 

итн.  
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3.5.3. КОНЈУНКТИВ (MËNYRA LIDHORE)  

 

 Конјунктивот се смета за морфолошки начин својствен за постарите 

јазици, како што се на пример санскрит, латински, старогрчки итн. кој може да 

се употребува во независни реченици и претставува семантички елемент на 

дубитативниот и на желбениот начин или во зависни подредени реченици каде 

што е вторичен показател на синтаксичката зависност.  

 Во албанскиот јазик конјунктивот ја изразува смислата искажана преку 

глаголот како нешто што посакуваме или очекуваме да се случи. По форма, 

албанскиот конјунктив е препознатлив по присуството на честичката të пред 

глаголот во сите времиња во овој глаголски начин. 

 Глаголот во конјунктив во албанскиот јазик се употребува во две основни  

времиња: сегашно и минато време. Минатото време се искажува преку три 

подвремиња: имперфект, перфект и плусквамперфект.   

 

 

3.5.3.1.  Сегашно време (koha e tashme, презент) 

 

           Формите на сегашно време во конјунктив се образуваат со честицата të + 

формата на глаголот во исказен начин, со исклучок на второ и трето лице 

еднина.  Во второ лице еднина на сегашното време конјунктив на глаголите им 

се додаваат лични наставки (завршоци) -sh од типот  të lash, додека во трето 

лице еднина редовно добиваат наставка [ë] од типот të la-jm, të la-jnë итн.  

              Глаголите marr и dal кои се појавуваат во текстот во второ и трето лице 

еднина во конјунктивен глаголски начин не ја менуваат акцентираната 

самогласка во составот на основата на глаголот, додека во второ лице множина 

се менува во самогласката [i], слично како во сегашно време на исказен начин: 

ne të dalim, ju të dilni (ние да излеземе, вие да излезете) итн. Значи сите 

глаголи, освен помошните глаголи jam и kam (сум, имам) во сегашното време 
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конјунктив се јавуваат со основи кои се приближно исти како соодветните 

форми од исказниот начин. 32 

 Помошниот глагол jam во сегашно време конјунктив трето лице 

множина се употребува во формата të jenë: Kujria nuk dahet, por sa: shpi a tyme 

të jenë në katund kan tager në kujri të katundit. (§ 233, f. 360). E zoja e shpisë do të 

përkujdeset per fmi sa: të jenë në pũnë grat. (§ 32, pika5, f. 8). Во текстот 

забележавме и други примери на употреба на конјунктивот: Gjãtë e ndjekuna 

mbas gjurmësh, po u gjetën të hĩme në zgaver të lisit a në shpellë (§ 420, f. 49), каде 

што глаголот hyj се употребува со носното -î-, а не со неносното -y- како во 

денешна состојба, т.е. во текстот читаме hĩ: Aty ku të shifen gjurmë sa per at herë 

nuk mund të hullet kush (§ 421, f. 49), Si të vẽjë kofnen a koshin tjeterkush nuk mund 

të vẽjë permbi ta edhepse në vend të vet (§ 441, f. 50), të vijnë (§ 336, f. 45), të kjahet 

(§ 356, f.4 5), të çilet (§ 267, f. 40), të kaloj (§ 268, f. 41) итн.  

           Во текстот се среќава и формата të ke:t со долга самогласка [e:] и без 

неакцентирано [ë] на крајот од глаголот, како: Per me shtue pasunin e  kujris së 

vendit në të cillen kisha të ke:t pjesë (§ 3, pika 4, f. 2) и др. 

 

 

3.5.3.2.  Минато време (koha e shkuar) 

 

                 Веќе споменавме дека конјунктивот има три подвремиња на минатото 

време: имперфект, перфект и плусквамперфект.   

               Од сите овие времиња, перфектот најчесто се употребува, додека 

имперфектот и плусквамперфектот се многу поретки. Ова дури може да има 

свое објаснување, бидејќи нормите се регулирани во Канонот за сегашноста и за 

иднината, додека минатите времиња на сите глаголски начини имаат многу 

ограничена употреба. 

           Сите времиња на конјунктивот имаат прилично честа употреба кога се 

придружени со некој од модалните глаголи со кои се изразува ставот на 

говорителот кон дејството што се искажува со глаголот. Сепак, овие модални 
                                                             
32 ASHSH, IGJL, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Tiranë, 2002, 293. 
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глаголи се среќаваат многу почесто во придружба на гегискиот инфинитив. 

Следствено на ова, бројот на глаголите во конјунктив употребени заедно со 

модалните глаголи е значително поограничен во тоскискиот дијалект. 

        Другите глаголски времиња, освен заповедниот и условниот (можен начин) 

начин, се употребуваат значително поретко во споредба со глаголските 

времиња на исказен и конјунктивен начин. Ретко се употребени во текстот на 

Канонот и адмиративот и оптативот поради природата на текстот.   

       Глаголот во конјунктив главно се употребува во целни, условни 

зависносложени, па и во други зависни реченици.   

        Глаголот во конјунктив се користи и по глаголот mund (може), употребата 

на конјунктивот по модалниот глагол mund се среќава во писмениот стар јазик 

со вредност на сегашното време (поретко и со вредноста на имперфектот). Овој 

глагол се среќава уште во делата на Бузуку како: nuk mundëni me bâm; Буди: 

të mund i pāfati итн., сегашното време на конјунктивот се употребува и во 

фрази со зависни и со независни реченици. 

 Треба да се забележи на крајот дека глаголот во сегашното време исказен 

начин обично укажува на дејство или состојба, кои се очекува да се извршат по 

моментот на зборување, па затоа во подредени реченици, по правило треба да 

се користи по глаголите во сегашно време или во идно време исказен начин, 

како во примерите: të vijnë (§ 336, f. 45), të kjahet (§ 356, f. 45), të çilet (§ 267, f. 

40), të kaloj (§ 2 68, f. 41) итн. 
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3.5.4. НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ (FOLJET E PARREGULLTA)  

 

3.5.4.1. Исказен начин (mënyra dëftore)  

         Врз основа на граматиките на албанскиот јазик, многу е тешко да се донесе 

јасен заклучок на поделба на правилни и неправилни глаголи. Заедничко за 

сите глаголи е тоа што тие имаат граматички категории, како начин, време, 

лице без разлика дали се сметаат за правилни или неправилни. 

        За нас е прифатливо мислењето дека од трите форми во сегашно време, во 

аорист и во партицип барем две глаголски форми да се со заедничка основа, 

тогаш тие може да се сметаат за правилни глаголи. Напротив, ако трите основи 

се различни, тие може да се сметаат за неправилни глаголи. 

Помошните глаголи се неправилни глаголи, но тие многу често се 

употребуваат, т.е. се најупотребувани од сите други глаголи во албанскиот јазик. 

Во текстот на Канонот се јавуваат многу често во исказен начин во различни 

глаголски времиња: Me ju mbush mendja ndonjẽnit  nder djelm me u dã prej t’et, 

del pa: pjesë e pa: gja (§ 62 k, f. 23). Во аорист глаголот dal во трето лице 

множина исказен начин се среќава во формата duelen: Me shẽj perdorohet vajza 

e po duelen fjalët, prindja e vajzës shpis së dhãndrrit i kan nji gjak (§ 41, f. 13).   

         Глаголот djeg во трето лице еднина во пасивна промена (digjet) исто така 

се гледа во текстот: Me vũ kush dorë më meshta:r me rrahë, me shtỹ a se me e 

pshtỹ, aj digjet e piqet e qitet jashta vendit, tuj i a lãnë token ba:r per disa: vjetë. 

           Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини уочивме голем број неправилни 

глаголи: Kush vritet a rrihet a në çë farë-do mndyre koritet prej kuej, tuj hĩ a tuj 

dalë prej Hijes së kishës, marre kishës nuk i lén; pse kishs s’i pritet kush mik. (§ 5, 

pika 3, f. 2); Kush fjaliset, a sha:n e i kercnohet kuej, e kush vret a rreh, kend nder 

vorre, bjen në giobë si per Hije të kishës (§ 6, pika 3, f. 2); Gioben fajtorit ia mẽrr, 

famullija e jo kisha; pse kisha shpatë e konop s’ka (§ 5, pika 2, f. 2), tuj hĩ a tuj dalë 

prej Hijes së kishës, marre kishës nuk i lẽn, (§ 5, pika 3, f. 2) nifet (§ 5, pika 4, f. 2), 

mirret, (§ 3, pika 3, f. 2), shofë (§ 1, f. 1) mãrrë (§ 1, f. 1), muer (§ 442, f. 51), duel (§ 

462, 52).  
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       Голем број од неправилните глаголи формата ја менуваат преку 

морфонолошки промени, особено со метафонија: dal ~ del, rrah ~ rreh, mãrr ~ 

mẽrr, shof ~ shef, njof ~ njef, ap ~ ep; со апофонија на e ~ i, marr ~ mirret, djeg ~ 

digjet, pjek ~ piqet, каде што освен промени на самогласки имаме и промени на 

согласки, најчесто палатализација на g ~ gj, k ~ q.  

 

 

3.5.4.1. Помошни глаголи (foljet ndihmëse)    

 

       Помошни глаголи во албанскиот јазик се kam, jam (имам и сум). Во 

продолжение ќе дадеме неколку реченици со употреба на помошните глаголи 

за да се отслика нивната фонетска форма: Kisha ka: pjesë ne mal, në vrri, nd’ ujë e 

në mullĩ të kujrisë së famullisë (§ 1, pika 2, f. 1). Po më ngushtoji nevoja me xjerrë 

ndoi’ landë a prej se s’kam bjeshkë ase nuk mund të gjej ase lande, qi më lypet, rroki 

latushen (sapten) e hĩj në bjeshkë të huej (§ 265, f. 39). Këpucët e shkuesit e kan 

vaden në ditë që të mirret nusja (§ 38, 3, f. 12).  

         Освен помошниот глагол kam, и помошниот глагол jam заслужува да 

дадеме извесни заклучоци: Pronet e pasunjia e kishës janë nen roje të kishës e të 

famullis  (§ 6, pika 2, f. 3).  

 Глаголот ãsht (ashtë, është) во Канонот на Лек Дукаѓини редовно се 

пишува со назално [ã]  и без [ë] на крајот од зборот, односно во гегиска форма: 

Kisha ãsht ndorja e Famullis (§ 6, pika 5, f.). Лесно може да се забележи дека во 

правно-административниот стил, веќе споменат во текстот на Канонот, 

помошните глаголи имаат многу честа употреба токму во сегашното време и во 

минатото определено свршено време. Ретко се среќаваат имперфектот, 

перфектот и плусквамперфектот. Уште поретка употреба имаат адмиративот, 

оптативот и заповедниот начин.  

 

3.5.5. Модални глаголи (foljet modale)  

          Неретко се употребуваат и модалните зборови во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини, а особено глаголите mund (може) и duhet (треба, мора): 
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„Krushka pari s’ mundet me kẽnë mik, por shoq i katundit të dhanrrit (§ 50, f. 16), 

Udhen e katundit e udhen e madhe, s’ka: burrë qi mund t’i a ndale kuej (§ 52, f. 16).  

         Модалниот глагол duhet во овој текст, како и воопшто во албанскиот 

јазик, се употребува без глаголски наставки, значи има една единствена форма: 

Kishës i duhet bã pjesë në giobë të famullis (§ 1, pika i, f. 1). 

         Модалните глаголи mund, duhet, do и др. во текстот на Канонот 

честопати се користат во состав пред инфинитивот на глаголот, дури и со 

партиципот на глаголот повеќе отколку со глаголи во конјунктив. Албанскиот 

стандарден јазик не го прифатил гегискиот инфинитив од типот me shkue (да 

оди, за да оди), бидејќи неговата функција се изразува преку конјунктивот или 

преку тоскискиот инфинитив për të punuar.  

Во врска со модалните глаголи, односно со нивната придружба со други 

глаголи се уочуваат важни разлики меѓу јазикот на Канонот и стандардниот 

јазик. Другите полупомошни глаголи, особено оние кои служат за да го 

искажуваат почетокот на дејството, продолжувањето на започнатото дејство и 

завршувањето на дејството во текстот се ретки. 

 

3.5.6. НЕМЕНЛИВИ ГЛАГОЛИ (FORMAT E PASHTJELLUARA TË 

FOLJES) 

          

 Во албанскиот јазик постојат шест менливи начини на глаголите, и тоа:  

 1) исказен начин - индикатив (mënyra dëftore);   

 2) конјуктив (mënyra lidhore);  

 3) условен начин (mënyra kushtore);  

 4) адмиратив (mënyra habitore);  

 5) оптатив (mënyra dëshirore); и 

 6) заповеден начин (mënyra urdhërore),  

како и три неменливи глаголски форми, кои се:  

1) партицип (pjesore);  

2) инфинитив (paskajore); и  

3) герундив (përcjellore). 
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         Албанскиот јазик за време на еволуцијата има развиено разновидни 

глаголски  форми, кои не се менуваат и со кои не изразуваме модалност. Вакви 

неменливи глаголски форми се партиципот, инфинитивот и герундивот.  

Кај некои од овие глаголски форми се развило и спротивставувањето по 

активна ~ пасивна форма, а во гегискиот дијалект и посебни глаголски форми 

врз основа на помошните глаголи kam и jam од типот me la ~ me u la, me 

pasë la ~ me qenë la. Ниту една од непроменливите глаголски форми немаат 

сопствена синтаксичка употреба, бидејќи тие се во придружба или се 

дополнуваат друг променлив глагол.  

 

 

3.5.6.1. ПАРТИЦИП (PJESORJA) 

 

             Партиципот во албанскиот јазик е неменлива глаголска форма со која се 

образуваат сложените глаголски времиња, како и некои други неменливи 

глаголски форми како што се инфинитивот (për të mësuar), герундивот (duke 

mësuar), како и неменливата одречна форма (pa mësuar). Исто така, албанскиот 

партицип може да се претвори во придавка со помош на препозитивниот член: 

i vrarë, i plagosur изведени од партиципот vras, plagos. 

 Глаголската основа од која се образува партиципот може да биде слична 

со онаа на минато определено свршено време (аорист), сегашно време или 

различно од овие две времиња. Наставките со кои се образува партиципот се: -

rë/-r, -ur, -ë и –në. 

           Непроменливите глаголски форми според начинот на образувањето 

можат да се делат на две групи: партицип и инфинитив со кои се образува 

одречната непроменлива форма (pa larë) и герундивот (duke larë). 33 Во оваа 

група спаѓа и формата од типот punue, која се составува со други глаголски 

форми за да се образува инфинитивот, партиципот, сите сложени глаголски 

форми на исказниот, конјунктивниот, условниот и адмиративниот начин. 

                                                             
33 ASHSH, IGJL, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Tiranë, 2002, 299. 
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             Партиципот на глаголот има многу широка употреба. Имено, тој се 

употребува најчесто од сите непроменливи глаголски форми, како на пример во 

текстот на Канонот: ndihmue, kërcnue, ra:, la:, vra:, sha:, ma:rr, çue и др.  

              Партиципот се користи уште почесто заедно со помошните глаголи kam 

и jam за образување на сложени глаголски форми, придавки со препозитивен 

член и сл. На пример, од партиципот mble:dh се образува придавката të 

mbledhun, од партиципот da:l се образува придавката të dalun, од ma:rr - të 

marrun. Сите овие примери се преземени од текстот на Канонот, меѓутоа 

можеме да заклучиме дека типовите на партиципите кои се присутни во 

гегискиот дијалект и во поранешната литературна варијанта во овој текст се 

пишуваат со група самогласки, а многу ретко со асимилирана обична долга 

самогласка.  

             Општа појава е зборовите во гегискиот дијалект да не се изговараат со 

крајно неакцентирано /ë/, што се отсликува и во пишуваната форма во текстот 

на Канонот. Но, понекогаш во овој текст може да се забележи некој збор со 

неакцентирано /ë/. Партиципот има функција на прирок „во оваа улога тој 

почесто се употребува со глаголот jam (сум) да искажува дејство кое се одвива 

во текот во времето на зборувањето или во одреден момент на минатото, кога 

глаголот jam е во глаголска форма на одредено минато време. Токму во оваа 

улога го среќаваме и во придружба со други глаголи, како кај Бузуку: Unë pashë 

tue u djegunë ën qiellet, со функција на начин: Se shumë vetë buzën nuk e lanë, 

herë tue ngarnë tepërë, со временска функција: E aj edhe tue fol shumicës, со 

функција на причина: E ata tue mos pasunë mese poaguonjinë итн.34 

Документираните функции на непроменливата форма на партиципот од типот 

tue punue/tue punuar во повеќето случаи се совпаѓаат со оние од типот pa 

punue / punuar. Овие две глаголски форми се во опозиција по своето 

значење, но влијаеле една врз друга и во нивната функција.   

 

 

  

                                                             
34 Shaban Demiraj, Gramatika historike e gjuhës shqipe, Tiranë 2002, 423-424. 
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3.5.6.2. ИНФИНИТИВ (PASKAJORJA) 

 

         Во албанскиот стандарден јазик се употребуваат аналитични глаголски 

форми со вредност на инфинитивот од типот për të larë. Ова служи за да означи 

некое дејство како процес, без да се посочи лицето. Оваа глаголска форма е 

неменлива и се образува кога пред партиципот се додава конструкцијата për të 

(për të mësuar, për të larë и др.). 

 Кога сме кај албанскиот инфинитив, мора да спомнеме дека оваа 

аналитична форма ја нема функцијата на вистинскиот инфинитив. Имено, сите 

функции на инфинитивот ги поседува само дијалектната гегиска форма me la, 

која, како што истакнавме, има дијалектен карактер и не е преземена во 

стандардниот албански јазик. 

 Инфинитивот има и улога на одречна форма од типот pa punue, кога 

пред непроменливата форма на глаголот се употребува  честицата pa. 

Инфинитивот нема граматичка категорија на лице и број, а се карактеризира со 

граматичката категорија на преодност.  

 Во текстот на Канонот се употребува гегискиот инфинитив кој се 

образува од честицата  me + скратен, редуциран партицип од типот me la:, me 

punu:; како во долудадениве реченици: Me dhãnë a me lypë uha miell, bukë, 

kripë, djathë a tlyn (§ 22, pika 2, f. 8); Me i urdhnue gra:t e shpis, me i çue per ujë, 

për drũ, m’u çue bukë pũntorëvet,  me ujit (me vaditë), me bajtë pleh, me korrë, a me 

mihë a me  qirue (§ 22, pika 3, f. 8); E zoja e shpis ka: me bã gati mjesditen e 

darken, me zie, me ndreqë tryezën e me da: haenat  (§ 23, f. 8); Me ndigiue, e me 

shkue gjihkund t’urdhnoje i zoti i shpis (§ 25, pika 6, f. 9) и др. Со честицата për  

(сп. për të dalë) инфинитивот е помалку застапен во овој текст. 

          Инфинитивот има честа употреба во текстот, во повеќето случаи не може 

да се замени со ниедна друга глаголска форма бидејќи ја губи моќта на 

изразување и понекогаш може да го изгуби основното значење. 

         Исклучително честата употреба на инфинитивот се должи на големото 

влијание што го имале дијалектните гегиски форми врз старите верски 

текстови, па и кај текстот на канонот на Лек Дукаѓини.   
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 Со помош на глаголот во инфинитив се образуваат речиси сите видови 

на подредени, главни и независни реченици. Постојат многу примери за ова во 

текстот на Канонот, но ние нема да ги разгледуваме понатаму, бидејќи таквото 

дело ќе ги надмине нашите поставени цели и ќе заталкаме во сложени 

морфосинтаксички проблеми. 

 

 3.5.6.3. ГЕРУНДИВ (PËRCJELLORJA) 

 

          Албанскиот герундив е неменлива глаголска форма која искажува 

паралелно дејство со дејството на глаголот во лична форма. Дејствата искажани 

со герундив и со личната глаголска форма секогаш имаат еден ист вршител 

(подмет) во реченицата.  

 Герундивот во албанскиот стандарден јазик се формира кога пред 

партиципот на глаголот се додава честичката duke (duke + particip), на пример: 

duke punuar, duke mësuar, duke larë и др. Треба да се спомне тоа дека 

герундивот во албанскиот јазик има временско значење кое е условено од 

временското значење на главниот глагол, затоа во зависност од контекстот 

може да има значење на сегашно, минато или идно време. 

 Многу често, како во албанскиот така и во македонскиот јазик, заедно со 

герундивот, односно со глаголскиот прилог се употребуваат и кратките 

заменски форми (дативни и акузативни). 

 Формата на герундив во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини се 

употребува доста често. Во овој текст, герундивот по својата форма е гегиски, 

односно се образува со честицата tue, која се среќава и во две различни 

фонетски форми tu или tuј: tue punu:, tu shkru:, tuj msu: итн.35  

           Непроменливите форми на герундивот имаат неретка употреба. Имено, 

глаголите во минато определено несвршено време и во сегашното време на 

                                                             
35 Во македонскиот јазик герундивните албански форми се искажуваат со глаголски прилог: 

гледајќи, миејќи, носејќи и др. 
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исказен начин се употребуваат двојно: без честицата po и со честицата po, како 

punoja – po punoja, punoj – po punoj. Освен со честицата po + глаголот, 

дејството што се врши токму во моментот на зборувањето може да се изрази и 

преку герундивот од типот jam tue punue (т.е. po punoj). Ваквите глаголски 

форми ги среќаваме и во текстот на Канонот.  

          На крајот од ова поглавје ќе можеме да кажеме дека глаголскиот систем во 

текстот на Канонот на Лек Дукаѓини е особено богат, впрочем како што е богат 

и во гегиските говори и во албанскиот стандарден јазик. Подлабокото 

разгледување на глаголскиот систем на ова пишувано дело заслужува посебно 

истражување. Не успеавме да ја претставиме целата парадигма на глаголскиот 

систем, но ние се определивме да ги опишеме само главните особености на 

глаголите во Канонот.  

            Како општа констатација вреди да се нагласи дека непроменливите 

глаголски форми имаат широка употреба, особено инфинитивот, поради тоа 

што текстот се заснова врз гегиските говори. Инфинитивот, освен во својата 

првична форма, во текстот и во гегиските говори се употребува и во секундарна 

форма од типот me shkue – me pas shkue, форми со кои се образуваат сите 

видови на зависни реченици во фразата. Инфинитивот има широка употреба 

дури и во независните реченици и кај главните реченици на фразата. 

 Многу интересни ни се видоа глаголските синтагми, не само оние кои се 

образуваат од два променливи глагола, туку и оние кои се градат со еден глагол 

и еден друг вид на збор, со што доаѓа до израз врзувачката способност на 

глаголите. Воопшто не го допревме овој проблем од страв да не се рашириме 

премногу и да ни останат неразработени важни теми што се однесуваат на 

нашата тема. Секогаш водени од принципот на непотребното проширување 

многу малку кажавме за функциите кои може да ги имаат глаголите во 

реченицата, проблеми на морфосинтаксата на јазикот. Сите овие прашања 

можат да бидат теми за понатамошно истражување.  
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3.6. ПРИЛОЗИ (NDAJFOLJET)  

 

       Прилозите се неменливи зборови што ги дополнуваат првенствено 

глаголите: по место, време, начин и количество. Освен глаголите, тие можат да 

дополнуваат и придавки, именки и други прилози. Обично, прилозите имаат 

лексичко значење, за разлика од другите неменливи зборови предлозите, 

сврзниците и честиците.  

 Прилозите, главно, ги сметаме за неменливи зборови, иако со некои 

знаци на менливост тие се доближуваат и до менливите зборови. Така, на 

пример, некои од прилозите, главно оние за начин и количество имаат 

компарација. 36 Прилозите за начин се доста слични со придавките.  

 Според значењето, прилозите во албанскиот јазик се делат на прилози за 

место, за време, за количество, за начин и за причина.  

 

3.6.1. Прилози за место (ndajfolje vendi) 

 

             Прилозите за место се речиси исти во дијалектниот и во стандардниот 

албански јазик. Оттука многу слични ни се јавуваат и во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини. На пример: Kisha ka: tager pasunijet si per gjã, si per tokë e shpija 

mbrendë e jashta famullijet (§ 1, pika 1, f. 1); Kisha gjindet vendosun nen sundim të 

të Parit të Fés e jo nen ligjë të Kanunit (§ 3, f. 1); Vija do të jét qitë heret me nji farë  

tregut e të lidhun ndermjet të shoqnis, at treg tash nuk mund t’a luej kush (§ 352, f. 

46); ãma e bãn vendin plang; pra: aty do të rrĩjë, do të hecë e do të pũnojë (§ 375, f. 

46); Si të shestohet të kaluemt e vis, e të mbushet mendja me trajtue shpin nder shẽje 

të vis, nuk mund t’i luejsh, edhe votra me të ra: aty (§ 364, f. 46); “Kudo që ta gjẽjë 

gjãn e vet i zoti, e mẽrr“ (§ 463, f. 52); “Kapari t’a bãn gjãn t’anden, porse do të 

lajshë shka jesish pertej“ (§ 454, f. 51); Po e çoi ndo’i  gjã  zagari gjuetarvet, e kjo  

msỹhet me kapercye udhen e madhe, udhtari qi nolli atypari derdhë armen edhè e 

vret, nuk mund t’a mãrrë (§ 402, f. 48); Secilla shpi e katundit në Flamur ka: tager 

                                                             
36 ASHSH, IGJL, Gramatika e gjuhës shqipe 1 , Tiranë, 2002, 366. 
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me shtĩ në pũnë aq tokë në kujri sa të përshĩje rreth e rreth me gúr të hjedhun me 

dorë të majtë (§ 223, f. 35). Kush të vjedhë gjãn e  gjallë të kishës, më rreth kũ 

pershĩn Kanũni, ka: me la: dý per nji si gjithkuej (§ 17, pika 3, f. 6); „Per peshë, këtũ 

e këtũ kan kẽnë kufĩjt e hershëm e këtũ po i nguli edhè un“ (§ 246, pika 2, f. 37); per 

ket peshë, e cilla m’u randoftë n’at jetë, njekëtu jãnë kẽnë shẽjet e vjetra të kufĩjve (§ 

246, pika 3, f. 37); Po u çue kush atje vonë, edhè i duel zot bletës së hikun, pa: e pasë 

mãrrë mbrapa, kanũja nuk i a gjegjë vajin e bé per bletë nuk i epet kuej (§ 209, f. 

34); Po bãni ndo’i mbrapshti rrogtari a në katund të zotnisë a jashta këtij, porse në 

mende të vet e pa: dije të zotnisë, dãmin e gioben do t’a hjekë rrogtari (§ 122. f. 29).  

Некои од прилозите за место можат да го одредат не со точност, но приближно 

местото на одвивање на настанот. 

        Во текстот освен прости наоѓаме и сложени прилози, образувани со 

повторување на две исти именки и др.: Vende-vende edhe sot mbahet besa e gjãs e 

çobanit (§ 885, f. 85).       

           Интересен ни се чини дијалектниот збор termal, со значење нагоре, како 

во фразата:  Ujët nuk dinë të derdhun termal e teposht; ni raftë kryet kah veni yt, 

s’mund e ndalish (§ 363, f. 46).  

 

3.6.2. Прилози за начин (ndajfolje mënyre) 

 

           Прилозите за начин укажуваат на начинот на извршување на дејството. Се 

користат доста често во албанскиот јазик, како и во текстот на Канонот: Po e 

ndreqe keq, në të gjet dami tỹ, e paç per vedi (§ 273, f. 41); pũntori don rrogen e vet, 

ashtũ edhè mullĩsi ujemin e vet (§ 388, f. 47), N’u ndertoftë shpija, do të ndertohet 

larg kufinit sa: xen vend streha (§ 267, f. 40).Forma krahasore larg del si në vijim: 

po u rrethue vendi me ledh, aq larg kufĩnit të huej do të fillohet, sa: ãsht trashsija e 

ledhit (§ 267 d).             

 Повеќето од прилозите за начин имаат и граматичка категорија на 

степен. Нивното степенување е сосема слично со придавките. Дури и средствата 

со кои се формираат овие степени се исти. Во текстот многу почесто се јавуваат 

истите начини и јазични средства за образување на компаратив и суперлатив 
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кои се присутни во северозападните гегиски говори. Споредбениот степен може 

да биде нагорен и надолен, сличен со начинот на степенување на придавки. 

 

3.6.3. Прилози за време (ndajfolje kohe) 

 

           Прилозите за време покажуваат време на извршување на дејството. Во 

текстот на Канонот овие прилози се доста чести и не се забележува некоја 

голема разлика меѓу нив и дијелектните гегиски форми, а некои од нив од 

стандардните форми се разликуваат по фонетскиот состав. Исклучок од ова 

прават прилозите njatëherë, mjesditen кои не се присутни во албанскиот 

стандарден јазик, додека прилогот ndajfolja kurr се пишува без самогласката ë 

на крајот од зборот. Ќе наведеме одреден текст со употреба на вакви прилози: 

Mullisi do të rrĩjë gadi nãtë e ditë sã per rojë të barrve, sa: per të bluem, edhè mos 

t’u hupë gjã barratorve (§ 332, f. 45). Po pa të zo’n mullĩni, blĩmi shkon si të vĩjn 

barrtorët, gjithnji si te farka, te kroni e te trapi (§ 338, f. 45). Kryegjãja ãsht e të 

zot’t, e cilla as nuk shtohet, as nuk dnohet kurr (§ 165, f. 32); Njatë herë  kúr t’i teket 

djalit, ãsht i lirë me lëshue vajzen e xãnun (§ 42, f. 13). Në pastë fmi me grue të pa: 

kunorë, njihen të pa:- ligjë e prandej s’mund të bãhen kurr perkaes (trashigues) 

(pika c, f. 21). Me vra i biri t’anë, fisi a grĩndorërasin ase e xjerrë vendit per gjith 

herë (§ 62 j, f. 23); Shẽji perbãhet prej ninj unãze të rẽmt a t’ argjanët (tash vonë), se  

arit si dihet fija nder maci t’ona (§ 41, f. 13); Prifti do të gjindet gadi natë e ditë për 

çdo nevojë të popullit (§ 189. f. 33); Heret-heret, kúr s’ ka: kẽnë pushka ndoshta, në 

të dam të kufĩjve qitej në pũnë  grapeshi per kufije t’aferta (f. 39) Po u shit toka pa: 

qyshke të permenduna, blesi ãsht i lirë me shitë atëherë kúr t’i mbushet mendja. (§ 

475, f. 52), Miku perciellet edhè me nji fmi, po kje djalë a vajzë, gjithnji si nji burrë a 

grue. (§ 623, f. 67), Po s’e lypi mikun e vram edhepsè shoq, s’ka: pse del në kuvend 

burrash, pse jet i koritun e i marruem pergjthmonë e jetës. (§ 651 c, f. 68), Mohuesi 

vetem  atbotë bjen në faj, kúr ky mos të duej me ardhë n’arsye. (§ 528, f. 58). 

           Во текстот уочивме и прилошки локуции, кои според потеклото се 

образувани од повторувањето на иста именка во множина: Mos të qitët lkura e 
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derrit aq parë opanga sa: gjuetarë të jenë, do t’a presin e do t’a dajn  copa-copa. (§ 

412, f. 49), Vende-vende bylmeti nuk nepet  aspak (§ 169, f. 32). 

 

3.6.4. Прилози за количество (ndajfolje sasie)  

 

           Со овие прилози се означува количество, како: shumë, pak, tepër më, 

aq, një herë, trefish итн., кои во текстот се употребуваат и како неодредени 

придавки, а се сметаат за прилози тогаш кога првенствено дополнуваат некој 

глагол, придавка или глаголска именка од среден род: Mos të qitët lkura e derrit 

aq parë opanga sa: gjuetarë të jenë, do t’a presin e do t’a dajn copa-copa. (§ 412, f. 

49). Po u rrethue vendi me ledh, aq larg kufĩnit të huej do të fillohet, sa: ãsht 

trashsija e ledhit (§ 267 d).  

 

 

3.6.4.1. Степенување на прилозите (shkallëzimi i ndajfoljeve) 

 

         Прилозите, како и придавките се карактеризираат со граматичката 

категорија степен. Се степенуваат главно прилозите за начин, кои се 

приближуваат до придавките, но и прилозите за количество и начин. Од друга 

страна, има прилози кои се употребуваат само во еден единствен степен.  

Како прилози кои се степенуваат се: heret, vonë, mirë, keq, bukur, 

shpejt, lart, poshtë, thellë, prapa, përpara и др.. Мал број прилози се 

употребуваат само во неутрален степен (shkallën pohore) и споредбен степен: 

shumë, tepër итн. Во текстот ги среќаваме како што е наведено подолу: Mos të 

qitët lkura e derrit aq parë opanga sa: gjuetarë të jenë, do t’a presin e do t’a dajn  

copa-copa. (§ 412, f. 49), Vende-vende  bylmeti  nuk  nepet  aspak (§1 69, f. 32). Ujët 

nuk dinë të derdhun termal e teposht; ni raftë kryet kah veni yt, s’mund e ndalish (§ 

363, f. 46). Heret-heret, kúr s’ ka: kẽnë pushka ndoshta, në të dam të kufĩjve qitej në 

pũnë  grapeshi per kufije t’aferta (f. 39), Secilla shpi e katundit në Flamur ka: tager 

me shtĩ në pũnë aq tokë në kujri sa të përshĩje rreth e rreth  me gúr të hjedhun me 

dorë të majtë (§ 223, f. 35) 
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3.7. ПРЕДЛОЗИ (PARAFJALËT) 

 

       Предлозите се службени неменливи зборови кои покажуваат однос 

помеѓу именските зборови во реченицата (именки, заменки, основните броеви 

и сл.) во одреден падеж и изразуваат одреден однос помеѓу другите зборови во 

реченицата. По состав предлозите се прости, сложени зборови и изрази. Во 

функција на предлог понекогаш се употребуваат и зборовите rreth, buzë, anës 

(околу, крај, покрај). Треба да бидеме внимателни бидејќи предлозите можеме 

да ги мешаме со прилозите, но нивна главна разлика е тоа што прилозите не се 

употребуваат пред именките, основите броеви или заменките. 

 Во текстот на Канонот предлозите се доста слични со општите форми во 

албанскиот јазик. Предлозите и предлошките изрази редовно се употребуваат 

пред именки, придавки, заменки и броеви, како: Kisha ka: pjesë në mal, në vrrĩ, 

nd’ ujë e ne mullĩ të kujris së famullis (§ 2, pika 2, f. 1); Rrogtari i kishës ãsht lirë me 

punue në shtek të vet. (§ 11. f. 4).  

         Предлогот në (на, во) се користи пред именки во номинативен падеж и 

покажува каде се наоѓа нешто или каде се случува нешто. Интересно е да се 

потенцира фактот дека овој предлог Штјефен Ѓечови го пишувал со три 

различни фонетски варијанти: në, ne, ndë, nd’.  

 Пред именките во акузатив се користи предлогот mbí, со кој се искажува 

дека нешто се наоѓа над одреден објект или се случува нешто, како во 

речениците: I zoti i shpis ka: tager: mbi armët e veta, mbi kal të shalës, mbi shtrojë 

e mblojë të veten (§ 20, pika 2, f. 7).  

    Предлогот prej (од) е аблатвен: Me u vra:  dorërasi prej Famullije a prej 

Bajrakut (§ 10, pika 3, f. 4), ndeshkimi i epet prej krenve e prej vogjlijet. (§ 15, f. 5), 

Kufĩni perbãhet prej gurësh të mdhaj e picgiatë edhè ngulen sa: nen aq mbi dhé. (§ 

238. f. 37).  

 Предлогот te (кај) е карактеристичен за номинатив и акузатив, si: Shkuesi 

ãsht ndermjetsi te dhandrri e te nusja (te djali e te vajza), (§ 38, pika 1, f. 12). На 

предлогот te основното значење му е пространствено.  
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         Предлогот për (за) обично има намерно значење, временско, покажување 

на насока или зборување за нешто. Во текстот се употребува пред именки во 

номинативен падеж, акузатив, а се пишува во формата per: Krushqit m’u udhë, 

tue shkue per nuse s’mund të qesin pushkë, e kanuja vẽn leçi mos me i ngae kush (f. 

17); Njimend mbas Kanunit t’onë “Gjaku shkon per gisht“ (f. 19); Mullini si toka 

dahet per vlla:, (§ 68. f. 24).  

              Во албанскиот јазик воопшто, како и во текстот на Канонот, прилозите 

за место кога се наоѓаат пред именки имаат улога на предлози, како: larg kufinit 

(§ 267, f. 40), Po kje larg Kumbara do t’i mãrrë flokët nji tjetër i cilli, nuk do të jetë 

prej vllaznijet e fisi të fmis (§ 719, f. 73) nen ligjë (§ 3, f. 1), rreth vorrit (§ 556, f. 61), 

но кога се употребуваат во позиција пред глаголи, обично се сметаат за 

прилози: njekëtu jãnë kẽnë shẽjet e vjetra të kufĩjve. (§ 246, pika 3, f. 37). 

 

3.8. СВРЗНИЦИ (LIDHËZAT)  

 

          Сврзниците се неменливи, неполнозначни зборови; ги употребуваме за 

поврзување одделни зборови во рамките на реченицата или во рамките на 

речениците во една сложена реченица.  Сврзниците ги делиме во две големи 

групи: а) приредувачки (координациски, lidhëza bashkërenditëse) и б) 

подредувачки сврзници (потчинувачки, субординациски, nënrenditëse). 

               Сврзниците се службени зборови, кои немаат сопствено значење. 

Според структурата на сврзниците, се разликуваат прости и сложени сврзници. 

Има и сложени сврзнички состави.37  

          За да го претставиме присуството на сврзниците во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини ќе наведеме примери каде што тие ќе бидат дадени во одреден 

текстуален контекст. Прости сврзници имаме во долудадениве примери: A fola 

a s’ fola goja nuk vulosë gjã. (§ 524, f. 59), As mort as darsem e as të kremet s’luten 

pa: ndrikull e kumbarë, pa: famull e famulleshë (§ 734, f. 74). Сврзникот e се јавува 

                                                             
37 Gramatika e gjuhës shqipe 1, Tiranë, 2002,  400. 
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често, како во текстот: “Gjygj mbi gjýgj e Plak mbi Plak kanũja nuk ba:n“. (§ 1034, 

f. 96), I miri e i keqi kan nji çmim (§ 594, f. 65).   

          Сврзникот ose (или) во текстот се пишува во формата ase: Kúr  të vrasë 

shoqi –shoqin dy vetë, qi u fjalisën, e biejn të dy të dekun, jesin krye per krye, ase 

gjak per gjak (§ 901, f. 86), Me vra: i biri t’anë, fisi a grin dorasin ase e xjerrë vendit 

për gjithë herë. (§ 62 j, f. 23).  

      Приредувачкиот сврзник edhe (edhe pse) - (и, иако) е пофреквентен од 

својот парник dhe: I zoti i shpis ka: tager me ndẽjë në krye të vendit në shpi të vet, 

edhè pse gjinden mã të vjetër në se ky në  shpi (§ 20, pika1, f,7). Aj qi ta mãrrë gruen 

pa kunorë, jet i lidhun kah Feja edhè kanũja (f. 21).  

       Сврзникот po се употребува како и воопшто во албанскиот јазик: Granija 

jãnë në detyrë me pũnue per shpi; po u teproj koha, si të lirohen prej punve të shpis, 

munden me ba: punëdore të veta (§ 25, pika 8, f. 9).  

     Во текстот на Канонот, како и воопшто во албанскиот јазик, има и сврзници 

образувани од други зборoви со конверзија: Vllau i ndermjemët ka: tager me 

zgiedhë tokë kũ të duej (§ 66, pika 3, f. 240).  

     Сврзникот  kur (кога) се употребува неретко: Mohuesi vetem atbotë bjen në faj, 

kur ky mos të  duhej me ardhë n’arsye. (§ 527, f. 59).  

Досега изнесовме неколку сврзници кои се употребуваат најчесто во 

текстот на Канонот, но се разбира дека нивниот број е многу поголем од 

дадениов.  

 

 

3.9. ЧЕСТИЧКИ (PJESËZAT) 

 

        Честичките се неменливи зборови кои служат за истакнување или за 

определување на други зборови, како и за образување на некои граматички 

форми. Тие се доста чести во текстот на Канонот, и не се разликуваат од другите 

говори или од албанскиот стандарден јазик.  Нема да се задржиме многу во 

опишувањето на овие зборови, туку ќе наведеме неколку реченици или фрази 

за да се осети контекстот на употребата на некои од нив.  
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 Одречната честица mos (не) е многу присутна: Në fejesë varsash do të 

shikjohet: të mos të jetë gjak e gjini, të mos të jetë të njij fisi (§ 39, f. 12).  

          Во функција на одречна честица се користи и s’ (не): Kanuja s’e banë 

martesën, kur të ndermjetsohen ndalimet e naltpermenduna, edhe në katerqind 

brẽza me kẽnë (§ 39, f. 12), Krushqve s’ u ndalet udha  edhè  me  pasë  të  deknin  në  

shpi (§ 44, f. 14).  

        Со одредени честички се образуваат и голем број глаголски начини, 

времиња, форми и др. Имено, со честичката do се образува глаголското идно 

време на исказниот начин: Do të shkojë te prindja e vajzës (§ 42, f. 13); со 

честичката u се образува пасивната форма на глаголите: Shẽji e dhetë grosht e 

kanũs, qi i jãnë çue vajzës kur u xũ do të jesin në arkë të saj  deri ditën e dekës së 

dhandrrit (§ 43, f. 13). Честицата as: Në shpi, prej së cillës del nusja s’ ã kanũ me 

kndue, as me qitë pushkë. (§ 55, f. 17). 

              Со честичката duke која се употребува пред глаголот во партиципна 

форма се образува герундивот, од типот: duke (tuj, tu) punue (во алб. 

стандарден јазик duke punuar); со помош на честичката të се образува 

конјунктивната форма на глаголите: të punoj; со do се образува идното време 

на исказниот начин како и условниот (можниот начин): do të punoj, do të 

kem punue.  

       Со честицата për (за) се образува инфинитивот, како: për të punue; со 

честичката u се образуваат пасивните форми на глаголот: Shẽji e dhetë grosht e 

kanũs, qi i jãnë çue vajzës kur u xũ do të jesin në arkë të saj deri ditën e dekës së 

dhandrrit (§4 3, f. 13) итн. 

 

 

3.10. ЧЛЕН (NYJAT)  

 

                   Членовите се службени зборови кои во текстот на Канонот се 

употребуваат како препозитивни и постпозитивни. Препозитивните членови 

можат да бидат определени и неопределени, додека постпозитивните членови 

се познати како наставки. Зборот një (еден, една, едно) се користи како 
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неопределен член пред нечленувани именки, а во текстот на Канонот во 

фонетска форма nji: nji gjak, nji giuhë, (§ 19, f. 7), како број: per nji a dy javë (§ 20 

b, f. 8), nji pushkë. Членот nji (еден) во функција на неопределен член нема 

посебно значење, за разлика од бројот nji кој искажува количество на нешто: 

nji kokerr vojet. (§ 24, f. 8). Бројот nji во текстот на Канонот се пишува и само со 

i: Deshtarët, të mrrĩjtmit n’oborr të dhandrrit, do të qesin ka i pushkë per krye. (§ 

49, f. 15).  

Постпозитивни членови или наставки се граматичките показатели на 

број, род, падеж, време и сл., на пример како јасен показател на родот на 

именките (женски или машки): pun-a, qẽn-i, moll-a, arr-a, rrogtar-i, sãn-a, 

kasht-a, burr-i, dos-a, plang-u, thi-u, kryp-a, mik-u и сл., додека за среден 

род: „ujë-t ãsht gjaku i tokës„ (§ 267 e, f. 40). Препозитивните членови се 

употребуваат редовно пред именките во генитив, препозитивните придавки, кај 

одредени именки од семејството, деновите на неделата, кај заменки и др. Еве 

неколку такви случаи: e nuses, i Lekës, i Ungji, i shkuesit, i zoti (§ 37, f. 12), i djalit, 

(§ 42, f. 13), të popullit, të kunatën, të burrit, të tri vjetve, e saj, të saj, të rish, së  

dhandrrit.  
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ГЛАВА IV 

 

4. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧКИ ОСОБЕНОСТИ 

 

  

 

           Семантичката анализа на јазикот е широка и тешка работа, но во исто 

време e и важен механизам за разбирање на неговата функција, за продир во 

неговата длабочина, за откривање на неговите вредности што се кријат во 

лексичката семантика. Претходно различни јазични школи, значењето го 

дефинирале со различни концепти и ставови, на пример, структуралистите 

значењето на зборот го проучуваат со методи позајмени од фонологијата, 

гледајќи го значењето поделено во семантички единици; генеративистите 

изучувањето на значењето не го започнале од зборот, туку од фразата 

(сложената реченица); лингвистите на крајот на XX век, како оние од 

лингвистичката прагматика, го одредуваат значењето на зборот во 

комуникација, гледајќи го како резултат на човечката дејност. 

          Текстот на Канонот на Лек Дукаѓини има големо лексичко богатство, 

изворен материјал врз основа на кој можеме да направиме истражување врз 

призмата на лексичката семантика. Од оваа јазична дисциплина ќе посветиме 

посебно внимание на проучувањето на концептуалните и на лексичките 

полиња. „Да истражуваш една јазична област во лингвистиката, значи да 

потрагаш по структурата на таа област или да размислиш за нејзиното 

структурирање.“ 1  

          Постојат различни мисли за концептуалните и лексичките полиња. 

„Лингвистичка област е поврзано мноштво на јазични единици (семантички, 

                                                   
1 Artur Lamaj, Leksiku poetik në lirikën popullore të Jugut, Fier, 2001, 69. 
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лексички, синтаксички) кои се покриени со еден збор или со група зборови.“2 

Нашите концепти за објектите и за појавите во светот околу нас се тесно 

поврзани меѓу себе и не може да постојат ниту да се разберат како издвоени.  

 Поаѓајќи од ова гледиште како и од општите достигнувања на 

лексичката семантика, наша цел е да ги истражиме лексичките и 

семантичките особености на текстот на Канонот, кој има богат и различен 

фонд на зборови. При опис на лексичко-семантичките особености на Канонот 

на Лек Дукаѓини, зборовите ќе ги разгледаме според содржината и според 

значењето.  

 

 

4.1. ЗБОРОТ КАКО ЛЕКСИЧКА ЕДИНИЦА 

 

         Зборот не е само основна единица на лексикологијата, туку и една од 

основните единици на јазикот; сите други единици можат да се разберат и 

дефинираат само во однос на зборот, било да се тие семантички единици како 

морфемите, било да се единици кои немаат свое значење, како што се фонемите 

и слогот. „Фонемите, слоговите и морфомите не можат да опстојат надвор од 

зборовите, како и синтагмите и речениците што не може да се образуваат без 

зборови“. 3 

        На прв поглед, препознавањето на зборовите во врзан текст не е тешка 

работа, говорителот на својот мајчин јазик лесно ги познава зборовите, било 

во пишана било во говорена форма. 

          Првата дефиниција на зборот е онаа на Аристотел, кој ги нарекувал 

„јазичен атом.“ Истражувањето на зборот од лексиколошки аспект е еден од 

најтешките проблеми со кои се соочуваме, поради тоа што концептот на 

зборот не е јасно дефиниран од една страна, а од друга страна границите што 

го разликуваат зборот како помала јазична единица од другите единици не се 

дефинирани досега. 

                                                   
2 Jani Thomai, Prejardhja semantike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1989, 71.  

3 Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2006, 132. 
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              „Зборот како најмала лингвистичка единица со целосно самостојно 

значење, ја претставува основната единица на лексикологијата.“ 4  Јасно и 

научно дефинирање на  концептот на зборот како лексичка единица е од 

особена важност за јазикот; зборот, неговото значење и лексичкиот состав е 

главен предмет на лексикологијата. Голем број научници вложија голем напор 

да го дефинираат зборот и да ги одредат неговите граници, но сепак некои 

прашања остануваат дискутабилни. 

        Не е лесно со точност да се разликуваат лексичките единици: морфема, 

збор и синтагма. „Општопознато е дека основни единици на јазикот се: 

фонема, морфема, збор, синтагма и реченица. Како што може да се уочи, во 

оваа низа, почнувајќи од најмалата единица до најголемата, зборот зазема 

место меѓу морфемата и синтагмата.“ 5  

          Фонемата е најмала единица на јазикот, која служи за образување на 

зборови и во текст се пишува со букви;  таа е фонолошка единица, која нема 

лексичко значење, ниту пак е додаток на смисловна нијанса, но е составен 

елемент на морфемата. Зборовите составени од една единствена фонема, како 

сврзниците e, a; извиците o, ë; одречната честичка s’; прашалната заменка ç’ и 

др., се непроменливи зборови кои имаат свое значење, но се состојат само од 

една фонема (буква). Нивното лексичко значење е поради тоа што тие се 

зборови а не затоа што се фонеми. 

         Морфемата, која е поблиска до зборот, е морфолошка единица, која нема 

независно лексичко значење и не може да функционира како единствена 

лингвистичка единица, од лексички аспект таа е носител на лексичкото 

значење, додека од граматички аспект е носител на граматичкото значење, но 

оваа вредност се појавува во рамките на зборот. Морфемата како составен дел 

на зборот е константна кога се поврзува со други морфеми и образуваат целина. 

„Поголеми единици се синтагмата и реченицата, кои јасно се разликуваат од 

зборот. Како синтагмата, така и реченицата, за разлика од зборот, се 

                                                   
4 Jani Thomi, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, 17.  

5 Цит. дело. 
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синтаксички единици и имаат отворена структура“.6 Треба да се има предвид 

дека  морфемите, зборовите и синтагмите се составен дел од семантичко-

лексичките системи. 

        Зборот е основна единица на јазикот и неизбежен дел на сите 

лингвистички анализи, како фонетски, морфолошки, лексички и синтаксички; 

тој е најголема единица на  морфологијата и најмала единица на синтаксата. 

Од лексичко гледиште може да се каже дека основата на секое 

оправдување е зборот како семантичка единица, но зборот изразен преку 

заменки, предлози, прилози кои образуваат синтагми го добиваат своето 

вистинско значење во контекстот, т.е. во меѓуврска со другите зборови. „Една 

лексичка единица е еден збор, но исто така може да биде и една идиома, па 

дури и комбинација, но никогаш синтаксичка единица“.7 Лексичното значење е 

суштинската страна на зборот, тоа не може да се замисли без формата на 

зборот, но по важноста значењето останува најбитно, бидејќи зборовите се 

формираат за да изразат нешто. 

        Треба да се има предвид дека не преку секоја комбинација на гласови при 

говорот се образуваат зборови, туку при секој збор треба да имаме група гласови 

со значење и граматичко правилно обликувани.  

          При образување на зборот учествуваат фонетски, граматички и 

семантички елементи. Сите зборови треба да имаат лексичко значење, но 

степенот на значењето и нивната јасност е различна кај одредени зборови. 8  

„Зборовите кои означуваат концепти, т.е. полнозначните (именките, 

придавките, глаголите и прилозите) имаат појасно и помалку зависно значење, 

додека службените зборови имаат понејасно и се со позависна семантика, 

односно нивното лексичко значење станува јасно кога се поврзуваат со други 

зборови во говорот“.9 Имено, препозитивните членови кај придавките (i, e, të, 

së), честиците (do за идно време, të за конјунктив, u за партицип) немаат свое 

лексичко значење дури и кога придружуваат други зборови. 
                                                   
6 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2011, 33-34.   

7 Keller, E. (1979). Gambits: Conversational strategy signals. Journal of Pragmatics, 3, 219-237.  

8Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004, 86.  

9 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, 21. 
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          Лексичките единици обично ги откриваат карактеристиките на 

традиционалниот лексички фонд, сфатен како група зборови со одредено 

лексичко значење, каде што се вклучуваат освен единечните зборови и 

комбинациите на зборовите, кои ги редиме во нашата потсвест. 

„Поддржувачите на лексичките теории тврдат дека јазикот се состои од 

лексички единици, синтагми и реченици со различни значења, кои кога се 

комбинираат, произведуваат текстови, но само мал број можни реченици 

наоѓаат место во книжевноста.“ 10  

        „Синтагмата и реченицата се поголеми единици на јазикот од зборот; 

изразуваат поими или мисли, составени од зборови и  имаат отворена 

структура, ова е општа карактеристика на зборовите на албански јазик“. 11 

Исклучок се забележува кај промената на заменките, како кај: kushdo, kujdo, 

këdo, cilldo, cillitdo, кои во текстот на Канонот иако се пишуваат слеано 

имаат отворена структура. „Кај некои сложени глаголски форми на 

заповедниот начин, кога се соединуваат глаголски со кратки заменски форми, 

има исто така отворена структура, како на пример jepjani, jepuani, jepmëni, 

кај кои се менуваат заменските форми; додека кај промените на фонемите во 

коренот на зборот (plak ~ pleq, shteg ~ shtigje итн.) иако имаме промени на 

основата на зборот, немаме отворена структура.12  Промената plak ~ pleq, 

shteg ~ shtigje е присутна и во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини.  

          Зборот како јазична единица има две страни, содржина и форма. Ако се 

засноваме на дијалектичкиот поглед, забележуваме дека зборот е единство на 

содржината и формата. „Содржината на зборот е лексико-граматичка, бидејќи 

се состои од лексички и граматички значења. На пример, во содржината на 

зборот vëllai (братот) учествува  лексичкото значење „тој што е роден од 

истите родители како мене“, “Shok a mik i ngushtë”, „близок пријател или 

другар“, како и граматички категории на род, број, падеж, определеност“. 13 

                                                   
10 Richards, J., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language te aching: A description 

and analysis (2nd ed.). New York: Cambridge University Press 

11 Jani Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, 19. 

12 Цит. дело. 

13 Цит. дело, 20. 
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        Формата на зборот е фонетско-граматичка, бидејќи таа е составена од 

фонетски и граматички елементи. Ако го анализираме зборот vëllai (братот), 

забележуваме дека тој се состои од изговорените гласови v-ë-ll-a-i, коренот 

vëlla, наставката i, која го покажува родот, бројот, падежот и определеноста. 

Зборот е неделиво единство на формата и содржината. „Формата на зборот се 

состои од гласови и морфеми, додека содржината се состои од лексички и 

граматички значења“.14 

 Сите овие компоненти на зборот се земени предвид при анализа на 

зборовите од текстот на Канонот на Лек Дукаѓини. Зборот како лексичка 

единица се појавува како првична (проста, само од корен) или сложена, односно 

образувана од корен, префикс, суфикс, наставка. Имено, според својот состав 

може да биде обичен збор (првичен), изведен збор, сложен и аглутинативен 

збор. 

 

 

 Зборови кои именуваат живи суштества (fjalë që emërtojnë frymorë) 

 

Ipeshkvi, miku, fis, vllazní, cubi, vetja, meshatri, gergasi, rob, familja, kujdestar, 

gjinja, gjiní, fise, flamur, kóm, dorëzanë, zoja, bariu, burrë, seicilli, bulku, djali, 

shkues, dhandrri, nusja, varza, gra, nipa sternipa, bijat, fmí, krushka, mik, ûngji, 

baba, bulgë, djelm, krushqt, kunetija, nâna, gergase, plak, ferishte, popull, poronikë, 

barí, camërdhok (fëmijë), perkaes (trashëgues), pleqt, farkëtari, márrsi, uhasi, 

shtriga, bletrarë, ungjill, djelm, meshkuj, kapucari, krenat (kryet), fmija, porotë, 

prifti, ndrikulla, nun kumbarë, çobani, udhtar, lajmtar, cubi, simahorë, kjori, rojsi, 

shoq, krushk, krushka, magjetore, kcimtare, zot (fjalë figurative), krushq, thirca, 

strafuleca, desharë, kumbarë, grabitqarë, kërrabë, (foshnjë), i vorfen (jetim), 

gjuetar, famull, pretari, dorërás, kreni, cucë, ferishte, vogjlí, pleqnija (figurativisht), 

grabitçori, bracní, virgjinat, barrtuer, binak, biramel, brac, caran deshtár, 

famullitá, meshtár, kasnecí (i panjerëzishëm), kjori, kryshkapár, landtárim, 

                                                   
14 Цит. дело. 
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magjetore, perkaesi (trashëgues), pishtár, pronarë, simahuer, strafuleci, ungji, 

vercalli (i fejuar), heror (gjeli) и сл. 

 

 

Зборови кои именуваат животни, птици, инсекти (fjalë që tregojnë 

kafshë, shpezë, insekte) 

 

Bagëtia, bagti, tufë, edh, kingj, gjeli §808, knduesi §808, kadoci §808, mushku, 

gomari, delja, dhija, kali, mushk, berri § 285, magjari, ogiçi, langoj, zagarë, shpêzi, 

dhelpna, shqrerth, vjedulla, peshku kingji, viç, mzati, thiu, bisha (kafshë e egër) § 

195, kaprolli, gjâja, derku (derri), dosa, qêni, ká, (kafshë ,frymor), kau (kafshë), § 

196, gjarprni § 195, desh, bleta, miza §203, kali, lopë, qé, kual, dhí, skrapi, dashi, 

dele, pjella, skjapi §154, lepur § 400, dhelpna, §422, shpezë § 424, zagari § 428, 

peshku § 430, ujku § 546, vjetulla § 422, f. 49.... 

 

 

Зборови кои именуваат растенија (fjalë që emërtojnë bimë) 

 

Pêmë, drû, ullîni, fiq, arra, shega ,molla, dardha, lakna, hudra, kërtolla § 308, 

kashta § 308, pleh, sân, misri § 313, trungu firi, cûgj, hardhije, kallzë kallamboqi, 

drithë, f.20, nye 30, pemë § 205, gardh § 205, mrizat § 220, lisat § 220, dru §232, 

duhan § 30, eshka § 321, pishë § 732, rriî §745, cugj, § 716, hardhi § 716, cungu § 716 

и др. 

 

Обични зборови кои именуваат предмети (fjalë të thjeshta, që tregojnë 

objekte dhe sende) 

 

        Almise, Kishë, spatë, konop, pushka, shpí, pare, grosh, okë, qese, pleh, tryezen, 

petka, këpucë, qelë, bânë, veglat, vathë, arë, livadhe, xâna (ograja), prozhmem, 

ksolla, vithna) shalë, shtrojë, mbulojë, arma, frê, bracnon, petka, këpucë, unaza, 

arkë, babûne, voter, fishek, plnag, car, rrgjânet e fytit, arka, drŷ, hekurishta, 

almistra, rraqe, mbloja, tekuzë, kujnija, kërçik, paja, grazhdi, gûr, të holla, rraqe, 
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çakla, kullë, kollë, ndërtesë, oborr, çerraniku, tekë (thuper), papërdhokë (gur të 

vegjël), plisi, latushen, gurapesh, rrasë, kmesa, mullár, kullma, (vegla), eshka, 

hekur, vargojve (patkonjve) kurtha, koteca, kariqe(vegla),ujemi, babûnie, kofe, 

kosh, kapister, shortja (dru), ullíni, trén, kazâni, kusîja, tepsia, huta (martina), 

pistola, kpucë, kryq, kumbonë, këmenda, leshi, veglat, karriga, kupa, asper, msalla 

(që shtrohet për t’i prerë flokë), gershan, brisk, kandar, çarraniku, rrasë, vegsh, 

voter, fulteren, armë, kërrabë, trá, kmesa, tërkuza, sahati, umí (vegël), strajcë, 

verza, kulár, krrabza, kurtha, laku, gacë, çibukun, cung, kryqi,praku, derë, hekuri, 

pullaz, kutija, kûji, (huni) hutë, martine, kandili shekë, çetinë (armë pishe),cuterr, 

drapen, gjarpnushë, holli, konopi, hú, parmenda, ilk, stêjë, kapister, kofe, kotec, kuç, 

vorbë, kue (lëkur), kupza (filxhan), mdheskë, mtíni, muranë, nagaçe pansirë, 

papërdhok, (guri vogë), pendë, rême,(ênë të rêmte), sqepar, stel, tbanë, tejë, tekë 

(thuper), umi (pesë e parmendës), valanicë, thader (vegel bujqësie), sheten, kosa, 

kmesa, kiza, sharra, dalta, vogza, govixha, fiçija, sheka, vorba, kuça, grazhdi, sana, 

kashta, të holla, rraqe, çakal, leshi, krypë, rradake, hija, bana, kisha, rrethi, tym, 

tokë, mal, vrrî, ujë, mullî, udhë, pêng, vaj, ushtrí, vend, vorre, kanun, rakí, miell, 

bukë, kypë, djathë, tlyen, ujë, drû, plnag, pajë, haenat, bylmeti, shpí, mish, vijamë, 

miell, grûn, miell, sheqer, oriz, okë, mjalët, djathë, tlynë, voj, oborr, steli, tbâna, 

landë, koshari, kapár, grazhdi, mëdhesk, kësollë shpí, ndërtesë, vathi, kumbonë, 

kullë, koteca, kërrabë итн. 

 

Зборови кои покажуваат својства (fjalë që tregojnë tipare)   

 

I djegun, i pjekun, i qitun, të rêmët, t’argjanët, të butë, i vorfen, të trungut, të gjakut, 

të tamblit, ferishte, e shuem, zbashku, të ligë, e vejë, të burrit, pá besi, e lshueme, pá 

kunorë, pá ligjë, t’eger, të butë, i lirë, i tutun, me barrë, të dalunit, në gjak, në faj, pá 

dije, e ve, e huaj, e dhûnueme, e gjallë, faqe bariut, faqe kanunit, faqen e zezë, faqe 

njeri, faqe dishmitarve, faqe katundit, faqe burravefaqe të zezë, dý, i hekurave, me 

hekura, picigatë, e motnueme, të vjetër, i rí, e gjanë, e gjatë, e verbët, u mshil, i hiku, 

e mbajtmja, pandershme, i zabukës, të rêmt, t’argjanët, e rrgjânet итн. 

 

Зборови со фигуративно значење (fjalë me kuptim figurativ) 
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            Faqe bariut, faqe kanunit, faqen e zezë, faqe njeri § 578, faqe dishmitarve, 

faqe katundit, § 49,  faqe burrave § 60, pika a), faqe të zezë § 76, e verbët, i urtë, 

sŷsh. 

 

 

Зборови кои покажуваат дејства (fjalë që tregojnë veprime)  

 

           Dhûnon, vret, rraht, hin, xjerr, ngulë, me lá, bjen, kercnim, shtŷ, bá, báj, 

vjedhë, kthej, mârrë, rá, çue, germushet, ndjek, ndollë, nepen të prémt, shkon, ble, 

me shit, me ndrrue, me hî, hec, xên, rrênim, perdoreht, praptohet, perkujdesë, lypë, 

vaditë, zie, korrë, qirue, bracnon, ndrrue, nget, shese, dale, vejë, lajë, lshon, hjek, u 

xû, muer, dá, zhargas, rrshânas, vajtohet, këndohet, nepej, hîjn, qesi, theret, prîjë, 

reshtë, dhûn, ep, ngae, shmâng, vên, veshë, ngucat, kndue, mrîijshin, vret, plyrë, 

prû, trazue, qesë, pré, dán, shênjye, xieret, shklasë, xên, perzien, apë, grin, dahen, 

qitshin, pershín, dyndet, dorëzojnë, me rrafë, kapedîje, i prîn, me ruejtë, me cofë, e 

prishi, e mbushë, zgidhë, i drodhe, e kaptoji, ngau, e hikun, zû vend, të zatesë, u 

zhgulë, të shîmen, me mifë, e çiline, gríhet, u vrá, rrxohet, i nguli, u shtŷ,u ngarkue, 

të qiruemen, e xueren, të korrmen, të shîmen, i drejtë, i koritun, u mirren, ngrifet, 

cofi, vjedhë, zhargas, rrshânas, kullotë, kositë, të korrmen, me korrë, me mihë, me 

qirue ... 

 

4.1.1. ПРОСТИ ЗБОРОВИ (FJALË TË THJESHTA) 

  

         Текстот на Канонот изобилува со прости зборови: giobë, sŷ, angarí, dorë, 

gjânë, at, pûna, pushtet, sherbim, xjerrë, meshë, motmot, gjak, bé, gojë, djerr, qelë, 

zyre, kali, kafe, sende, rrogë, falë, uhâ, shtek, vênë, rakí, shporrë, tufë, fika, haenat, 

shpí, sŷsh, katund, vrasë, kânu, kunorë, fejesë, shejë, zhibla, darkë, malci, dekë, kau, 

tubë, natë, calikë и др. 
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4.1.2. ИЗВЕДЕНИ ЗБОРОВИ 

 

Изведени зборови со префикси (fjalë të prejardhura me parashtesë) 

 

Изведени зборови со префикси во текстот на Канонот се: sterdá, përmbas, 

atbotë, mkambë, papritun, njekëtû, tatagjyshi, pamarrveshtje, perligjen § 292, 

përgjakë § 404, përmbrapa § 423, përpara § 423, shkapercej § 424, xêvendsë § 435, 

kaparueme § 459perdoron § 521, sterkqive, ndermjetsija § 676, shnjerzim § 688, 

shpurrnim § 857, shkapërcye § 879, stërplak §892, shndrrojn § 990, pergzime § 990, 

termârrin § 1001, strapleqt § 1004, zhgarkimesh§1023, zhdrivillimi§18, perbûjtore, 

pamartuem, sternipa, bashku § 19, përmblidhen § 19, strafuleca § 46, perbûjsi, 

paravêhet § 360, pernjimend § 934, perkohsish § 854, perposë § 395, përjetshme, 

dashamirësh § 722, pergjithmone § 651, pika, c), pergjithsisht § 1046, gjithnduer § 

391, përpushë § 39, perligjme f. 19, nye, 28; përbuzë § 58, perdhûni § 43, pá-ligjë, 

njëqind § 20, numri 2) итн. 

  

 Изведени зборови со суфикси (fjalë të prejardhura me prapashtesë) 

 

Mëndyrësh, dashamirësh §722, gjurmësh, §420, mbajësh §614, groshësh §967, 

mendësh§980, poronikësh§1059, gjymtyrësh §18, shokësh §982, lânunat, gjaqesh, 

shperblyeme, kusherîjsh, shperbleshin, huazisht, perbashknisht urdhnesen, rrogtari, 

cubnija, sendesh, pretari, mbarrs, dakësh, ligjohet, grazhdoftë, shpíjash, plangçore,  

ngatërrestari, damçori, kambsorët, kopshtîje, pêmajë, zotnija §294, shpijarët §294, 

vendohet §296, hekurishtet §298, puntorís, §309, farkatari, §317, posaçe ,§326, 

barrtorve §331, katundisht, §337, kryeneçí, §366, dredhimesh, §371, rendtarvet, 

§375, barrtori, §389, kokrrash, §391, rrethas, §399, mushknish, grumbujsh §438, 

fitimesh, §499, shpifjes §526, besimtare §529, zhgarkimesh §535, ndeshimevet, §532, 

fêmnash §702, zêmrak, dyfshueme, §589, fisnikisht, §597, mbajtmja §615, burrnije, 

§615 pika a), urtije §615, pika c), hapish, §627, ndreqish, §637, ndermjetsija, §650, 

zjarresh §697, ndeshkimtare f.5, brezâvet §695, mashkash §702, vllaznimi §704, 

krushqia §705, kumbarija §706, pagzuemin §707, ndrikullija §711, famulleshë §716, 

vjedhnija §768,pika b), grabitçori §768, pika h), bulkijet §811, pusit §822, gjaksorvet 
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§822. bestarë §851, uhazishte §853, flamurtarë §875, mashkullim § 896, drûsh §931, 

flamursh §1007, gjygjtarë §1019, eshtakë §1095, msheftas §1100, fisesh §1111, pika f), 

faltoresh§1112, Gjomakajsh §1156, giobtarë §1170, d dhûnshem §1187, ushtrimet 

§1218, farkatrarët §1225, gjakatarët §1245, krenësh §1033 trimnohet §869, kufizuem 

§885, marruemeve §925, shemtueshme §1188, kujdestar, largojsh, §290, ujnash 

§290, pendryshe §846, trimnohet §869, kufizueme §876, marruemeve §925, 

shemtueshme §1188, vojvodet §63,d), vargani §799, uhazishte §853, harkori §799, 

detyrsi §688 и др.  

 

Изведени зборови со префикси и суфикси (fjalë të prejardhura me 

parashtesë dhe prapashtesë) 

       Perhjedhun §265, përbashkët §270, nderarnajë §276, perkrahen §288, 

perbûjtores §315, pá-armatosunt §401, bâkeqin §579, mkâmbish §643, pandershme, 

§646, çarmatosish, §615, pika c), bérrjêshmin, § 587 etj. 

 

 

 

4.1.2.1. СЛОЖЕНИ ЗБОРОВИ (FJALË TË PËRBËRA) 

 

       „Сложените зборови се образуваат со спојување на две или повеќе 

зборовни основи; во процесот на образување на нови зборови нивните делови 

можат да бидат именски, придавски, глаголски или прилошки основи.“ 15 

             Во текстот на Канонот, како и воопшто во албанскиот и во другите 

јазици, многубројни се сложените зборови: motmotit, kryezot, muranen §260, 

gurapeshi, brumbullakzohen § 591, dordhânës § 683, bukdhânsi § 768, pika c), 

edhepsè §798, dypernjahja § 805, kêdo §846, tredhetditëshe §859, kurrkush §861, 

grykëholla §885, vetvrasi §959, nendoresh § 1015, gjithnjatyne §1283 pika, e), 

atëbotë §20, mundshtua §25, numër 5), kambkryq § 224, tjetërkush § 225, pêsdhetë 

§400, gjithshka §520, bukdhânsi §768, c), kurrnjanes § 246, 1), f. 37, kryegjajâ, 

gjithherë, jetërkush, njizetekater, kokerrvojet, gjakhupës, kryekcymin §20, pika d), 

                                                   
15 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, 90. 
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trembdhetët f. 11, kurrnji §32,b), gjithë-herë § 38, 5), naltpermenduna § 39, 

tjeterkend § 43,  pêsëmbdhetët §12, shtatëmbdhetët f. 13, njëzeteparë f. 15, 

krushkaparin, gjithkush §107, kryegjëja §55, tjetërkush §441, njizetekater §450, 

bérrêjshmin §587, bestár §687, kuejdo §690, katërqind §697, kurrkush §861, 

grykëholla §885, krahmbajtje §10015, kurrsesi §1083, cilido §1143, gjithnjatyne 

§1283 ... 

 

 

Зборови што опишуваат внатрешен изглед, облека, накит (fjalë që 

tregojnë pamjen e jashtme, veshjen, stolitë)  

 

 Flokë, një çub në báll, gjurdi, brekë, mamgore, msallë, ride, unâzë, shêj и др. 

 

 

 

Зборови што покажуваат на духовната состојба (fjalë që tregojnë 

gjendje shiptërore): 

      Dekë, vajtohet këndohet, mort, gjamë, trazime, gjâma, zija, kreme, mojit, 

(muajit), shân, shtŷ, dasma, trathtí faqen e zezë, faqe njeri §578, faqe dishmitarve, 

faqe katundit, §497, faqe burrave §601,pika a), faqe të zezë §767. 

 

Зборови што изразуваат состојба (fjalë që tregojnë gjendje): i vejë §35, e 

vejë §36, gjak, varrë, rrshanas (zhagas,) vret, rreh, marre итн. 

 

 

Зборови кои искажуваат човечки односи (fjalë që tregojnë 

marrëdhënie njerëzore) 

 

Vllazní, gjinja, § 33), bij §33,f), bija §33,f), gruaja §34, djalë §3, kumarí §39,e), i ati 

§39, i vllaji §39, vajza §40, dhândrri §43, Blesi, simahuer, prisí, vllaznimi,  lajmtár, 

pretari, telonzet, farkëtarë, hjieksí, bulg, uhasi, biramelash, mêtujt, mêcat, shtegtar, 

mohues, firua, ferishte, mik, baba §58, amës § 61, prindt §61, djelm, § 62, k), fise § 
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91,c), ushtrí, shoq f.19, nye28, nuse, f.19, nye28, burr, f.20, nye 30, ungji § 63, nip § 

92, bij §92 kushrinija §93, varza §99, kombi §105, djelm § 108, bariu §286, pretari § 

2 88, bulg § 293, mullísi § 332, barratorët § 333, gjuetarë §438,  kushrinija § 46, fisi 

§ 467, kufitari § 467, vllaznija §465, zhgarkuesi § 528, shpifsi §528, betarë 536, 

porotnikë § 536, cubi §545, brêz § 589, gjaksi §590, burra § 594, dorëzân § 683, nip 

§703, mesë § 703, robët § 708, dhandrri § 708, ndrikullia §709, nusja § 71, nun §714, 

ndrikull §715, krenë § 875, braca § 768, g), biramela § 768, g), grabitçori § 768, h) 

pretari §801, udhtari §876, lamtari §876, flamurtari §878, cucë § 89, porota § 92, 

simahorin §931, kapucár§1079, kasneca §111,f), giobtarë §1111,g),  kortarët §1148... 

 

 

 

4.2. ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБОРОТ (SEMANTIKA E FJALËS) 

 

        Постојат неколку причини зошто треба да ги објасниме значењата на 

зборовите како лексички единици, ова е особено корисно при составување на 

речник, кога даваме објаснување за значењата на зборовите, кои првенствено 

имаат практична вредност. Ова се однесува на две важни прашања за зборот: 

неговото значење и објаснување. 

       При нашата изработка на оваа докторска дисертација, за да го објасниме 

значењето на зборот, најпрво се запознаваме со зборот како целина, а потоа и со 

составните елементи, односно со целокупната структура која ќе се обидеме да ја 

опишеме. 

       Ваквиот пристап ни овозможува да ја препознаеме семантичката структура 

на лексичкиот состав од една страна, да ја развиеме вештината на говорот за да 

го направиме побогат и разновиден и подобро да ги составиме мислите 

(концептите) со различни варијанти на изразување, од друга страна. 

„Занимавајќи се со процесите на конструкција, објаснување и разбирање, 

обврзани сме да се потпреме врз  семантичката теорија, да ги користиме 

методите на семантичка анализа и нивните податоци, да направиме 

семантички споредби и да ги пронајдеме дури и најмалите нијанси на значење. 

Ова значи дека за суштинско научно објаснување неопходна е теоретска 
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подготовка во семасиологијата. Имено,  самата работа за објаснување на 

значењето на зборовите има теоретска важност, ја унапредува семантичката 

анализа и ги усовршува нејзините процедури.“ 16  

         „Дефинирањето на она што е лексичката единица од лингвистички аспект 

беше и останува предмет на многу современи методи на истражување. 

Лексичкиот состав на кој било јазик обично е комплексен, мешан и многу 

разновиден. Едно од најважните прашања во лексичката семантика е тврдењето 

дека зборовите како лексички единици кои се дел од иста група зборови 

(именки, глаголи, придавки, прилози, заменки, предлози итн.) имаат слични 

значења. Значењето на еден збор, на пример на одредбата “çdo” (секој) се 

разликува од последователниот збор, како на пример, çfardo, како "blej" 

(купува) и "shes" (продава) итн. 

         Поделбата на зборовите низ зборовни групи се прави главно врз основа на 

нивната функција и содржина. Определбените зборови се најкратки зборови со 

поголема фреквенција, кои служат како сврзувачки синтаксички средства, за 

комбинирање на зборовите во реченица. 

       Полнозначните зборови како именките, глаголите, придавките, прилозите 

го содржат најголемиот дел од информацијата во реченицата. Семантички, 

функционалните зборови се многу поблиски до изразување на логичка 

функција. Се поставува прашањето: Што е зборот и неговото значење? Ова 

прашање долго време го привлекува вниманието на лингвистите, иако се чини 

едноставно прашање, до денес лингвистиката не дала конечен одговор.  

         Досега се дадени доста мислења во врска со вистинското познавање на 

зборот, но ниту едно од нив не успеало да го процени точно. Причината е во тоа 

што значењето на зборот претставува повеќеслојна и многу сложена појава, чие 

објаснување бара да се знаат сите околности. 

          Преовладува мислењето дека значењето на зборот е неговата дефиниција 

дадена во речници, но не треба да се заборави дека зборот го добива своето 

вистинско значење во контекстот со другите зборови.  

                                                   

16Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë 2001, 315. 
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       Формата се претставува преку надворешната страна на зборот и неговите 

гласови, додека внатрешната страна е значењето, подеднакво важно. Важна 

карактеристика на зборот е неговата склоност да биде граматички објект. 

       Да го запознаваш зборот значи да бидеш заинтересиран за него и да ги 

разбереш сите негови својства, тоа подразбира да се знае составот на зборот во 

сите негови делови, нивното значење и место во речениците. Според Арнолд, 

„Зборот е систем на изговорени гласови со кои се искажува нешто.“ 17  

       Значењето на еден збор е поврзано со социолингвистичкиот контекст во кој 

се употребува. „Постои општ договор за основните принципи што треба да се 

следат во истражувањето на зборот. Еден типичен синтаксички контекст е 

редок. „По правило, влијанието произлегува од комбинирани синтаксички и 

лексички фактори, а понекогаш и од морфолошки фактори" (Ilo Stefanllari 

2011). 18 

          Според францускиот лингвист A. Meillet 19  „зборот се одредува од 

поврзаноста на гласовите со значењето што се изразува со граматичката 

позиција во реченицата“. Врските меѓу надворешната структура на зборот, 

звучната страна, морфолошката структура и неговата позиција во реченицата го 

дефинираат зборот.   

         Бидејќи зборот е лингвистичка единица, тој носи комуникациска функција 

и служи како изразна единица, така што станува основа за човечката 

комуникација. Освен лингвистичката функција која се појавува во давањето 

мисли и идеи, зборот, исто така, носи многу други функции, како што е 

когнитивната функција, како и емоционалната функција при изразување на 

емоциите во комуникацијата. Thornbury (2002-15) вели дека „со разбирањето на 

значењето на зборот во одреден контекст, не значи дека ги знаеме сите значења 

на тој збор со кои се појавува во речникот“. 20 

                                                   
17 Arnold, I. V. (1973) The English Word, Higher School Publishing House. 
18 Ilo Stefanllari,  A course of english lexicology, Tiranë, 2011, 63.  

19 A. Meillet, Linguistique historique et linguistique generale, publie par La societe de linguistique de 

Paris VIII.  

20 Thornbury, Scott How to Teach Vocabulary. Harlow Pearson Education Limited, 2002. 
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           Во албанскиот јазик откривањето на концептот на зборот претставува 

една од најтешките задачи, досега ова прашање беше третирано помалку од 

другите прашања, така што сè уште има надоволно изјаснети работи, како на 

пример, да се одреди и концептот на зборот, местото и неговите граници во 

рамките на основните единици на јазикот, за  разликите од другите единици, 

односот меѓу формата и значењето, за неговата улога, не само во рамките на 

лексичкиот систем туку и во другите јазични потсистеми“. 21  

           Проф. Рами Мемушај го сфаќа „значењето на зборот како умствена 

конструкција на мозокот. Според оваа концепција, значењата на зборовите се 

поделени во две категории: едноставни и комплексни (сложени): првите се 

однесуваат на непосредни перцепции на светот, како што се ftohtë, ngrohtë, 

mal, lum; (ладно, топло, планина, река) и сложени се оние кои припаѓаат на 

зборови кои не се однесуваат на директни перцепции, туку на нивните 

комбинации, како fitore, triumf, fenomen и др. (победа, триумф, феномен 

итн.)“. 

            Кога го проучуваме зборот, компонентите на неговата форма и содржина 

ги разложуваме и издвојуваме, но зборовите во јазикот се јавуваат целосни, 

неразделиви, односно поврзани еден со друг во поголема единица. 

         Во 30-тите години на минатиот век се родила идејата дека, како што се 

анализира фонемата со нејзините карактеристики, на сличен начин треба да се 

разгледува и значењето на зборот, кој може да се подели на помали единици. 

Така, благодарение на напорите на семантичарите, значењето на зборот се 

разграничува во семантички разлики особености, кои се најмали единици на 

содржината. Овие семантички карактеристики, минимални единици на 

значење се нарекуваат сема. „На сличен начин како фонемите што се 

изделуваат од спротивставени особености, така и семантичките особености на 

зборовите ги реализираат опозициите меѓу нив.  

       Ако со лексичките единици се прават безброј комбинации со голем број 

зборови, сложените зборови не само што се наоѓаат во речници, туку се и објект 

на истражување. Значењето на зборот е лексико-граматичко, бидејќи се состои 

                                                   
21 Jani Thomai,  Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 33. 
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од лексички и граматички значења, а тие заедно со јазичните средства што ги 

изразуваат (граматичките средства) се предмет на морфологијата. 

          Според Рами Мемушај „значењето на зборот во речникот е негов 

најосновен елемент. Ова значи дека еден збор може да има различни значења 

во различни контексти. Овој концепт го вклучува она што значи збор, што се 

користи во секојдневната практика, односно толкување на основното значење 

на зборот во различни контексти.“ 22 

 Подолу ќе се обидеме да дадеме толкување на семантиката на одредени 

зборови преземени од текстот на Канонот, давајќи го првин значењето на 

зборови од правната практика и народната терминологија, а потоа и значењето 

на некои ретки зборови. 

           Најфреквентните зборови и нивното значење ќе се обидеме да го 

претставиме во вид на мал речник во друго поглавје. 

 Во понатамошниот текст обично еден ист збор е даден два пати: а) 

најпрвин е пренесено значењето на зборот во оригинална форма, онака како 

што се толкува во Канонот на Лек Дукаѓини, или како извадок од контекстот на 

употребата на одреден збор; а) а втората верзија е толкувањето засновано 

главно на Толковниот речник на албанскиот современ јазик.    

 

 

4.2.1. ЗБОРОВИ ОД ПРАВНА НАРОДНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 

 

Besa âsht nji vade lirije e sigurimi, qi shpija e të vramit i ep dorërasit e shpijarvet të 

tij, tuj mos i ndjekë per gjak perkohsîsht e mjé në vade të caktueme. 

Besa ~  fjala e nderit  

 

Beja âsht nji sjellje besimtare, per mjet së cillës nieri, tuj dashtë me dalë së keq prej 

njij zhgarkimi të dhûnshem, do të perkasë me dorë nji shêj besimi, tuj e grishë êmnin 

e Perendisë në dishmi të së vërtetës. 

Beja ~ pohim a mohim i së vërtetës. 

                                                   
22 Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2002, 160. 
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Dami lahet permbas çmimit të pleqve a të dy shokve. 

Dami ~ diçka, që prishet tërësisht a pjesërisht. 

 

Dorëras thirret aj, i cilli vret kend me dorë t’vet. 

Dorëras ~ Ai që vret dikë me dorën e vet 

 

Dorzânë, thirret aj, i cilli i Iidhet kuej per të pergjegiun të njij detyre, të cillen, po 

s'e lau në vade të caktueme detyrsi, ky bahet dordhânës. 

Dorzânë ~ Ai që zotohet të përmbushë detyrimet që merr përsipër. 

 

 Giobtarë thirren ata, të cillt nemen të kuvendit mbarë reshten në vath të gjâs së të 

giobitunit, per të mârrë aq krenë desh a qe si mbas të premes së gjygjit të krenvet, të 

Pleqvet, e të Vogjlis. 

Giobtarë ~ detyrim, dënim sipas Kanunit.  

 

Gjakmarrja ~ marrja e gjakut sipas zakonit të hakmarrjes.  

 

Gjygj ~ shqyrtim i çështjeve dhe zgjidhje e tyre sipas drejtës zakonore.  

 

 Me leçitë, me gojë të kanûnit, don me thànë: me dà, me lânë mbas dore e me 

shkepë njij shpi, tuj i a hiekun çdo tager, hir e nderë, si kah katundi, si kah Flamuri. 

 

Leçitë ~ kur largohet, izolohet veçohet dikush nga çdo e drejtë, sipas Kanunit nga 

katundi e flamuri. 

 

Hjekës thirret aj, i cilli me ndermjetsi të mbrapshtë e per nen dhé i ep ndimë tjetrit 

per me bâ ndo'i rrênim a ndoi faqe të zezë tjeter në katund të vet. 

Hjekës ~ ai, i cili sipas Kanunit ndihmon tjetrin për me bërë ndonjë të keqe. 

 

 Kanun, që do te thotë rregull, apo përmbledhje ligjesh e normash të pashkruara. 

Kanun ~ rregull , normë, ligj. 
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Kapucari thirret aj, i cilli difton fajin e ndokuej, si bj.fj. ndo'i viedhni të mshefne, a 

ndo'i vrasë të hupne permbas hetimeve, qi bân. 

Kapucari ~ njeri që Kanuni e obligonte për të hetuar, hetues. 

 

 Kuvendi âsht nji bashkim fisit a fisesh me Krenë, Pleq, Sterpleq e Vogjli a Djelmni 

të dheut, qi kanë qellim me rrahë ndonji çashtje a me lidhë ndonji besë. 

 Kunvend ~ flas, fjalosem, kuvendoj, bisedoj.  

Kuvendi ~ mbledhje ku sipas Kanunit merrnin pjesë burrat pët të shqyrtuar dhe 

zgjidhur çështje të rëndësishme të fisit a katundit.  

 

Ndermjetës thirret aj, i cilli hîn per me dà fjalët e kqij a, me shmangë rragen, prej 

të cillave mùnd gjaqe të shkaktohet vrasa a ndo 'i rrênim tj eter. 

Ndermjetës ~ ai i cili sipas Kanunit ndërhyn për të arritur një marrëveshje. 

  

 Ndeshkim kuptohet nji e keqe, qi prej pushtedit të ligjshem i pertrihet kuej per të 

bam. 

Ndeshkim ~ mas, denim, që sipas kanunit merret kundër dikujt që bënte faj. 

 

 Pengu âsht nii shêj i landët, qi epet në dorë të Pleqvet gjygjtarë me tager qi të bâjii 

gjygj mbi ankimet e dy kundershtarvet. 

Pengu ~ diçka me vlerë që sipas Kanuni u jepej pleqve gjygjtar, derisa të 

përfundonin ankesat e kundërshtarëve. 

  

Poronikë me gojë të kanûnit thirren ata nierz të cillt shenjohen me gisht prej 

gjygjit, per me bâ bé e nie xjerrë së keq ndokend. 

Poronikë ~ ata të cilët sipas Kanunit dhe gjygjit obligohen me bërë be. 

 

Prita âsht nji sjellje, me të cillen malet e fushat e Shqypnis u vêin pusijt glaksorvet a 

kuejdo, qi të két menden me vrà. 

Prita ~ vend i fshehtë, ku sipas Kanunit dikush rri në pritje a në përgjim për të 

sulmuar në befasi dikë. 
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Simahuer âsht aj, i cilli i ep dorë dorërasit, tuj i ndihmue a në vrasë a në viedhni a 

në të kryem të çdo mbrapshtije tjetër. 

Simahue ~ bashkëpunëtor  

 

Shkues i gjakut thirret aj, i cilli perpiqet té shpija e të vramit, per me e pajtue 

dorërasin. 

Shkues  ~ ndërmjetësues, që sipas Kanunit caktohet për pajtim të gjaqeve.  

 

Ретки зборови во Канонот на Лек Дукаѓини:  

 

Bajrak  ~ flamur  

Bulku  ~ bujku 

Famullitar  ~ meshtar  

Hije ~ kufi 

Kasneci ~ lajmëtar  

Kue ~ lëkurë 

Kujri  ~ pronë e përbashkët 

Kupzë  ~ filxhan 

Ledhi  ~ mur  

Mangore ~ këmishë e gjerë 

Ogiçi ~dashi i kumbonës 

Perlim ~detyrë, qëllim 

Plangu ~shtëpi , banesë 

Pusij ~ vend prite 

Rrgjan ~ argjend  

rrogue ~ me shërbye 

Tager  ~ e drejtë 

Ungji  ~ axhë, djalë 

Vrri  ~ fushë, rafshinë. 

 

 



213 
 

 

4.3. ЕМОЦИОНАЛНА ОБОЕНОСТ НА ЗБОРОВИТЕ (NGJYRIMI 

EMOCIONAL I FJALËS) 

 

          Јазикот служи како изразно средство на нашите мисли и чувства. „Со јазични 

знаци им соопштуваме на другите како се чувствуваме: дали сме тажни, лути, среќни 

или вознемирени.“ 23.  Зборовите и изразите со емоционална обоеност се сметаат како 

едно од најскапоцените вредности на јазикот, кои служат за зголемување на 

експресивната и влијателна моќ. Оваа вредност на зборот вреди да се открива во 

говорена и во пишувана форма, особено во литературното творештво. Употребата на 

веќе воспоставените вредности и создавањето на нови емоционални вредности на 

зборовите воопшто ни овозможуваат да го разликуваме личниот стил на авторите, но 

исто така и на секој човек во секојдневната комуникација.  

        Со највисоки стилски вредности првенствено се зборовите со емоционална 

обоеност, со фигуративно значење и фразеолошките изрази. Стилистичка и 

емоционална вредност имаат и архаизмите, историзмите, дијалектизмите и др.  

           Емоционалната обоеност на зборовите главно зависи од лексичката содржина, 

додека стилско обоените зборови, освен од нивната семантика се зависни и од 

гласовниот строеж и контекстот. На пример, должината на зборот може да има 

стилистичка вредност. Имено, зборови што имаат исто или слично значење можат да 

се користат за создавање на стилски фигури: како зборовите: ndaj/andaj /prandaj; 

si / sikurse/ sikundër; /pasi/, se /sepse / pse (затоа, затоа што, па затоа; како / како 

што / бидејќи, поради тоа што, затоа што, зашто). Употребата на еден од вакви и 

слични синоними зависи и од писмената или говорната форма. „Емоционалната 

обоеност на зборот се сфаќа како извесен став на говорителот кон она што го 

искажува, оценка на субјектот за некој или за нешто. 24 

          Субјективниот карактер е релативен, бидејќи субјективниот став се заснова на 

општа општествена проценка. Научниците кои под емоционалната обоеност го 

опфаќаат и лексичкото значење на зборот, разликуваат денотација, т.е. објективна 

содржина (означувчка или информативна способност) и конотација (емоционалната 
                                                   
23 Schwarz-Friesel, Monika, Sprache and Emotionen, Tubingen, 2007, 11. 
24 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Toena, Tiranë, 111. 
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и стилистичката страна), неколку други лингвисти тука ја вклучуваат и целата јазична 

комуникација (во фраза) и на тој начин разликуваат и емоционалната комуникација. 

           „Емоционалната обоеност му дава на зборот способност да го изрази ставот 

на говорникот за она што се зборува, како го цени истото (со љубов, 

одобрување, восхитување, исмејување, презир итн.).“ 25  Емоционалната 

обоеност на зборовите е различна како што се различни чувствата на луѓето. 

 Како во другите јазици во светот, така и во албанскиот јазик зборовите 

можат да бидат обоени со позитивни емоции, преку кои се изразуваат: радост, 

љубов, восхит, задоволство, галење, изненадување, оптимизам, фалење, 

благодарност, поддршка, нежност, сожалување, сочувство, милост, пофалба, 

честитка, трпеливост, вера, мудрост; или со негативна емоционална обоеност 

преку кои искажуваме: омраза, презир, непочитување, сомневање, 

незадоволство, фрустрација, прекор, неверување, песимизам, хококризија, 

неверство и др. Во зборови со емоционална обоеност се сметаат и оние со кои се 

изразуваат ставовите и природните чувства, како страв, болка, нежност, страст, 

шега, болка и др. 

             Во  албанскиот јазик средствата и начинот за придодавање емоционална 

обоеност на зборот се различни, а како најчест начин е фигуративната употреба 

на зборовите, особено преку јазичната метафора, кога одреден збор го 

користиме за означување на нешто друго врз основа на некоја заедничка 

особеност, како што е случајот со зборот grykëholla (тесногрлато), кој во 

Канонот на метафоричен начин се користи за именување на огнено оружје, 

односно пушка. Во јазикот постојат неограничени можности за фигуративна 

употреба и емоционална обоеност на зборовите. 

 Емоционално обоените зборови најчесто се употребуваат во составот на 

народната мудрост, односно фразеолошките изрази: Rrjedhja e brêzavet prej 

ânet të babës thirret "Lisi i gjakut". § 700,f. 7, Rrjedhja e brêzavet prej ânet të nânës 

thirret "Lisi i tamblit" § 700, f. 71, “Kali me qirá ká lëkuren mbë trá.”§485, f.54, Faqe 

katundit a flamurit. §497, f.55, "Uku e lpîn misht e vet, por të huejin e hàn". § 546, f. 

61, “Miku don drû”. § 607 f. 66, “Dora e thatë s'kà uratë”§. 694, f. 71, “Nji dhí thàn nji 

                                                   
25 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, 26. 
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vrri”. § 745, f. 75, Dhija âsht frymë e keqe, shka të perkasë me gojë, e thàn. § 745, f. 

75, “Cubi e bukdhânsi jânë nji” § 768, f. 78 и др.  

                Како што може да се види и во погоре дадените примери 

фигуративните, емоционално обоените зборови и фразеолошките изрази се 

ризница на јазикот. Друг начин за создавање на зборови со емоционална 

нијанса е и нивното образување преку суфикси за изразување чувствен однос, 

деминутиви или хипокористици. Понекогаш чувствен однос изразуваме и преку 

посебна интонација на изговор, како потсмев, презир, шега, иронија како: 

Vërtet!, Ashtu!, Me gjithë mend!, Posi! (Стварно!, Така!, Сигурно!, Како да 

не! итн., кои се малку присутни во текстот на Канонот. 

            Зборовите во албанскиот јазик можат да се поделат во две големи групи: 

зборови со кои не изразуваме чувствен однос (неутрален слој на зборови) и 

зборови со кои изразуваме и чувствен однос.   

 Од текстот на Канонот издвоивме неколку зборови за изразување на 

чувствен однос, и тоа: i djegun, i pjekun, i qitun, të rêmët, t’argjanët, të butë, i 

vorfen, të trungut, të gjakut, të tamblit, të ligë, t’eger, të butë, i lirë, i tutun, në faj, 

me barrë, të dalunit, në gjak, faqe bariut, faqe kanunit, faqen e zezë, faqe njeri § 

578, faqe dishmitarve, faqe katundit, § 497, faqe burrave § 601, pika a), faqe të zezë 

§ 767 e verbët итн.  

 

 

 

4.4. ИСТОРИЗМИ ВО КАНОНОТ НА ЛЕК ДУКАЃИНИ 

             Историзмите се еден вид архаизми кои имаат единствено значење и за 

нив нема синоними во современиот јазик, т.е. тоа се зборови кои, пред сè, 

означуваат предмети, појави и поими кои ги нема во современиот живот.  

           Низ текот на времето многу зборови, заедно со некогашните предмети и 

појави излегле од употреба, многу други зборови во албанскиот јазик биле 

заменети со нови зборови, неретко позајмени од други јазици. 

           Лексичкиот состав, како и впрочем јазикот е тесно поврзан со историјата 

на народот што го зборува тој јазик, со социјалните, економските и културните 

околности. Оттука, во одредени историски периоди настанале многу лексички 
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промени и процеси на обновување. За времето на владеење на странските 

народи и култури се позајмиле голем број зборови од владетелите, а периодот 

на преродбата се карактеризира со склоност за чистење и збогатување со 

сопствени изворни зборови. 

          Брзите општествени промени овозможуваат појава на нови предмети, а со 

тоа и на нови поими и именувања на предметите, т.е. доведуваат до појава на 

нови зборови, Од друга страна, пак, со повлекувањето од употреба на дадени 

предмети, како и со менувањето на навиките и начинот на живеење, се губат 

или го менуваат (модифицираат) своето значење зборовите што го означувале 

тој предмет или поим.  

              Периодот на преродбата е особено важен бидејќи во тоа време многу 

странски зборови, особено оние од турскиот јазик, сезаменети со албански 

изворни зборови, добар дел од нив се преземени од дијалектите, обработени во 

согласност со литературната норма и сега се дел од стандардниот фонд на 

зборови. На пример, зборовите: bosht, brez, mbledhje, nyje, shtresë (оска, 

генерација, собир, член, слој итн. се преземени од дијалектниот говор; 

зборовите mëmëdhe, kryeqytet, vetëdije, sasi, udhëheqës (татковина, 

главен град, свест, квантитет, раководител итн.), се новосоздадени домашни 

зборови во албанскиот јазик. 26    

          Во втората половина на XX век во општествениот и културниот живот беа 

развиени различни гранки на производство, заедно со овие настани беа 

обновени голем број зборови. Кај многу зборови беше прошириено нивното 

значење, се образуваа неологизми, а од употреба излегоа дел од архаизмите и 

историзмите,  поради тоа што се развиваат нови значајни зборови кои ги 

заменуваат изворните зборови или се позајмени од други јазици за да ги 

задоволат потребите на лексиконот во текот на барањата на времето.  

 Кај одредени зборови забележуваме промена на фонетската форма низ 

текот на времето. Таков е глаголот “dëgjoj” (слуша) кој сега се користи со 

значење “ndiej me vesh, kap një tingull një zë, i bindem një të madhi, кој 

потекнува од латинскиот збор intellígo со значење “e marr vesh, e rrok me 

                                                   
26 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Toena, Tiranë, 52. 
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mend, ma merr mendja, kuptoj и др., кај “Meshari” на Ѓон Бузуку овој глагол 

се пишувал како endiglonjë со слично значење што го има во латинскиот 

јазик, со различна форма и значење од тоа што го има во денешниот албански 

јазик. 27 

           Во понатамошната обработка на оваа докторска дисертација ќе се обидеме 

да дадеме неколку употребени зборови во Канонот на Лек Дукаѓини а кои се 

разликуваат по фонетска форма или по значење од денешниот албански 

стандарден јазик: 

 Зборот “bajrak” кој потекнува од турскиот со значење “flamur” (знаме) 

првенствено означувал административна единица што опфаќала дел од 

племето или едно цело племе, bajraktar, “flamurtar,” i pari i bajrakut, 

kryetar fisi.”28 Зборот bajrak веќе не се користи во албанскиот стандарден 

јазик, наместо него се употребува зборот flamur со значење државен симбол.   

          Зборот arkë, која потекнува од латинскиот arca со значење каса, благајна 

“sënduk, kacë të hollash, arkivol”, го наоѓаме и кај Бузук: “e gjithë shtangë e zog 

duolën në arket” 29  се употребува и во денешниот албански дијалектен и 

стандарден јазик со неколку значења.  

           Зборот angarí е со потекло од турскиот јазик angarya, angarye 

(несистематска, неисплатлива, неблагодарна работа), односно во толковниот 

речник на албанскиот јазик толкувана како punë që bëhet pa dëshirë a që 

nuk të sjell ndonjë kënaqësi, се употребува и ден-денес.  

         Лексемата argat, со потекло од новогрчкиот јазик, се употребува во сите 

балкански јазици и има исто значење „работник со надница, надничар, 

еднодневен ангажиран нередовен работник“.  

         Зборот asper, со потекло од грчко-византискиот се употребувал со 

значење „стара сребрена монета“ - monedhë e vjetër e argjentë.  

                                                   
27 Цит. дело. 

28 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore VIII, Studime etimologjike në fushë të shqipes A-B, Prishtinë, 

1988, 134. 

29 Цит. дело, стр. 78. 
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         Зборот armë, со потекло од латинскиот јазик arma (оружје) се пишувал и 

кај Бузук, како во текстот: (XXX, Romakët 13, 12) e parashtu qesmë mb anë 

vepëratë e erta, e mvishemi ndë armë të dritës.“30 

         Зборот ban е гегиски збор со значење „стан“, “banesë”. Овој збор е 

продуктивен и од него се добиле други зборови banój, banesë (живеам, стан, 

апартамент, куќа). За етимологијата на зборот be важи мислењето на Густав 

Маер (G. Meyer (f. 30, AS III 30, 37, 65, 93): bé nga një *beë, од една постара 

форма *bed слична со црковниот старословенски јазик běda ”shtrëngim, 

rrezik” (во тесно, опасност), со латинската форма fido, are ”besoj” kam 

besim (верувам, имам доверба).  

          Зборот bylmet потекнува од турскиот јазик bulamac со првично значење 

“qumësht” „млеко“, а потоа и сѐ што се изработува и добива од млекото: 

сирење, урда, кисело млеко, путер, јогурт и др., т.е. млечни производи.  

          Зборот bulk е латински: bubulcus, со значење bujk (земјоделец), кој и 

кај старите албански автори се користи со исто значење, но со поинаква 

фонетска форма, односно во старата форма bulk. 

 За зборот besë (даден збор, ветување) мислењето на Г. Маер (G. Majer) и 

ден-денес се смета за праведно, со забелешка дека овој збор е доста сличен со 

зборот bind, bindem (убеди, убедувам), така што bind и besë се совпаѓаат со 

зборот be (заклетва), а и со грчкиот и латинскиот збор fides, me fido, are 

“besoj kam besim”, (верувам, имам доверба), додека овој збор во современиот 

албански јазик се употребува со значење даден збор, fjalë e dhënë за нешто 

многу важно, заклетва дека по секоја цена некој ќе го спроведува ветениот збор.  

         Зборот barí со значење домашни животни “bagëti” според истражувачите 

добиен од формата barí-a, е распространет збор и познат во целиот албански 

јазик, го наоѓаме пишуван и кај старите албански текстови, како кај Бузук 

(XXXII, Isaia 40,11): Porsi barī e me krahë të tī mbëljedh qengjatë, кај 

Богдан: Bariu kje bam me dītunë, додека денес зборот bari во албанскиот 

јазик означува: bari, çoban (говедар, овчар), тој што чува домашни животни.  

                                                   
30 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore VIII, Studime Etimologjike në gjuhë të shqipes, A-B,Prishtinë, 

1988, 81. 
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         Зборот berr со значење dash a dele, sqap a dhi (овен или овца, јаре или 

коза) денес именува  bagëti e imët, tufë e vogël bagëtish итн. 

          Етимолошкото толкување на зборовите на Канонот на Лек Дукаѓини 

заслужува посебно истражување, но ние во овој труд се ограничивме само на 

неколку зборови кои ги сметавме за покарактеристични.  

               Од дадениве примери може да се заклучи дека зборовите во текстот од  

етимолошки и историски аспект се многу слични со зборовите што ги користат 

старите гегиски автори, како: bulk, ban, barí, armë, asper, besë итн., некои 

од нив им припаѓаат на активниот речник на албанскиот јазик. 

 

 

 

 

4.5. ЗБОРОВИ СО СЛИКОВИТО ЗНАЧЕЊЕ 

             

          Поговорките (fjalëт е urta) се кратки фрази кои со малку зборови ја 

пренесуваат филозофијата на народот, односно мудроста на народот, па затоа се 

велат поговорки (fjalë të urta). Народот ги создал поговорките врз основа на 

своето искуство, психологија, филозофија и историја. Поговорките се јавуваат 

во форма на еден, два или три стиха, како и во форма на една фраза (сложена 

реченица). 

            Добро би било да не ги мешаме поговорките со фразеолошките изрази. 

Имено, поговорките, меѓу другото, имаат самостојно потполно значење, а 

фразеологизмот е израз кој го добива своето значење само кога е поврзано во 

реченицата, како дел од таа фраза.  

           Поговорките изразуваат поуки за различни ситуации на животот, преку 

кои се прикажува филозофијата на народот. 

И во текстот на Канонот имаме голем број на поговорки, кои се користеле 

и кај населението кое живеела во северниот дел на Албанија, а некои од нив се 

употребуваат и ден-денеска во одредени ситуации. 

               „Поговорките се збиени изрази со кои се искажува одредена мисла, 

констатација или заокружен суд, тие се резултат на долгогодишни искуства 
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потврдени многу пати во различни животни околности. Народните поговорки 

обично се состојат од една проста или сложена реченица, но тие исто така може 

да имаат редуцирана, елиптична форма“. 31 Во текстот на Канонот поговорките 

од авторот ги пишувал меѓу наводници. 32  

         Со поговорки се изразува целосна завршена мисла, фигуративна и јасна, 

која го генерализира искуството на луѓето низ генерации, тие самите содржат 

лекција за народната мудрост, за животот и неговите различни феномени. 

 Во продолжение ќе издвоиме одредени поговорки од Канонот на Лек 

Дукаѓини “Kufijtë e tokës nuk luhen”, nye, 57, f. 37, “Kufini nuk bân lak”, nye 58, f. 

37, Kufini i fituem me “Gurapesh”a me rrasë të ngarkueme, nye, 60, f. 39, Kufini i 

ngulun me “spatë”, nye, 61, f. 39, ”Pûna luen shtegun”,”Beja mêrr gjân e vet”, nye, 91 

,f .61, Beja me “Sedije, neni, 94, f. 62, “Gjaku shkon per gisht”, nye, 125, f. 86, ”Gjaku 

per gjak me mbetë”, nye, 126, f. 86, “Gjaku per faj nuk jet”, nye, 127, f. 87,”Gjaku 

s’bâhet giobë”, nye 127, f. 87. 

               Во понатамошниот текст ќе се обидеме да дадеме одреден број 

поговорки тематски поделени во одделни книги (како што ги нарекува Штјефен 

Ѓечови):  

 

Прва книга (Libri i parë) 

ЦРКВА (KISHA) 

 

“Kisha bân tym ne famulli”, § 2, f. 1. 

“Kisha nuk gjobitet,” §3, f. 1. 

“Kisha s'ká pèng me kend, § 3, f.1. 

“Kisha shpatë e konop, s’ká”, § 4, f. 2. 

“Kush dhûnon kishen, dhûnon Famullìn”, § 4, f. 2. 

“Kishës, mullinit, farkës e tregtores nuk i pritet kush mik”, § 4, f. 2. 

“Prifti âsht ndorja e Famullise”, § 10, f. 3.  

“Prifti s' bjen më gjak,” § 10, f. 3. 

                                                   
31 http://sq.wikipedia.org/ 

32 Цит. дело.  
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“Prifti s'çohet ne bé”, § 10, f. 2. 

 

Втора книга (Liber i dytë) 

 СЕМЕЈСТВО (FAMILJA)   

Во ова книга не забележавме поговорки.  

 

Трета книга (Liber i tretë) 

СВАДБА (MARTESA)  

“Grueja e vejë flet vet,”§ 36, f. 11. 

“Grueja e vejë i kthen krushqit m' udhë,” § 36, f. 11. 

“Shèji, mje ke të hjekish dorë ta bân nierin t'andin”, krye i tretë , nye 17, f .13. 

“Krushku-krush, Miku-mik”, krye i katert, nye, 25, f. 17. 

“Grueja s' bjen në gjak”, krye i pêst,   

“Gjaku shkon per gisht”, nye, 28, f. 19. 

“Grueja l'shon me gjak prinden”, krye i pêst, nye, 28, f. 19. 

“Grueja âsht shakull per me bajtë”, krye i pêst, nye, 29, f. 19. 

“Grueja e ngarkueme, si maza e tamblit “,§ 56, f. 18. 

 

Четврта книга (Liber i katërtët) 

КУЌА, ПРЕДМЕТИ, СОПСТВЕНОСТ (SHPI, GJA E PRONE) 

  

“Ndera e vathit âsht në kumbonë”, § 153, f. 31. 

“Kujrija shkon me tym”, krye dymbëdhjetë, nye 56, f. 36. 

“Kufijtë e tokës nuk luhen”, Krye i trembëdhjetë , nye 57, f. 37.  

“Guri i kufinit ká dishmitarë mbrapa,” § 238, f. 37. 

“Kufini nuk bân lak”, Krye i trembëdhjetë, nye, 58, f. 37.  

“Udhët janë dejt e tokës”, Krye i trembëdhjetë , nye, 62, f. 40.  

“Udha e shtegu ndermjet dy megjeve lypë pashin e vet”, § 267, f. 40.  

“Ujët âsht gjaku i tokës”, § 267 pika  f, f. 40.  

“Udha e madhe nuk lân gjâ” § 185, f. 33. 

“Pashtrakun epe vetë, perndryshej t’a mârrin edhe me perdhûni”, § 280, f. 41. 
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Петта книга (Liber i pêsët) 

РАБОТА (PÛNA)  

“Pûna luen shtegun”, § 291, f. 43.  

“Shaterkazi e luen udhen,” § 292, f. 43. 

“Farka e ká me rend, si edhe mullîni”, § 316, f. 44.  

“Mullîsi e perbûjsi do të flêjn  në njânin brryl,” § 331, f. 45.   

“Po s'pate çka me korrë, s'ke as çka bluen",§ 343 ,f. 46.  

“Per dugâjë e per mullî  nuk giobiten shokët,” § 344, f. 46.  

“Vija e mullînit lyp udhen e vet”, § 345, f. 46. 

“Vija e arnajave nuk luhet as nuk ndalet”, § 351, f. 46.  

“Plak mbí plak, kaníja s'bán”, § 354, f. 46.  

“Themeli nuk zhgulet”, § 358, f. 46.   

“Per nje shpí s'lêhet m'u thá nji katund”, § 360, f. 46. 

“E mira e perbashkët i paravêhet dâmit të veçanët,”§ 360, f. 46.  

“Vija e katundit të kalon rrâzë votret”, §360, f. 46.    

“ Pûna e çon vín e ujit, por nuk mund ta ulë”, § 367,  f. 46.  

“Vija e ré s'mund ta thajë të vjetren”,§ 376,  f. 47. 

“Vija e katundit ká dasat e veta” § 380,  f. 4.7 

“Kapari ta bân gjân t'anden, por do të lajsh përtej”, § 454, f. 51. 

“Kapari i mârrun nji herë nuk kthehet mâ”, § 456, f. 51. 

“Kufîjari blén token e kufíjarit, po s'e bleu kushrinia, vllaznia e fisi”, § 465, f. 52 

“Ban rrugë, merr rrogë”, § 465, f. 52. 

Pushka e kali e kan kûj mbë kûj”, § 478, f. 53. 

“Kali me qirá ká lkuren mbë trá”, § 485, f. 54. 

 “Gja çdo gja”, Krye i pêsëmbëdhjetët ,nye i tetëdheteparë, f. 50.  

 

 

Шеста книга (Liber i gjashtët) 

ДАВАЧКИ (TË DHÂNUNAT) 
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 “ E folmja âsht në fund të kuletës”, Krye i gjashtëmbdhetët, nye i tetëdhekatert, f. 57.  

“Fala s'ta fala, Kanuja s'e kap”, Krye i gjashtëmbdhetët, nye i tetëdhetepêsët, f. 58.  

Jé i lír me mbajtë burrnín t’ande, je i lír me u zhburrnua, § 518, f. 58. 

 

Седма книга (Liber i shtatët) 

УСНИОТ ЗБОР (FJALA E GOJËS) 

“Fjala mort s'bàn”, nye i tetëdhetegjashtët, f. 59.  

“Shtriga në gjak nuk bjen”, nye i tetëdhetegjashtët, f. 59.  

“Goja s’qet kend në gjak”, nye i tetëdhetegjashtët, f. 59. 

“Pertè bén nuk shtŷhet mllefi”, nye i tetëdhetetetët, f. 60. 

“ Bé, e s'ká pertej”, nye i tetëdhetetetët, f. 60. 

“Beja lán gjaqe”, nye i tetëdhetetetët, f. 60. 

“Gjânë e djerrun e gjaqet e hupuna i vèn per udhë beja”, nye i tetëdhetetetët, f . 60. 

“A bén a gjân”, nye i tetëdhetetetët, f. 60. 

“Bân e hup, thotë Kanûja e jo bân e mêrr”, § 538, f. 60. 

 “Mohi ká bén”, § 540,  f.60. 

“Mohuesit i bjen beja” § 540,  f.60. 

“Beja nuk mêrr” e “Mârrsit s’i bjen beja”, § 544, f.61. 

“Cubi âsht me bé mbë krah”, § 545, f.61. 

“Ujku e lpîn misht e vet, por të huejin e han”, § 546, f.61. 

“Vedin me e lá me bé e s'i gjegjesh kujt”, § 547, f.61. 

“Beja mêrr gjân e vet”, Krye i gjashtëmbdhetët ,nye i nandëdheteparë , f.61   

 “ Maja e bés âsht "sedija"(sedija)”, § 569 , f.62.  

 “Beja t’a njef edhè "sedijen",  § 570 ,f.62. 

 “Beja s' ká skáj, por s'bân perbishtnime”, § 570, f. 62,63.  

“Bé mbíí bé Kanûja s'bán”, § 570, f. 63.  

“Shka te mirret me bé, i jet atij qi e muer” §584 , f. 63. 

“Permbas bejet t'i  vêjë kumbonë  (berrit); permbas bejet t’a ngasë n' arë(kân)”, § 

585, f. 63. 

“Mos të ndeshët Zoti në bérrêjshmin“, §587 , f. 63.  
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Осма книга (Liber i tetët) 

ЧЕСТА (NDERA)  

“Shpírt per shpírt se duken e falë Zoti ,§ 593 , f. 65. 

“Del i miri prej të keqit e i keqi prej të mirít”, § 594 ,f. 65. 

“Në kandár e vet sejcili peshon katerqind derhêm”, § 594 , f. 65. 

“Ndera e mârrun, giobë nuk ká,” §597, f. 65. 

“Ndera e mârrun nuk shperblehet me gjâ, por a me të derdhun të gjakut, a me të 

falun fisnikisht (permbas ndermjetsís së dashamirve të mirë), § 597, f. 65. 

“Shpia e Shqyptarit âsht e Zotit e mikut”, § 603 , f. 66. 

“Miku don drû”, § 607,  f. 66. 

“Bukë e krypë e zêmer”, § 608, f. 66. 

“Mikut të zêmres i lshohet shpia”, § 613 ,f. 66. 

“Tue hî në shpí, mikut do t'i mbajësh armen”, § 61 , f. 66. 

“Mikut i lshohet kryet e vendit, §616 , f. 67. 

“Miku do të perciellet deri kû të lypë me e percjellë”,   § 621, f. 67            

“Miku edhe psè  xên kryet e vendit në shpí a kûdo, kurr s’ prîn, por do t’i prîjsh  § 

621, f. 67               

“Si t’i prîsh mikut, çdo dhûnë  t’i bâjë  kuej, ky lypet mbë ty” §626 , f. 67                

“Ndorja nuk lëshohet”,  Nye i nandëdheteshatët , f. 68 

“Miku mik; shoqi shoq”, § 640 , f. 68. 

“Veç nji gacë me t’a lyp kush te dera per me kallë çubukun, i a dhae, e e ngau kush, 

të pritet mik”, § 64 , f. 68 . 

“N’dekët detyrsi, rrnofët dorëzâni”, § 685 , f. 70. 

“Dorzâni nuk hîn per me mbajtë në mend, por per me lá”, § 686 , f. 70. 

“Dorzânë ë bestár nuk hîn kush me të holla”,§ 687, f. 70.  

“Dora e thatë s’ká uratë”, ”§ 694, f. 71. 

“Lisi i gjakut, § 7 00, f.71. 

“Lisi i tamblit”, § 701, f. 71.  

 “Nip trungu ,§ 702, f. 71. 

“Mesë trungu , § 702, f.71.  
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Деветта книга (Liber i nandët) 

ШТЕТИ (DÂMET) 

“Dâmi ká çmim, por jo giobë”,§ 735, f. 75. 

“Dâmi ká çmim, por jo pushkë”, § 739, f. 75.    

“Nji dhí thán nji vrrî”, § 745, f. 75.  

“Njiqind kallzë kallamoqi: nji babûne drithë”, § 747, f. 76.        

“Thiu në dâm ká pushkë”, §7 48 , f. 76. 

“Në kopshtë t’êm a ngrefa kurthen a lakun, nuk mund të më ndalë kush”, § 756, f. 76.   

 

 

Десетта книга (Liber i dhetët) 

КАНОНОТ ПРОТИВ  ЛОШОТИИТЕ (KANUNI KUNDRA 

MBRAPSHTIVET) 

 

“Cubi e bukadhânsi jânë nji”, § 748, pika c, f. 78.. 

“Paras cubi, paras kjori”, § 768, pika d, f. 78.     

“Gjurma e vûme, gjâja e gjetun”, § 768, pika f, f.78.       .  

“Shka të bâjn të mêtujt (mêcat), burrnimi i shpís do t’a lajn”, § 775, f. 78.  

“Udha e Zotit s’lan gjâ”, § 777, f. 78. 

“Preja mirret me pré”, § 782, f. 79  

“Dý per nji, mjaft qi të hecin me kâmbë”, §804, f. 80. 

“Knduesi âsht herori (sahati) i të vorfnit”, §808, f. 80. 

“Thiu i ushqyem âsht mbaja e njij shpís”,§809, f. 80. 

“Kû t’a gjêj gjân' e vet i zoti, e mêrr”, §812, f. 80.  

 “Pushka e çon gjakun te shpija”, §828, f. 81.  

“Pushka të lëshon në gjak”, §828, f. 81. 

“Së keqes i pergjigjet aj, qi prîn ase rrethas”, §823, f. 81. 

“Ai, qi prîn, e mêrr gjakun mbí vedi”, §825, f. 81. 

“Kush e ep fishekun, gjakun e bân të ve’n”, §865, f. 81.  

“Pushka dhe puna e dhânun me dieje të vrasës,i sjellin gjakun atij,qi e ep, §842, f. 

82.  
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Gjaksin rueje e mos e perciell faqe shoqit të shpís së të vramit”, §869, f. 84.              

“Gjaksi e ká të luejtmen nâten, e aty, kû t’a çilë drita, të struket”, §869, f. 84.      

“Si të biej në gjak nieri, të hikmen e të mshefmen i ká për detyrë”, §869, f. 84.     

“I dami zjarmit jashta 24 orvet nuk i ruhet mâ gjaksit”, §870, f.84.  

“Gjaqet i la Leka si nja-nja: del i miri prej të keqit e i keqi prej të mirit”, §891, f. 85.  

“Shpírt per shpírt, se duken e falë Zoti”, §891, f. 85. 

“E shituemja shkon mbas kerçikut, a si t’i a prejë mjeku”, §894 , f. 86.  

“Grueja e Prifti nuk bijnë në gjak”, §897 , f. 86.   

“Gjaku shkon per gisht”, nye i njiqindenjizetepêstë, f. 86. 

“Gjak per gjak me mbetë”, nye injiqindenjizetegjashtët f.86. 

“Gjaku per faj nuk jet”, nye  i njiqindejizetetshatët, f. 87. 

“Gjaku s’bâhet giobë”, nye i njiqin, nye i njiqindejzetetët ,f.87.    

“Ata qi kanë shtat e dhûnë bashkë, po u vránë të dy në pûnë të keqe, shkojnë gjak-

hupës”, §920, f.88.. 

“Mikun e prém, armët e gruen e dhûnueme, kânuja s’i perket”, § 922, f. 88.  

“Dorërasi lán gjakun e dorzanitet.” (1) , § 932, f. 89.   

“Gjaku shkon per gjak”, §940, f. 89.  

“Pushka e nisun ká giobë”, §941, f. 89. 

“ Pushka e parë ká giobë”, §941, f. 89. 

 “Eshkrepmja ká giobë, §942, f. 89. 

“Pushka e mbrame nuk jet me të paren”, § 944, f. 90.   

“Kush vret vetin, shkon gjakhupës, nye i njiqindetridhetetretë , f. 90. 

“Dorzân e bestá nuk hí kush me pare”, nye i njiqindetridhetegjashtët  f. 91. 

 

 

Единаесетта книга (Liber i njimbdhetët) 

КАНОН НА ПРАВДАТА (KANUNI I PLEQNĺS) 

 

“Plak mbí plak, gjýq mbi gjŷq e bé mbí bé kanûja nuk bán”, §1002,f. 94.  

“Pengu i lshuem nuk mìrret mâ”, § 1017, f. 95. 

“Mbas pengut shkojn opingat”, § 1028 ,f. 96.    

“Mbas gjâjet shkojn opingat”, § 1028 , f. 96.    
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“Dera e Gjokmarkut, themeli i kanûs”, § 1035 ,f. 96.      

“Beja ká, Poroten, Porota ká mundin nder hetime e të lidhmen”, § 1047, f. 97.     

“Njiqind Poronikë por i zoti s’njifet”, § 1050 ,f. 97.      

“Porota nuk shkon në bé, pá iu lidhë i zoti bés”, § 1047 ,f. 97.     

“Kortarët jânë të fisevet, kryet âsht të Gjonmarkut”, § 1148 ,f. 102. 

“Kamba e huej, kaptinat tona”, § 1178 , f. 104. 

“Lajmtari nuk bán faj, nuk xêhet”, § 1200 , f. 106.  

 

Дванаесетта книга (Liber i dhymdhetët) 

ОСЛОБОДУВАЊА И ОТСТАПКИ (SHLIRIME E PERJASHTIME) 

 И во ова книга нема поговорки.   

 

 

4.6. ЗБОРОВИ СО КОИ СЕ ОПИШУВА ОКОЛИНАТА (FJALË QË 

PËRSHKRUAJNË MJEDISIN E JASHTËM)  

               При нашето истражување на јазикот на текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини од Штјефен Ѓечови издвоивме и голем број зборови со кои се 

опишува природата, нивата, околината итн., како: gjithsi, malet, lagje, prita, 

pusi, kapërcyelli (shtegu), shkallë (shkëmbë), prroje, rmore, shkrepave, qerm 

(hendeqe), perbûjtore, dhé, troje, vneshta § 64, b), bimë, prroje, bjeshka, kullosë, 

vada, gardh, shpella, fushë, kujrí, bjeshka, almiste, mrizat, mali § 66, 5), strofull, 

gjurma (gjurmë), megje, streha, pusi (pus uji), tokë § 20, numer 4), arë § 20, livadhe 

§ 310, xâna § 20, prozhme § 64,a), prroje § 65, 2), ara § 66, 4), shtegu § 277, kufini § 

267,h), pleh § 309, vija e mullinit § 341, shpellë § 423, zgavër § 423, prroje § 432, ara 

§ 439, tokve § 440, lagja § 451, trolli § 484, zabeli § 484, kopshtë § 493, vêshtë § 493, 

vorri § 555, vathin § 601, g), kotecin § 601, g), çerranukun § 601, g), bjeshkë § 787, 

kullosë § 787, kësolla § 806, tbani § 806, mullari i sânës, kashtës, gjethit, gardhit § 

806, oborre § 1112, kullosë § 1191, prroje § 290, f. 43, perpushet, zjarrmi, kuvend, 

voter § 601, i), rrasa e vegshit § 601,i), çakla § 109,  firi § 609 и др.  
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Зборови од исхраната (Fjalët që përshkruajnë gjera ushqimore): 

 Vijamë, miell § 22,numë 2), grûn, rakija § 77, sheqer, oriz, nokë, mjalët, tlynë § 22, 

numër 2), voj, meze të thát, bukë, § 22, numër 2), krypë, § 22, numër 2), kafja, 

duhâni, mjesditen (drekën)§ 23, bylmeti § 23, haenat § 23, mish § 53, vênë § 53, 

djathi § 76, tlyni § 76, melmesë § 76 ,mjalti § 204 итн. 

 

Зборови за именување овошја (Fjalë që emërtojnë pemë) 

Fiq § 305, arra § 305, shega § 305, molla § 305, dardh, ullîni § 267 и др. 

 

 

Зборови што именуваат учесници во свадба (Fjalë që emërtojnë 

pjesëmarrësit në dasëm)  

 Krushq § 46, krushka § 46, thirra § 46, strafuleca § 46, sherbtorë § 46, kcimatare § 

46, desharët § 46, dhandrri § 46, nusja § 46, dëshmitarë § 46, kumarët § 46, kunora 

§ 46, ujatore § 49 ,deshtarë § 49, magjatore § 49 итн. 

 

Зборови што именуваат садови (Fjalëve që tregojnë enë e vegla): 

Tryezen § 23, vogza, kullma § 321, govixha § 72, c), fuçia § 72, c), sheka § 72, c), lugë 

§ 72, c), qêtha § 72, c), vjedra § 72, c), mtîj § 72, c), vegsha § 72, c), vorba § 72, c) 

frŷsi 321, kuça, kmesa, latushen § 265, sopata § 265, rrshiqi § 321, kazani § 484, 

kusija § 484, tepsia § 484, pika 10, kmenda § 484, pika 12, kumbonë § 585, grrêmçin 

§ 586, kandár § 594, fulteren§ 601, k) kupen § 601, k), gershanë §725, brisk §725, 

karrigë § 726, arkë § 730, strajcen § 802, herori §808, sahati §808, umí §811, 

gjylpanë §989, gotat § 990, shekë §1250 Rême§71, hekurishta §71,almistra §71, qésh 

§71, sapata §71, sheten §71, kosa§71, kmesa§71, kîza §71, sharra §71, thadra §71, 

dalat §71, kosh §439, kofna §439, kmesa §737, tërkuza §737, teja§737, hekuri §987, 

sqepari §987 и др. 

 

 

Зборови за именување на пари (Fjalëve që emërtojnë të holla) 

Si të mirren fjokët, Nuni i bjen ballit të famullit a të amulleshës me gershan  tri herë, 

tu thànë:"Me shndet e jetë të gjatë!" e puthë famullin a famulleshen e, tuj e hjeke 
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prêhnit i a ep s'amës Ndrîkulls, e cila edhè mêrr kupen me asper të rrgjanët. 

§728,f.73. Nuni i ep NdrikuIIes 50-150 grosh e jo mâ teper. §729, f.73. 

 

Зборови за изразување на традиција (Fjalë që tregojnë traditë)  

Deka, mort § 734, dasem 734 §, kremt 743§ итн.  

Зборови за именување животни (Fjalë që emërtojnë kafshë): 

Kau, lopa, dhija, gomari, kali, mushku, delja, peshku и др. 

 

 

Зборови од сферата на облеката и обувките (Fjalë që tregojnë veshje 

dhe të mbathmen)  

Opinga § 484, pika 26, petka § 57, leshi, § 484, pika 10, zhguni, § 484, pika 10, lkur § 

485, kpucë § 489, § 967; gjurdí § 731, brekë § 731, mangore § 731, msallë § 731, ride § 

731, kollçikë, plisi § 248, f. 38 итн. 

 

 

 

Зборови што именуваат оружје (Fjalë që tregojnë armë)  

Pushka  § 478, huta, § 484,pika  39, martin,§ 484, pika 39, pistole § 484, pika 40. 

 

 

Зборови од верската област (Fjalë nga sfera fetare)  

Meshë § 106, kishë § 112, prifti § 189, qela, §1 89, beja § 529, bes § 530, kryq § 533, 

b), Ungjill § 533,b), eltér § 592,e), faltore §1 112, famulleshë § 716, famulli § 716 etj. 

 

 

Топоними (Toponime): 

Mirdite, Thkellë, Malsí, Lezh, § 841, Nikaj, Mertuer, Gash, Krasniqe, Shalë, Shoshë, 

Kír, Gjáj, Toplanë, Mirdita në Sh. Pal a në Grykë t'Oroshit, § 1112,1), Lura tu Kisha 

në katund të vjeter § 1112, 2), Thkella tu Kroni i Fikut në Perlatai § 1112,3), Matia në 

Lis § 1112,4), Malsija e Lezhes (Zhuba) në Molung, ké Dardha Kerbucë § 1112,5), 

Dibra § 1112, 6), MaIsija e Krues në bendë § 1112,7), Malslja e Tiranës në Martanesh 
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§ 1112, 8), Malslja e Elbasanit § 1112,9), Laberila (Arbërija) § 1112,10), Arbënija në 

Larushk § 1112,11), Kurbini në Djerr të Selitës, në Laç Sebaste § 1112,12), Luma në 

Bicaj § 1112,13), Hasi § 1112,14), Malsija e Gjakovës tu Vorret e Shalës § 1112,15), 

Dukagjini në Koder të Shen Gjergjit (Shosh) § 1112.16), Puka tu Qyteti i Pukës § 

1112,17), Postripa në Qytet tu Xhamija (Drishte) § 1112.18) Mbishkodra tu Kisha e 

Brigjes Rapshë § 1112,19), Kelmendi në Qafé të Berdelecit § 1112,20), Capa 

(Zadrima) në Dajç § 1112.21), Nikaj në Merteur tu Kisha e Nikajvet § 1112,21), 

Merteur e Krasniqe tu Blîni i kuvendit (Selîma) § 1112.21) и др. 

  

 

Зборови и изрази што покажуваат емоции (Fjalë dhe shprehje që 

përdorën për të shprehur gjendjen emocionale) 

 Од ова сфера забележавме неколку зборови: I mjeri un! Kanû âsht me bâ 

gjâmë mbë të dekunin tri herësh. tuj persritun fjalen "I mjeri unë!" nandë herësh. §. 

1238, f. 109.”Me shëndet e jetë të gjatë” Si të mirren fjokët, Nuni i bjen ballit të 

famullit a të famulleshës me gershanë tri herë, tu thànë: "Me shndet e jetë të gjatë!" 

e puthë famullin a famulleshen e, tuj e hjeke prêhnit i a ep s'amës Ndrîkulls, e cila 

edhè mêrr kupen me asper të rrgjanët. §. 728, f. 73...  

 

  

 

 

4.7. ПОЛИСЕМИЈА И ПРЕНОСНО ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБОРОВИТЕ 

 

         Полисемија е појава на повеќезначајност на еден збор, т.е. кога еден збор 

има повеќе од едно значење.  

          Како и во сите други јазици, така и во албанскиот јазик повеќето зборови 

немаат само едно значење, туку две или повеќе значења. Ваквите зборови се 

познати под терминот полисемантични зборови, а самата појава како 

полисемија.33  Сите лексички значења на еден збор ја образуваат семантичката 

                                                   
33 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Toena, Tiranë, 123. 
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структура на тој збор. Имено, „во семантичката структура на зборот се 

вклопуваат основното (главното, примарното) значење на зборот и изведеното 

значење  (конкретно, апстрактно и фигуративно), вклучувајќи ги и неговите 

значења што произлегуваат од неговите фразеолошки можни врски со другите 

зборови“.34 

 Во врска со погореизложеното, најпрвин како пример ќе зборуваме за 

повеќезначајноста на еден збор, односно на придавката e madhe (голема). 

Основното значење на овој збор е да покажува нешто што е во спротивставено 

со нешто од оваа класа што е мало. Оваа придавка се употребува најчесто во 

синтагми, за искажување на некоја особина на именка: veprimtari e madhe 

(ata kryejnë një veprimtari të madhe në punë) – голема дејност; e madhe, 

што опфаќа голем простор или е голем објект, како во текстот на Канонот: 

shtëpi e madhe, peshë e madhe (голема куќа, голем товар).  

          Во основното значење горедадениот збор означува количество 

(prodhimtari e madhe) – големо производство, но неговото фигуративно 

значење овозможува и други значења: vepër e madhe, peshë e madhe, punë 

e madhe (големо дело, голем товар, голема работа) и др.; изразува квалитет 

shumë e mirë (многу добро). Освен овие значења, придавката e madhe има и 

други значења во синтагми и фразеолошки изрази. 

          Зборот во мноштво на значења, своето првично значење го изразува кога 

се употребува одделно, затоа што во зависност од комбинација со други зборови 

добива и различни значења. На пример, зборот bukë (леб) се толкува како 

”Miell i gatuar me ujë e i pjekur në furrë, që përdoret si ushqimi kryesor 

i njeriut.” Истиот збор во врзан говор добива и други значења: të ngrënt në 

mëngjes, në drekë e në darkë, duke përfshirë edhe gjellën, зборот bukë во 

врзан говор добива и други значења, како: ha bukë, shtrohet buka, dhoma e 

bukës  (јаде, се поставува масата за јадење, доручкува, вечера) и др.  

 Се претпоставува дека првичното значење на зборот е првото значење на 

зборот од неговото создавање. Но, во албанскиот јазик не значи дека секогаш е 

така. На пример, првото значење на зборот dëgjoj (слуша) било “kuptoj” 

                                                   
34 Цит. дело, стр. 123. 
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(разбирам, сфаќам). Зборот gjellë во минатото значел “jetë” (живот), а денес го 

сфаќаме како “gatesë që përdoret për ushqimin e njeriut.” (чорба). 

 Тешко е да се објасни како се создало основното историско значење на 

првичните зборови, прашање поврзано со филозофијата и историјата на 

јазикот, додека изворот на преносното значења полесно може да се објасни. На 

пример, не можаме да објасниме зошто горниот дел од лицето во средината на 

косата и веѓите се нарекува ballë (чело), додека кај сите изведени зборови од 

него, може да се толкува соодветното мотивирано значење: balli i luftës (чело 

на војната) се нарекувало вака затоа што се наоѓа напред како и човечкото чело, 

додека значењето на balluku i samarit и balli i fishekëve (челото на самарот 

и челото на реденица) се добиени според сличноста на одредени предмети со 

челото на човечкот.“ 35 

        „Фигуративната употреба на зборот е најчесто изразно средство во 

книжевноста, а го проучува книжевната стилистика. Таквите зборови се 

одликуваат со емоционалност, помалку се познат за другите функционални 

стилови, честопати се создаваат од авторот и остануваат во внатрешноста на 

книжевното дело“. 36 

           Во продолжение ќе дадеме неколку зборови со фигуративна употреба 

преземени од текстот на Канонот на Лек Дукаѓини: На пример, именката faqe 

сметаме дека со фигуративно (преносно) значење се употребува во текстот: Kush 

t'a luel kufinin me qellim qi me ngatrrue a shpin me shpi, a katundin me katund, a 

Flamurin me Flamur, i shtym prej së folmesh e së falmes, po u hetue, posë giobes e 

faqes së zezë, atij i randohen edhé damet, qi do të shkaktohen prej këtij ngatrrimit. § 

250, f. 38, § 267, faqe burrave, faqe kanunit, faqe katundit. 

      Именката lis има фигуративно значење кај: “Lisi i gjakut”,  § 700, f. 

71,“Lisi i tamblit,”§ 701, f. 71.  

     Именката pushkë: Pushka e nisun ká giobë”, § 941, f. 89,“ Pushka e parë ká 

giobë”, § 941, f. 89,“Pushka e çon gjakun te shpija”, § 828, f. 81,” Pushka të lëshon në 

gjak”, § 828, f. 81, Pushka e mbrame nuk jet me të paren”, § 944, f. 90, “Pushka e 

kali e kan kûj mbë kûj”, § 478, f. 53. 
                                                   
35 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 125.  

36 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 126.   
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 Именката vijë: “Vija e katundit të kalon rrâzë votret”§ 360, f. 46, ”Vija e ré 

s'mund ta thajë të vjetren”,§ 376, f. 47, “Vija e mullînit lyp udhen e vet”, § 345,  f. 46, 

“Vija e arnajave nuk luhet as nuk ndalet”,§ 351, f. 46. 

 Именката gjak со значење непријателство се употребува во: Gjaku shkon 

per gisht”, nye i njiqindenjizetepêstë, f. 86, “Gjak per gjak me mbetë”, nye 

injiqindenjizetegjasht f. 86“Gjaku per faj nuk jet”, nye i njiqindejizetetshatët, f. 

87,“Gjaku s’bâhet giobë”, nye i njiqin”, nye i njiqindejzetetët , f. 87. 

 Именката dam: “Dâmi ká çmim, por jo giobë”, § 735, f. 75, “Dâmi ká çmim, 

por jo pushkë”, § 739,  f. 75.  

   Зборот kufi: Kufíni i ngulun nihere, nuk luhet ma” § 242, f. 37, Kufini nuk bân 

lak”, Krye i trembëdhjetë, nye, 58, f. 37. 

 Именката grua:“Grueja l'shon me gjak prinden”, krye i pêst, nye, 28, f. 19, 

“Grueja âsht shakull per me bajtë”, krye i pêst, nye, 29, f. 19, “Grueja e ngarkueme, 

si maza e tamblit“, § 56, f. 18, “Grueja e vejë flet vet”,§ 36, f. 11, “Grueja e vejë i kthen 

krushqit m' udhë,” § 36, f. 11. 

 Именката kishë: “Kisha bân tym ne famulli”,§ 2, f. 1,“Kisha s'ká pèng me 

kend”,§ 3, f.1,“Kisha shpatë e konop, s’ká”,§ 4, f. 2.  

           Од горенаведените примери се уочува дека постои граница помеѓу 

фигуративната употреба на зборот и лексичкото значење, што исто така 

укажува на границата помеѓу книжевната и лингвистичката стилистика, но оваа 

граница не е строга и непроодна, бидејќи во лексичкото значења се опфаќа и 

фигуративното значење на зборот. 

              Во новото значење на одреден збор се запазува нешто од претходното 

значење, најмалку една семантичка компонента, која изразува заедничка 

карактеристика на сите предмети именувани со тој поим. На пример, кај 

значењата на зборот faqe (лице, образ, страна) кој во текстот на Канонот се 

употребува со значење: faqe libri, faqe deti,  faqe kubit, faqe katundit 

(страна на книга, страна на море, страна на куб, страна на село) итн.), а кај сите 

синтагми се запазува заедничката семантика „страна на нешто што се гледа“.  

 Заедничката семантичка компонента на зборовите е срж на 

полисемијата, трајна оска на значењето. Имено, главната оска ги поврзува сите 

значења на зборовите во една заедничка низа. На пример, кај глаголот shkon 
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(оди), за човекот shkon “ecën” (пешачи, се движи), но зборот shkon се 

користи и за движење на сите сообраќајни возила, како за коли, возови, 

автобуси, камиони; за времето: koha shkon, kalon, ecën (оди, поминува, 

проаѓа, се движи); за робата во пазарот: shkon ky stof “blihet” (оди овој штоф, 

се продава) итн., т.е. кај глаголот shkon (оди) се запазува семантичката основа 

„на движење“ употребана во различни варијанти.  

          Еден ист збор со повеќе значења се меѓусебно поврзани преку една 

заедничка компонента, тие имаат почеток, но немаат одреден крај, значењата 

се појавуваат едноподруго, оставајќи ја отворено можноста за континуирано 

раѓање на нови значења. 

 Колку повеќе расте семантичката низа на зборот, току повеќе тие се 

оддалечуваат од основното значење. На пример, глаголот shtroj (поставува) 

употребуван и во текстот, се јавува со неколку значења, и тоа: shtroj sofrën ”e 

bëjë gati për të ngrën” (поставува маса „ја подготвува масата (софрата) за 

јадење, за одреден оброк), а истиот глагол се користи и за искажување на други 

значења, како: shtroj - çilimin, dyshekun, rrugën me asfalt, shtroj 

dhomën, shtroj bukën, e shtroj bisedën me të tjerë  (килим, душек, патот со 

асфалт, собата, лебот, муабетот со други и сл.).  

             Семантичките компоненти кои служат како извор за појава на нови 

значења, ја претставуваат семантичката тема. Овие семантички теми се главен 

дел од кој започнува  формирањето на ново значење. „Откривањето на 

семантичката тема е мотивација за изведено значење, бидејќи преку него се 

објаснува како се добило ова значење, какво значење запазува од семантичката 

тема и што ново се развива, по кој пат го добил значењето, колку силни се 

врските на семантичката тема и другите значења.“ 37 

         Откривањето на семантичката тема за изведените значења е од иста 

важност како и откривањето на продуктивната тема за изведените зборови. 

„Проширувањето на семантичката структура на зборовите претставува 

лексичко богатство, т.е. е еден од внатрешните начини за зголемување на 

експресивноста и експресивната моќ на јазикот“. 

                                                   
37 Цит. дело, стр. 128. 
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 На крајот можеме да кажеме дека од лингвистичката анализа на текстот 

на Канонот на Лек Дукаѓини, освен теоретски објаснувања и толкувања, 

издвоивме и приложивме многу зборови кои имаат многу значења. 

 

 

4.8.  СИНОНИМИЈА 

 

 Синонимите се зборови различни по форма, а имаат приближно исто 

значење. Тие се совпаѓаат по своето основно значење, а се разликуваат според 

дополнителните значења, сферата на употребата или чувственото нијансирање. 

38  Синонимите обично се делат на лексички и стилистички. Синонимите 

настануваат со создавање нови зборови или нови значења на зборовите, со 

навлегување на дијалектни или жаргонски зборови во стандардниот јазик, со 

усвојување на туѓи зборови итн.             

 Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини наоѓавме бројни синоними, како 

на пример: gjeli – koduesi - kodoci, § 808, f .80; trevezë – sofer § 653. f. 6, ogiqi – 

dashi - berri § 799, f. 79, papërdhok - guralec и др. 

          „Зборовите како носители на поими се употребуваат во литературата за да 

се добие изразна моќ. Многу зборови во обичната комуникација се поврзани 

меѓусебно по неутрален и вообичаен редослед, но во книжевните текстови се 

употребуваат на посебен начин, образувајќи и синоними или антоними“. 39 

          Синоними образуваат не само зборовите, туку и морфолошките форми, 

категории и граматички конструкции кои имаат блиски, но не сосема исти 

значења. Треба да се забележи дека „Синонимите, воопшто, а особено 

лексичките синоними се тесно поврзани со контекстот на нивната употреба, кој 

зависи не само од околните зборови, туку и од посебната ситуација на нивната 

употреба“. 40 

                                                   
38 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 151. 

39 Fatmir Agalliu, Gjuha e Nolit në veprat origjinale të tij, Tiranë, 1999, 169. 

40  Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2004, 12. 
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           Како полисемијата, така и синонимијата е израз на продлабочување на 

човечкото познавање, со цел да откријат некогаш нови аспекти на предметите и 

феномените. Според Рами Мемушај, „најправедно е лексичките синоними да ги 

дефинираме како зборови со  приближно или слично значење, но со различен 

фонетски строеж“. 41 

Во Канонот на Лек Дукаѓини имаме голем број на синоними, како: Pushka 

§ 478 - huta, § 484, pika  39 - martina,§ 484, pika  39 - pistole, § 484, pika 40, 

këpucë - opanga § 967, f. 91.  

           Кога се изучуваат синонимите, тие треба да се разгледуваат не само од 

аспект на лексичкото значење, туку и од други страни, како што се стилско-

емоционалната нијанса, распространетоста и сферата на употребата на 

зборовите, нивната способност да формираат нови зборови или да се 

поврзуваат со други зборови во синтагма, фразеолошки израз или реченица. 

Познато е дека не постојат синоними без никаква разлика, самиот јазик не би се 

оптоварувал со непотребни зборов.42 

 Зборот udhëve (пат) нема фигуративно значење во состав на синтагмата 

mbeti udhëve (остана низ патишта), но има фигуративно значење кај bredh 

poshtë e lartë, (талка горе – долу, талка таму – ваму); синтагмата mbeti në 

rrugë се подразбира како mbeti pa kulm mbi kokë, pa shtëpi (остана без 

покрив над главата, без куќа); именките tokë и truall се синоними (земја, 

плац), но сепак именката tokë во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини се 

користи со неколку значења, и тоа: planet- vend- vise- krahinë-atdhe-

katund-flamur-zabel (планета, место, простор, земја, предел, зона, татковина, 

село, знаме, рид) итн. Именката truall се користи во значење на: truall- arë – 

kopsht-livadh-vêsht-proxhem-zabel –orgaj-xânë (земја, нива, плац, 

градина, ливада, лозја, рид и др.). Освен семантички разлики, овие и сличните 

синоними имаат и заедничко значење: vend ku jetojnë dhe veprojnë gjeniet 

e gjalla (место каде што живеат живи суштества). 

                                                   
41 Rami Memushi, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2006, 163. 

42 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 152. 
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            Синонимите можат да се разликуваат и според стилистичко-

емоционалната нијанса, како кај зборовите gjeli-kenduesi-kadoci (петел) кои 

имаат исто основно значење, но со различни фигуративни значења, бидејќи 

именката kenduesi во текстот на Канонот има метафорично значење како 

показател на времето, зората (некогашен будилник), како во примерот: 

“Kenduesi âsht herori (sahati) i të vorfnit.” § 808, f. 80. Синонимни парови 

образуваат и зборовите latush-spat (вид секира за резбање дрво, секира за 

сечење дрва) si: Heret kan pas doke me hjedhë latushen (spaten).§ 224, f. 35. 

Синонимите воопшто се разликуваат и од можноста за образување на нови 

зборови или за стапување во врска со други зборови во синтагми и 

фразеолошки единици. 

          Од именката udha (пат) во текстот на Канонот се образува слободна 

синтагма: Udha e madhe, udha katundit, udha e verbër, udha e flamurit (голем 

пат, селски пат, слеп пат, патот на знамето) како и фразеолошки единици: 

“Udha e madhe nuk làn gjâ.” § 186, f. 33, “Udha e Flamurit do të jét e gjânë aq, sà 

âsht e gjatë shtîja e Flamurit”.§ 274, f. 41 итн.  

           Зборот plang која значи banesë, shtëpi (стан, куќа) е образуван од 

изведениот збор: plangëçore со значење vija e mullinit (млински канал) § 

342, f. 45. Зборовите kokë и krye (глава) се дијалектни синоними (првиот е 

тоскиски збор, а вториот гегиски збор) од кои се образуваат различни зборови: 

kokëderr, kokëmish, kokëtul, kokëmadh, kokëdrejtuese, kokë me rëndësi “i ditur” 

итн., додека од зборот krye се образуваат зборови од типот: kryeqytet, 

kryeministër, kryeinxhinier, kryetar, kryesoj, krye e librit, në krye të javës... 

            Овие и слични синонимни зборови не можат да се заменат еден со друг. 

На пример, не можеме на албански да кажеме krye me rëndësi, krye drejtuese, 

како што не е возможно да се каже kokëqytet, kokëtar, në kokë të vitit, ia dalë në 

kok и др. Значи, зборовите kokë и krye се синоними, не се покриваат потполно 

еден со друг.43  

            Со цел правилно да ги определиме синонимните парови и низа, треба да 

се користи методот на анализа на семантички компоненти, според општото 

                                                   
43 Цит. дело, стр. 153. 
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правило: „Ако сите компоненти на значењето на еден збор се исти со сите 

компоненти на значењето на друг збор, тогаш овие два збора се целосни 

(апсолутни) синоними, со исто значење“. 44 Целосни или апсолутни синоними 

има кога два збора се употребуваат како термини, на пример: parashtesë – 

префикс, emërore - номинатив, qiellzorizim - палатализација и др.  

         Така, според основното значење синоними се зборови: vajzë – çupë – 

gocë (девојка – чупе – моме); i zbrazët – bosh (празен – бош) итн.  

             Во оваа насока, сметаме дека вреди да се додаде и тоа што ако два збора 

се преплетуваат по едно значење, но се разликуваат во повеќето други значења, 

тогаш овие зборови не се сметаат како синоними. На пример, именките dele и 

dhi (овца и коза), кои се појавуваат и во текстот, имаат заедничка особеност, 

односно се „ситни слични домашни животни“ но имаат и одредени важни 

разлики. Ова метода се применува и за разликување на контекстуални 

синоними. 

         Истражувањата на синонимите треба да ги разјасни разликите и 

сличностите меѓу нив за да биде во корист за нивна правилна употреба“.45 Во 

рамките на лексичкиот систем, синонимите образуваат синонимни низа. Овие 

редови или низа не се ништо друго освен микросистеми во рамките на 

лексичкиот систем, микросистеми, кои се запишуваат, објаснуваат и толкуваат 

во синонимни речници. 

Неколку примери за синоними од текстот на Канонот на Лек Дукаѓини: 

shtegu – kapërcyelli, bulg –bujk, tagri - detyrë § 492, f. 54, betarë – porotnik, § 

536, f. 60, trevezë – sofer § 653, f. 68, meshtar – prift, grykëholla – pushka,  f. 85 и 

др. 

 Синонимите се употребуваат како во говорениот така и во писмениот 

јазик. Колку повеќе синоними има во одреден јазик, толку побогат е тој јазик. 

Преку синонимите ги изразуваме и најмалите нијанси на нашата мисла. 

Текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, како и албанскиот јазик воопшто, е богат 

                                                   
44 Цит. дело, стр. 153. 

45 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Toena, Tiranë, 2006, 154.   
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со синоними, со кои јазикот и нашето изразување стануваат разновидни и 

живи. 

          

 

4.9. АНТОНИМИЈА  

 

          Антонимите се зборови со спротивно значење. Тие изразуваат логички 

противставени, но сепак поврзани поими. Зборовите можат да се 

противставуваат според признакот на предметот, според дејностите или 

состојбите на некого или на нешто, според времето, според количеството итн. 

На пример, значењето на зборот ditë (ден) станува појасен во спротивност со 

значењето на зборот natë (ноќ), grua – burrë (жена – маж), djalë – cucë 

(момче – девојка), i ri - i vjetër (млад – возрасен, стар), ngrihem - ulem 

(станувам – седам), lart - poshtë (горе – долу) итн.  

 Поаѓајќи од ова спротивно значење, антонимите во толковните речници 

на албанскиот јазик, па и во другите јазици се употребуваат доста често при 

толкување на значењата на зборовите, т.е. се дава и антонимот на зборовите. 

 Антонимите се користат во различни стилови на јазикот, особено во 

уметничката литература, како моќно изразно средство. Со антоними се 

образува стилистичка фигура наречена антитеза, како во текстот на Канонот: 

Gjaksi e kà të luejtmen nâten,e aty, kû t'a çilë drita, të struket" §. 869, f. 84, "Si të 

biej në gjak nieri, të hikmen e të mshefmen i kà per deytrë" § 869, f. 84, “Del i miri 

prej të keqit e i keqi prej të mirit".§ 891, f. 85. 

             Од примерите јасно се уочува дека авторот ги употребил антонимите и со 

стилски функции, со паралелна употреба на антонимите се истакнува многу 

повеќе значењето на противставените зборови. Антонимијата најчесто се 

среќава кај придавките, прилозите, глаголите и именките. Треба да нагласиме 

дека антонимијата се образува меѓу иста класа зборови, кои треба да имаат 

најмалку една заедничка особеност. На пример, зборовите nalt˂ ˃poshtë  (горе 

– долу) се спротивставуваат просторно; придавките i mirë ˂ ˃ i keq (добар – 
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лош) се спротивставуваат по квалитет; i bardh ˂ ˃i zi (бел – црн) се спротивни 

по боја.  

        Антонимите можат да бидат со ист или со различен корен. Кога се 

образовани со ист корен (основа), се користат претставки со спротивно значење 

или пред нив се употребува одречна честичка (jo-, pa-, ç’-, de-, a-, аb- како 

интернационализми, nuk): objektiv – joobjektiv (објективен – необјективен), 

normal - jonormal, anormal (нормален – ненормален), armatos – 

çarmatos, nuk armatos (вооружува – разоружува, не вооружува) итн.   

 Кај голем број зборови имаме потполна антонимија имаме, како i rëndë 

˂˃ i lehtë (тежок – лесен), poshtë ˂˃lart (долу – горе), herët ˂˃vonë (рано – 

доцна, касно), vesh ˂˃zhvesh (облекува – соблекува) и др. Целосна антонимија 

имаме и кај споредбениот степен на придавки и прилози, како во примерите: 

më i lehtë˂˃më i rëndë (потежок – полесен), shumë herët˂˃shumë vonë 

(многу рано – многу касно, доцна), „но кај одредени придавки и прилози кои 

изразуваат боја, температура, густина како и кај зборови со предлозите: jo-, pa-

, mos- (не-, без-) спротивставувањето не е секогаш потполно, како кај паровите 

i bardhë˂˃jo i bardhë (бел - небел), shko˂ ˃ mos shko (оди – не оди), i 

armatosur ˂ ˃ i paarmatosur  (вооружен - невооружен).“46  

           Во вакви и слични случаи се одрекува значењето на првиот збор, но не се 

искажува спротивното од него. На пример, во противставувањето на придавката  

jo i bardhë (небел) се вклучува не само придавката i zi (црн) туку како можни 

опозиции се сите други небели бои: i kuq, i blertë, i verdhë (црвен, зелен, 

жолт...). 

             Ќе наведеме неколку антонимни парови од текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини кои се противставени според признакот на предметот, според 

дејностите или состојбите на некого или на нешто, според времето, според 

количеството и др.: termal ˂˃teposhtë, i mirë ˂˃i keq, nip ˂˃stërnip, fisnik ˂˃a 

firua, burre ˂˃a grue, djalë ˂˃a cucë, i martuem ˂˃i pamartuem, burrnim 

˂˃shpurrnim, thurën ˂˃shthuren, ndrrohet ˂˃ shndërrohet, kparcye 

˂˃shkapercye итн.  

                                                   
46 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 162.   
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          Во текстот има и голем број зборови без да образуваат антоними: djathë, 

tlyen, ujë, drû, plnag, pajë, haenat, bylmeti, shpí, mish, vijamë, miell, grûn, miell, 

sheqer, oriz, okë, mjalët, djathë, tlynë, voj, oborr, steli, tbâna, landë, koshari, kapár, 

grazhdi, sana, kashta, mëdhesk, kësollë shpí, ndërtesë, vathi, çarraniku, kumbonë, 

thuper, mdheskë, kullë, koteca, kërrabë итн. 

Од сето погоре изложено може да се каже дека во текстот антонимите 

заземаат значајно место. Впрочем антонимите се користат доста често и во 

народните говори.47  

 

 

 

 

                                                   
47 Miço Samara, Çështje te antonimisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 1985, 42. 
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ГЛАВА  V 

 

 

5. ЗБОРООБРАЗУВАЊЕТО ВО ТЕКСТОТ НА КАНОНОТ 

 

 Најдобар начин за збогатување на лексичкиот состав на еден јазик е 

образување на нови зборови преку различни начини и средства. Начинот на 

образување на зборови се смета како дел од морфологијата, па и на 

лексикологијата, најчесто наречена и како лексичка морфологија. Најчести 

начини на образување на зборовите во албанскиот јазик се: со префикси, со 

суфикси, со суфикси и префикси, со спојување, аглутинација, препозитивно 

членување, конверзација и др. 

 Општопознато е дека имаме првични и изведени зборови. Зборовите 

можат да се делат и на неизведени и изведени зборови. Имено, неизведени се 

оние зборови кои не се образувани од други зборови, додека изведени се оние 

што се образувани од друг збор. Изведените зборови се градат најчесто со 

претставки (префикси), наставки (суфикси) и инфикси (елементи кои се 

вметнуваат во средината на зборот), кои се додаваат на зборообразувачката тема, 

а која може да биде корен, тема или друг изведен збор.  

Образувањето на зборовите е доста важно за секој јазик, бидејќи 

овозможува обновување и  збогатување на фондот на зборовите. При формирање 

на зборовите важна улога играат: критериумот за соединување на зборовите во 

една единица, средствата што се користат за градење на зборовите, местото на 

овие средства во однос на темата на зборот и коренот на зборот. 

         Начинот на образување на зборовите со префикси, инфикси (додатоци во 

средината на зборот) и суфикси во албанскиот јазик е доста застапен. Во текстот 

на Канонот на Лек Дукаѓини издвоивме голем број на првични зборови, како: 

vetja, gergas, rob, familja, gjinja, gjiní, fise, flamur, kóm, zoja, bariu, burrë, seicilli, 

bulku, djali, dhandrri, nusja, varza, gra, nip, bijat, fmí, krushka, mik, ûngji  итн. 
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             За сложени зборови во текстот ги сметаме: Motmotit, kryezot, muranen, § 

260, gurapeshi, brumbullakzohen, § 591, dordhânës § 683, bukdhânsi § 768, pika c), 

edhepsè § 798, dypernjahja § 805, kêdo § 846, tredhetditëshe § 859, kurrkush § 861, 

grykëholla § 885, vetvrasi § 959, nendoresh § 1015 и др. 

       Аглутинативни зборови (fjalë të pëngjituara) се: katerqind (§ 697, f. 71), 

njizetekater (§ 448, f. 51), pẽsëdhetët, gjithherë (§ 276, 41), gjithsa (§ 348, f. 46) 

atëherë (§ 11, pika 5, f. 4) итн.  

 Подолу ќе претставиме неколку најчести начини на образување на зборови 

во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини:  

 

 

 

 

5.1. Зборови образувани со префикси (претставки)  

            Зборовите со претставки се образувани преку додавање одреден префикс 

пред темата на зборот. 1  Иако бројот на зборови градени со префикси во текстот 

на Канонот не е многу голем, сепак тие се од особен интерес за дијалектната 

лексика.  

 При формирање на зборови префиксот се придава на друг збор или на 

тема на зборот. Кај новосоздадените зборови со префикси не се менува лексичко-

граматичката категорија туку претставката му дава на зборот ново или 

дополнително значење. 

         Најпродуктивни префикси во текстот на Канонот се претставките: pa-, 

para-, për-, sh-, z-, tat-, ster-, stra-, te-, ter-, ç-, со кои се добиваат именки, 

придавки, глаголи и прилози.     

 
 

Претставката pa- 

 Според познатиот албанолог, Еќрем Чабеј „овој префикс е доста чест кај 

народни зборови, додека во писмениот јазик е доста продуктивен при 

                                                   
1 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës Shqipe, Tiranë, 2006, 172. 
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образување на именки, придавки и прилози. 2 И во текстот на Канонот овој 

префикс најчесто се среќава кај именки, придавки и прилози.  

Именката papërdhok: Aty, kû të fillojë me mifë do ulet kambkryq, do të 

mârrë nji paperdhok në dorë të majtë, edhè e hjedhë në kater ânë kryq e rreth vedi: aj 

vend âsht i tij. Heret kan pas doke me hjedhë latushen (spaten). § 224,f. 35. 

Именката pabesije: Per me shndoshë pûnen e uhás e per me largue çdo 

dyshim pabesije per uhá të dhânun, mund të mirret pengu. § 501, f.56. 

Придавката të paprekshme: Pronet e pasunija e kishës jânë të 

paprekshme .§ 6, f. 2. 

Придавката të pakurorë: Djalin të pakunorë kanûja s’e njef per 

trashigues. § 89, f. 26. 

Придавката i paligjshem: Po u çue kush edhè shiti token, mullinin a rendin 

e ujit, pá jau leçitë kushrijve, vllaznís, fisit a kufijarit, tregu âsht i paligjshem kah 

kanûja. § 468, f. 42. 

Придавката e pandershme: Dora e mâjtë me kanû quhet e pandershme, e 

cilla mêrr e nuk ep, me miq núk falet. Veç i pabesi me të pabesin falen me’të. § 646, f. 

68. 

Придавката të pasosun: Vargu i brêzavet të gjakut e të gjinís, shkon në të 

pasosun per Shqyptarin e malevet. § 695, f. 71. 

Придавката të papritun: Po diq i ati në të papritun, tuj lânë djalin férishte 

djepi, kushrinija do t'a mârrë në kujdes pasunín e dialin mje qi të bâhet 15 vjeç. § 116, 

f. 29.  

Придавката e patundshme: Pasunija e tundshme u bâhet giobë e  

patundshmja do të jesë zmojle  ( fjalë e huaj gjeje origjinën) (djerr), per kullosë të 

flamurit.§ 119, f.1 05. 

Придавката të panjefun: Krenët e Flamurit: Po u lyp per Poronik nji nder 

Pleq të mdhaj, vehtja e tij xêhet per 12 Poronikë të panjefun.  § 1223, f.108. 

Придавката i pamartuem: Zot shpije mundet m’u ba edhe njeri i 

pamartuem § 20, f. 7. 

 

                                                   
2 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976, 168. 
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Префиксот para- 
   
 Овој префикс се придава на неколку народни зборови, додека во 

писмениот јазик стана продуктивен повеќе преку преводите од други јазици на 

албанскиот јазик. Оваа претставка ни дава до сознание дека нешто се извршило 

порано од дејството што се искажува со глаголот на кој му се придодава. Во 

текстот на Канонот има мал број такви зборови, а ние успеавме да издвоиме само 

еден, и тоа:  paravehet : E mira e perbashkët i paravêhet dâmit të veçanët.§ 270, f. 

41. 

 
 

Префиксот per- 

      Во текстот на Канонот оваа претставка е доста продуктивна, а се среќава кај 

именки, придавки, прилози, глаголи, како кај долудадените примери:  

Придавката pertrîme: Me dekë njani vllà prej dy te damve, pá lânë djalë në voter, 

toka, qi i pat rá në pjesë, do të dahet trísh, posë tokësh të bleme mbrapa e pos gjâsë së 

gjallë të pertrîme § 84, f. 25. 

 

Придавката i pervjeçëm: Landa a péma, qi i bân dam arës së huej me hije, 

a do t'a zhgulë i zoti, a do t'i a lajë darmin e pervjeçem të zot't t'arës (Malësija e 

Lezhës § 267,j),f. 40. 

Придавката e perbashkët: E mira e perbashkët i paravêhet dâmit të 

veçanët.§ 1223, f. 108. 

Глаголот perkujdesë: M’u perkujdesë per të marët e gjindes e të shpís ,§ 21, 

numër 1) f. 8. 

Именката percaktimi: Percaktimi i shkuesit, § 37, f. 12. 

Глаголот pergjak: Aj, qi t'a pergjakë a t'a vrasë shpêzin, i a mêrr 

"Shengjeten", § 404, f. 48.  

Прилогот perkah: Burri i vejë, po s’pat prind, ká tager me folë vetë per 

martesë të vet, (porse burri i Malevet të Shqypnís s’e bân ket pûnë, edhe në dijtë se do 

t’jesë pá u martue; dokja âsht me qitë nji tjeter qi të flasë per tê perkah martesa), § 

35, f. 11.  
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Глаголот perligj: Me mbytë grueja burrin, e m’u çue i kunati me vrá të 

kunaten, pse i a vrau të vllán, kjo s’âsht e perligjme më kanún. – Gjaku i grues s’bâhet 

krahas me gjak të burrit; prá, tepricen e gjakut të burrit do t’a perligjin prindja e 

grues. nye, 28 f. 19. 

Глаголот perbuzë: Me rrahë e me lidhë gruen e vet, kúr të mbrrîjë me i a 

perbuzë fjalen e urdhnit. § 58, b, f. 22. 

Глаголот perzien: Per në paçin blé tokë të reja e pertrî gjâ të gjalla 

permbasi u perzien, do të qesin ne pûnë. § 86,f. 25. 

Глаголот perkujdes: M’u perkujdesë per të marrët e gjindes e të shpís. § 21, 

nr.1) f. 8.  

 

Образување на прилози од префиксот per-  

  Perdhûni: Po s’nigioi vajza me shkue m’at fat, qi e pat xânë, edhe me 

perdhûni do t’ia apin atij, qi e ká xânë me “Fishek më shinë”; e per n’i raftë per sŷ  

vajza tue hikun, ky e vret me fishek të prindës së sáj, e gjaku i vajzës shkon hupës, per 

arsye qi me fishek të tyne e vrau.§ 43, f. 14. 

Permbasi: Per në paçin blé tokë të reja e pertrî gjâ të gjalla permbasi u 

perzien, do të qesin ne pûnë . § 86,f. 25. 

 Perposë: Si të shtegtohet barrtori e, porsá të largohet prei hijes së mullînit i 

duel kush para e, a e vret a a mêrr kush kalin me gjith barrë, mullîsit as s'i pritet mik 

as s'i xêhet kryet, perposë n'i rafét ndore barrtori. § 395, f. 48. 

Pergjymës: Po i dha lêjen i zoti i hurdhës, gjojen e dajn pergjymës.§ 445, f. 5. 

Permbrapa: E vûna per gjurmë nji shpez e del tjetri edhè m'a pret rrugen, pà 

diejtë sè kà kend permbrapa, edhè e mshilë në shpellë a në zgaver të lisit, tui e rrethue 

tri herësh me gjurmë, e mbas do kohe behem un, qi e pata vû perpara, nuk karn tager 

m'at shpez, âsht i atij, qi e shili,§423, f. 49. 

  Pergjithmonë: Po s'e lypi mikun e vrám, edhèpse shoq, s’ ká pse del në 

kuvend burrash, pse jet i koritun e i marruern  pergjithmonë e jetës. § 651c, f. 68. 

Perndryshej: Dorërasi, po muejt vetë me e sjllë marë te vramin, mire; 

perndryshej mbe kêdo, qi të ndeshet, do t’i thotë qi të shkojë me e sjellë marë e armen 

me i a pshtetë tê kryet.§ 846, f. 82. 
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Perndryshe: ’’Pashtrakun epe vetë, perndryshe t’a marrin edhè me 

perdahun. § 280, f. 41. 

Perkohsisht: Besa âsht nji vade lirije e sigurimi, qi shpija e të vramit i ep 

dorërasit e shpijarvet të tij, tuj mos i ndjekë per gjak perkohsisht e mjé në vade të 

caktueme. § 854, f. 83. 

 

 
Префиксот sh- 

        Ова претставка се придава на именки, придавки, глаголи, прилози со 

различни функции:  

Shkmehet : Me hî dorëzânë kush i shpís pertej se i bân arma; me shitë, me blé 

a me ndrrue gjâ pá leje të zot’t të shpís, ká tager mos m’u pergjegjë, se Kanuja s’e xên 

per të zakonshme as të shitmen, as të blemen as të ndrruemen e as dorëzanín këso 

dore, e çdo send a gjâ do të, shkmehet se  â bâ pá lêje të zot’t të shpís. § 20, f. 8. 

Shburrnue: Jé i lír me mbajtë burrnín t’ ande, jé i lir me u shburrnue § 518, f. 

58. 

Shnjerzim: Po duel ndo 'i burrë zêmrak, edhè i prin të zot't në gjâ të vet 

permbas bés së rrêjshme, ajo do t'a lajë gjân të dyfishueme e gioben e bés së rrêjshme, 

e mbi këta kanûja i a njet vûlen e shnjerzimit brêz mbas brêzit mje në shtatë faqe. § 

589, f. 63. 

Shthurun: Po e ngrefi kush kurthen në kopsht të shthurun e rá në 'të berri, 

lán berrin.§ 758, f. 76. 

Shndrrohet: Preja nuk shndrrohet ndryshej, por a me pré tjeter, a me 

pushkë. § 785, f. 76. 

Shkapercye: Si tuj shkue, si tuj dredhue urdhtari e lajmtari do t'udhtojn per 

udhë të madhe e pá shkapercye caqet e dâme prej flamurve me besë të gjâs e të 

çobânit. § 879, f. 84. 

 

Префиксот z- 

     Префиксот z- се придава на именки, придавки и глаголи со разни 

функции. Со оваа претставка издвоивме неколку зборови од текстот на Канонот, 
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како zbashkut: Krushqt me krushken do të hajn bukë zbashkut më njitryezë; 

s’a’kanu me i da dyzash. § 55,f. 18. 

 

Префиксот p- 

  Со оваа претставка го забележавме глаголот pvet: Vllau i parë do të pvetet  

per gjithshka mbrenda e jashta shpijet, § 63,b) , f. 23. 

 
 
 
 
 

Префиксот m- 
 

  Со оваа претставка е образуван зборот mkambë: Me rritë e me mkambë 

fmin me nderë; § 33, e), f. 11. 

 

Предлогот ster-  

 Овој префикс се придава на именки, придавки и глаголи, како:  sterpleq: 

Çâshtjet e randa, qi i perkasin njij fisi mbarë, do të peshohen e do të pleqnohen prej 

Krenvet të fisit bashkë me Pleq, Sterpleq e Vogjlí.§ 1120, f. 102. sternipa: Nipa e 

sternipa, edhè në djep me kênë e âma do t’a két dashin per doret e djepin më shpînë § 

48,a,f. 15. 

U sterdá:  Vllazent e dám nii herë me gúr e kufí, po u perzien persrí, e mbas 

do kohe u mbushet mendja me u sterdà, tokët i dajn mbas kufinit të së dames së parë. 

§ 86, f. 25.  

Stershitun: Toka e shitun me qyshke: Un po t'a shes ket tokë sot, por neser, 

t'u mbush mendja tý  m'e stershitun, nuk mùnd t'i a epsh tjeterkuej, per pá m'a prû 

mue persri tê dera.§ 473,f. 52. 

Stermârrin: Si t’u epet Pleqvet në dorë pengu i pelqimit, edhè ne u 

pendojshin të fjalisurit, nuk mùnd t'u a stermârrin pengun, as nuk mund t’i ndrrojn 

ata Pleq.  § 1001, f. 94. 

Sterkqi: A fola a s'fola, goja nuk vûlosë gjâ. Fjalët e sterkqive  kanûja s'i mêrr 

para sŷsh. § 524, f. 59.  
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Sterplak: Kush të vras nierin prá, kje burre a grue, djalë a cucë a edhè 

férishte djepi, i mirë a shemtim per dukë, krye, plak a sterplak, i pasë a i pá- pasë, 

fisnik a firuk, ndeshkimi âsht nji doret: per vrasë të mashkullit 6 qese, 100 desh e 

gjysë kau giobë.§ 892, f. 85.  

Strapleqt: Pleqt e Krenët e Flamurit nuk mùnd të kpusin kurrnji gjýgi e nuk 

mùnd të giobisin kend në katund, pá i pasë me vedi Pleqt e Strapleqt e katundit, në të 

cillin gjindet fajtori. § 1004,  f. 95. 

 

Префиксот te- 
 Се употребува кај прилогот teposhtë: Ujët nuk din të dredhun termal e 

teposhtë: n'i raftë kryet kah vendi i yt, s'mùnd e ndalish. § 363, f. 46. 

 

Префиксот ter-  

  Се јавува кај прилогот termal: Ujët nuk din të dredhun termal e teposhtë: n'i 

raftë kryet kah vendi i yt, s'mùnd e ndalish. § 363, f. 46. 

 

Префиксот ç- 
  Çarmatos: âsht shêj urtije per vedi, pse, 'si ti mârrish armen, edhè në pasët 

ndoi mende të keqe miku, nuk kà shka të bân si t'a çarmatosish. § 615, pika c),f. 67.  

 

 

5.2. Зборови образувани со наставки (суфикси)  
 

 
         Зборовите со наставки во текстот на Канонот, како и воопшто во албанскиот 

јазик, се побројни отколку оние со префикси. „Со суфикси не само што се 

образуваат зборови со ново значење, туку може да се изведува и премин од една 

во друга граматичка класа зборови“.3 Најпродуктивни наставки во албанскиот 

стандарден јазик се: -ár, -tár, -ór, -tór, -íst, -í, -ít, -iót, -sí, -rí, -ím, -úk, -éshë, 

- úshë, -ác, -áç, -ák, -án (-ján), -ér (-iér), -ó-, -só, -zó, -ós; -atë, - ore, -tore, -

                                                   
3 Jani Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe , Tiranë, 1974, 81. 
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ishte, -ishtë, -ajë, -najë, -icë, -izëm, -azëm, -itet, -imisht, -avec и др., кои се 

и носители на акцентот на зборот.4 

 Во продолжение ќе приведеме неколку примери за најкарактеристични 

наставки на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини:  

 
Наставката -tar 

 
           Ова наставка се верува дека е стара наставка во албанскиот јазик. Таа се 

среќава во пишувана форма уште во старите документи и книжевни дела кај 

првите текстови на албански јазик. Го наоѓаме кај Бузук: burgëtar, gojtar, 

peshkatar; кај Буд: fëdigëtar, sqimatar, veshtëtar; кај Барди: derëtar, 

furrtar; кај Богдан: detar, kankëtar, gjuhëtar.” 5 Во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини се среќава кај именките: kujdestár, lajmtár, famullitar, betar, 

bestar, gjygjtar, meshtar, shtegtar, udhëtar  и др. 

flamurtari:  Me kênë derë Flamurtari, djalit të pare të vllaut të parë i perket 

Flamuri,§ 63, c), f. 23.  

 Со оваа наставка се образуваат и именките: rrogtari, ngatërrestari, pretari, 

ortari, shtektari и др. §50. Наставката –tar(е).  Со истата наставка за женски 

род имаме неколку именки ndeshkimtare: Pjesa ndeshkimtare § 13, f. 5. 

shqiptare: Grueja shqyptare farë trashigimit s’ká te prindja, as më plâng, as në 

shpí, - kanuja e xên gruen si nji tepricë në shpí. f. 17, nye i 20. 

 Во множина оваа иста наставка се употребува во формата –tarë :  

Flamurtarë како во фразата: Tuj vû két besë, flamurtarët me Krenë e 

djelmni, i caktoin udhen udhtarit, lajmtarit, si edhè bariut me gjâ. § 875,f. 84. 

Giobtarët: Sterpleqi bashkë me Vogjli a Djelmni fisesh jânë giobtarët. § 1170,f. 103. 

Farketarët: Jashtohen prej ushtrije.§ 1225,f. 108. 

Gjâmatarët: Gjâmatarët rreshtohen, tuj perbâ gjymës rrethit me ftyrë kah i 

dekuni. § 1245,f. 109. 

                                                   
4 Prof. dr. Fatmir Agalliu, dr. Engjëll Angoni, prof. Shaban Demiraj, prof. dr. Ali Dhrimo, as. prof. dr. 

Enver Hysa, prof. dr. Emil Lafe, prof. dr. Ethem Likaj, Gramatika e gjuhës shqipe, vëllimi I, 

Morfologjia, Tiranë, 1995, 100; Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, Fonetika 

(maket), Tiranë, 1983, 130.  

5 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976, 277. 
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Deshtarët: Të Premten mbrama shkojn Thirrca, Strufulleca, Magjatore, 

Ujatore, Deshtarët, e Krushqit miq. §49,b), f. 15. 

Pritëtarët:  Gjithsá herë të flasin Pritëtarët me kapucarin, msheftas do të 

flasin.§ 1100, f. 100.  

Shtektarët: Shtektarët, çfarëdo kîmbet e nderjet të jenë, qi ndeshen me 

krushq, do të shmangin udhen sá të kalojn krushqit. nye 24, f. 17. 

Gjygjtarë: Pengu thirret "Pengu i pelqimit a i zábukës".qi don me thànë sè, 

tuj e dhânë pengun në dorë të Pleqvet gjygjtarë, këta gjinden gati me i ndêjë gjygjit e 

pleqnis.§1019, f. 95. 

Bestarë: Bestarë jânë ata, qi hijn tê prindja e kushrinija e të vramit, per me 

xjerrë besë per dorërasin e per shpí të tij, jânë mprojtarët e dorërasit e të shpís së tij, 

qi mos t’i gjêjë gjâ në vade të besës.§ 851, f. 83. 

Dishmitarë: Dy dishmitarë (Kumarët e Kunorës) §46,i),f. 15. 

Rojtarët: Po u shterngue me të shpejt damçori, e i punoi fuqija e krahve, edhè 

i dha spatës tuj e ngulun mje më tû në trup t'arrnênit, e po s'mund e xueren rojtarët e 

bjeshkës, kufíni i flamurit të këtij, qi e nguli spaten, jitte aty. (Si i ká pasë ndollë Gjokë 

Buçës s'Kaçinarit me Kushnê.)§ 266, f. 39. 

 
Наставката -tor 

Pûntor:  Me çue gjinden e shpís per puntorë uhá a edhè  falë. § 20, 8, f. 7. 

 

Наставката -isht 

 Со оваа наставка обично се изведуваат прилози за начин од именки и 

придавки, како: 

 perkohsisht: Besa âsht nji vade lirije e sigurimi, qi shpija e të vramit i ep 

dorërasit e shpijarvet të tij, tuj mos i ndjekë per gjak perkohsîsht e mjé në vade të 

caktueme.§ 854, f. 83.  

katundisht: Mullini i lshuem katundisht ditët e rendit i kà të caktueme. § 337, 

f. 45. 

fisnikisht: "Ndera e mârrun nuk shperblehet me gjâ, por a me të derdhun të 

gjakut, a me të falun fisnikisht (permbas ndermjetsís së dashamirve të mirë). § 598, f. 

65. 
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Наставката -zisht 

huazisht: Mort e darsem. peng e giobë e uhán e miellit e ká uhazisht me 

katund. Do t'apë giobë, ashtû edhè ne pjesë të giobës ka tager. § 231, f. 36. 

 

 

Наставката -aj 

   Интересен збор ни се чини именката vijnaj(ë), која ја забележавме во 

множинска форма vijnajet, изведена од темата на глаголот vij (во множина 

vijn) и наставката –aj, како и од падежната наставка –et, како во примерот: 

Vendet, neper të cillat kalojn vijnajet, jânë të shkeluna me Pleq e me gjind: ajo e 

shkelme thirret e dâme edhè e kputme e âsht bâ pleqní.§ 353, f. 46. 

 

Наставката –atë 
 

  ngucatë: Edhè i zoti i shpís, prá, e ká shtekun çilë me i ngucatë, m’u rá pré tuj 

u ndalë armët, e peng me te s’mund të qesin, se kanuja s’jau gjegjë vajin. § 54,b),f. 17. 

 
 

Наставката –as 

  qytetas: Po s'u muer para sŷsh fuqija e fjalës fetare, atbotë Prifti hîn 

ndermiet si çdo qytetas, por, tuj mos bajtë zyria e tij shpatë e litár, po i u bâ n'asgja 

ndermjetsija si e çdo qytetasit, katundi a flamuri do t'a mkambin nderen e tij tuj e 

lypë mikun e prém. § 676, f. 70. 

keqas: Me shá keqas a me rrafé rrogtarin zotnija, e per n'u daftë ky para 

vadjet, per të rrafme e per të shame do t’i ligjohet.  § 129, f. 29. 

msheftas: Gjithsá herë të flasin Pritëtarët me kapucarin, msheftas do të 
flasin. § 1100, f. 100.  

 
 

Наставката –shem 
dhûnshem: Shpín e fâjtorit e djegin, esodumin me bîmë e me dhé, e 

shkaktarin e fâjit të dhûnshem e grîjn kuvendisht me gjak-hupës e robët i a xjerrin 

prej vendit. §1187,f.105. 
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Наставката –im 
 mashkullim (збирна, колективна именка на маж, мажи, mashkull-im): Të 

rámt në gjak, po u bâ vrasa në katund, dorërasí me mashkullim të shpís edhè ferishte 

djepi në kjofèt do të bahen e do të dalin prej katundit e do të shkojn nder miq, per me i 

u shmangë rrezikut të vrasës.§ 896, f. 86. 

 

Наставката –i 
  kumbarija (збирна, колективна именка на кум, kumbar-i-ja):  Kumbarija e 

Shqyptarit të malevet âsht trí  nduersh. §706, f. 72. 

ndrikullia: Ndrikullija âsht si nusija: sí shkon nusja ké prîndët në kohë të 

caktueme prej kanûnit, ashtû shkon edhè ndrikulla në kohë të caktueme te kumbara.§ 

711, f. 72. 

granija (збирна, колективна именка на grua, множина gra-n-i-ja, 

жените):  granija jânë në detyrë me pûnue per shpí; po u teproj koha, si të lirohen 

prej punve të shpís, munden me bâ  punë doret të vetat. § 25, numër 8). 

bagëtia: Aty, ku kalon nieri, kalon edhe bagëtija, kalon i gjalli, e kalohet me 

të  dekunin.§ 52, f. 16. 

dhánttija: Dhânttija perbâhet prejnji groshít per krye, s’a’kanu me dhanë s’ â 

kanû me dhânëas ma teper as mengut. § 55, f. 18. 

  kunetija: Me rrahë kunetija gruen e burrit, prindja e grues i a lypin nderen, 

në mos i raftë mbrapa i shoqi. § 61,e), f. 22.  

prîja: Me kênë derë Vojvodet, djalit të parë të vllaut të parë i perket prîja,§ 

63,d), f. 23. 

strapleqnija:  Me kênë Plak katundit, djalit të vllaut te pare i perket 

strapleqnija § 63,e), f. 23. 

kujnija: Kujnija, mali e bjeshka s'dahen,'do t'a kenë zbashkut, si per drû si per 

kullosë § 66,5), f. 24. 

vjedhnija: Simahorët, qi jânë  ata, të cillt i bâhen ndimë e krah cubit në nji 

vjedhní a në çdo mbrapshtí, e diten e mbrame, po u hetue vjedhnija, do të lajn gjân e 

huej si mbas kanûnit e mbas pjesës, qi kan mârrë. §768, pika b). 

krushqia: Shka âsht gjaku e gjinija per kah krushqija, ashtû âsht edhè 

kumbarija. § 705, f. 72. Kumbarija, § 706, ndrikullia § 709 итн. 
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bulkijet : Per vegla bulkijet, bi. fj. per um të vjedhun e të hetuem cubi do t’i 
lajë të zot’t aq puntorë sà ditë i shkuen hupës, e umini umî. § 811, f. 80. 
   

 
 

 

5.3. Образување на зборови со префикси и со суфикси 

 

         При зборообразувачка анализа на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини 

воочивме дека дел од зборовите се образуваат и со префиксација и со 

суфиксација. Како најкарактеристични такви зборови се: perhjedhun, § 265, 

përbashkët, § 270, nderarnajë, § 276, perbûjtores § 315, pá-armatosun § 401, bâkeqin 

§ 579, pandershme, §646, bérrjêshmin, § 587 итн. 

 

 

 

 

5.4. Сложени зборови (сложенки) 

 
         Под поимот сложен збор подразбираме збор кој е составен од два 

полнозначни, најчесто прости зборови, но и изведени зборови. Притоа 

сложенката може да добие значење сосема различно од она што го имаат 

составните делови (krye + qytet = kryeqytet, мак. главен град), или да се задржи 

донекаде нивното основно значење (udhë + kryq = udhëkryq, мак. крстопат). 

 Вообичаено, кај сложените зборови преовладуваат зборови со два корена, 

иако може да се состават и два изведени или сложени зборови. Составните 

делови стапуваат во состав на сложен збор на два начина: со определбен однос и 

со сврзнички однос (интерконекција). 

                Сложенката мора да има таква форма која ќе ѝ овозможи да се вклопи во 

категориите на бројот, родот, членот и др. Кај сложенките со определбен однос 

меѓу основите на зборот се воспоставува зависен однос, т.е. едната од нив служи 

како главен елемент, како негова определен (детерминиран) член, додека 
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другата како определувачки (детерминанетн) член. На пример кај сложениот 

збор kryeqytet (главен град) темата qytet (град) се определува од темата krye 

(глава). 

            Кај срастувањата со определбен однос значењето на сложенката не е збир 

на одделни значења на двата збора, но се поврзува со нивните значења. На 

пример, сложенката kryeqytet не значи збир на “qytet и krye”, туку “qytet i 

kreut, kryesor” (најважен град, главен град); кај syzi (црноок), sy (око) е 

определбена тема, а zi (црн) е определувачка, а сложенката се подразбира како 

“që i ka sytë të zinj. “ (некој кој има црни очи). Кај сложените зборови кои се 

образуваат со непосредно срастување, односот меѓу составните елементи е 

координативен, тогаш новото значење на создадениот збор е збир на двете 

претходни значења на зборовите: shitblerje (купопродажба) е “Shitja dhe 

blerja e mallrave” (купување и продавање на роба), shurdhmemec (глувонем) 

означува “njeri që është i shurdh dhe memec” (човек кој не слуша и не 

зборува). Оваа меѓуврска и значење на сложенките е уште појасна кај 

срастувањата со составен вокал, од типот: këmbadoras, ecejake (ползечки, 

идими-дојдими)”6  

 При образување на сложени зборови во состав можат да стапуваат две 

именки, именка и придавка, придавка и именка, именка и број, прилог и именка 

итн.  

 Во продолжение ќе изнесеме такви сложенки од текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини: atbotë (20), tatgjyshi (§ 246, pika 3, f. 37), grykëholla (§ 885, f. 85), 

Motmoit,kryezot,muranen,§ 260, gurapeshi, brumbullakzohen, § 591, dordhânës § 

683, bukdhâns § 768, pika c), kambkryq § 224, gjakhupës, kryekcymin §20, pikad), 

kokerrvojet;  jasht-zakonshme (§ 28, f.10); krushkapari (§ 50, f.16); krahmbajtje (§ 

1031, f. 96) и др.              

Сложениот збор tatgjysh е карактеристична сложена именка во текстот 

на Канонот, а сме ја забележале во сложената реченица: “Per ket peshë, e cilla m'u 

randoftë n'at jetë, njekëtû jânë kênë shêjet e vjetra të kufijve, si më ká pasë kallxue 

tatgjyshi, kúr ishe carmerdhok e barí dhizësh me 'tê. Aj e ká pasë mârrë n'at jetë, se 

                                                   
6 Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi,  Tiranë, 2006, 235. 
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kufîjt jânë këtû e këtû, e per mbas fjalës së tij edhè un po e mârr në shpirt." § 246,3), f. 

38. 

         Преку срастување се изведени и голем број други зборови во албанскиот 

јазик, некои од нив пишувани и во текстот на Канонот: edhepsè § 798, dypernjahja 

§ 805, kêdo § 846, tredhetditëshe § 859, kurrkush § 861, vetvrasi § 959, nendoresh § 

1015, gjithnjatyne § 1283, pika, e), mundshtua § 25, numër 5), tjetërkush § 225, 

pêsdhetë § 400, gjithshka § 520, kurrnjanes § 246,1), f. 37, kryegjajâ, gjithherë, 

tjetërkush, njizetekater, trembdhetët f. 11, kurrnji § 32, b), gjithë-herë § 38,5), 

naltpermenduna § 39, tjeterkend § 43, pêsëmbdhetët, f. 12, shtatëmbdhetët, f. 13, 

njëzeteparë f. 15, krushkaparin 50, gjithkush § 107, kryegjëj f. 55, tjetërkush § 441, 

njizetekater § 450, bérrêjshmin § 587, kujdo § 690, katërqind § 697, kurrsesi §1083, 

cillido § 1143 итн. 

 
 

5.5. Аглутинативни зборови (fjalë të përngjitura)  

 

                  Аглутинативните зборови во албанскиот јазик се еден вид сложенки 

кои сраснале при долговековна употреба на два и на повеќе збора во одредена 

синтагма, т.е. двата збора историски биле одделни, а во текот на времето се 

соединиле во еден единствен збор, денес се изговараат со еден главен акцент на 

зборот и се пишуваат слеано. Во нашиот текст за аглутинативни зборови ги 

сметаме: броевите katerqind (§ 697, f. 71), njizetekater (§ 448, f. 51), pẽsëdhetët и др.   

           Неодредените придавки се исто така аглутинативни зборови: gjithherë (§ 

276, 41), gjithsa (§ 348, f.46), kurrfarë (§ 6, pika 6), kurrkush (§ 9, pika 1, f. 3), 

kurrnji (§ 32, f. 11), tjeterkend (§ 43, f. 13), tjeterkush (§ 43, f. 13), gjithshka (§ 17, f. 

13), njikëto (§ 16, f. 5), gjithkah (§ 556, f. 62) итн. 

          И прилозите: mjesditen (§ 23, f. 8), atëherë (§ 475, f. 52), pergjthmonë (§ 651c, 

f. 68), gjithnji (§ 623. f. 67) се аглутинативни зборови забележени во текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини.   
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5.6. Зборови со препозитивно членување 

 Образувањето на зборови со помош на придодавање на препозитивен 

член, исто така, е продуктивен начин за образување зборови во албанскиот јазик, 

вклучувајќи го и јазикот на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини. Имено, 

повеќето партиципни глаголи со придодавање на препозитивен член се 

трансформираат во придавки. Препозитивниот член кај партиципните придавки 

има двојна функција: за образување на збор и како граматички показател на 

падеж, род и број. 

            Но, воопшто препозитивниот член е граматички елемент а не 

зборообразувачки. „Членот добива зборообразувачка способност токму поради 

промената на морфолошката припадност на одреден број зборови, како што е 

партиципот на глаголот. Од оваа гледна точка препозитивното членување се 

приближува кон конверзијата.“ 7 Во i djegun, i pjekun, i qitun, t’argjanët, të butë, i 

vorfen, të trungut, të gjakut, të tamblit, e shuem, të ligë, e vejë, të burrit, e lshueme, 

pá kunorë, pá ligjë, t’eger, të butë, i lirë, i tutun, me barrë, të dalunit, në gjak, në faj, 

pá dije, e huaj, e dhûnueme, i hekurave, e motnueme, e gjanë, e gjatë, e verbët, e 

mbajtmja, e pandershme, i pabukës, të rêmt, e rrgjânet и др.  

          Забележавме дека авторот на Канонот употребувал различни видови 

зборови, како: првични зборови, зборови со претставки, наставки, со префикси и 

суфикси, композиција, аглутинација, препозиција, конверзија, односни со сите 

можни типови на зборообразување. Оваа разноликост ја надминува дијалектната 

основа на изворниот прибран материјал на Канонот. Следствено на ова, сметаме 

дека Штјефен Ѓечови го збогатил својот текст и со други можни форми на 

зборообразување во албанскиот јазик.  

          На крајот, можеме да заклучиме дека изведените зборови се меѓу 

најчестите зборови во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, а од нив зборовите 

образувани со суфикси.  

 

 

 
                                                   
7 AShSh, IGjL, Gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, Tiranë, 2002, 35. 
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ГЛАВА  VI 

 

6. ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ 

 

 Во јазикот зборовите именуваат, искажуваат живи суштества, предмети и 

појави од реалниот свет, како и апстрактни или измислени поими и појави. Но, 

обично зборовите не се употребуваат како одделни, туку се поврзуваат 

меѓусебно во поголеми единици според логички и граматички правила. Оттука, 

секој збор се врзува со низа други зборови, образувајќи разни синтагми.   

 Во јазикот зборовните состави некогаш можат да се наоѓаат и во 

неслободни, односно постојани врски. Во составите од овој вид ослабнува 

одделното значење на зборовите и се формира едно ново значење кое не е збир 

на значењата на составните елементи. 

 Зборовните споеви што се употребуваат во јазикот како целосни, како 

готови јазични елементи со единствено значење, кои настанале постојани при 

долгогодишна историска употреба се викаат фразеолошки изрази или 

фразеологизми. Тоа се зборовни состави кои се одликуваат обично со: а) 

постојаност во образувањето – како неизменливи, скаменети форми; б) ново, 

изделено и единствено значење, кое ги изедначува фразеологизмите со 

готовите единици на јазикот – со зборовите; в) посебна стилска вредност на 

составот затоа што се работи за сликовит, метафоричен начин на изразување.1  

 Фразеолошките изрази на секој јазик се одликуваат повеќе или помалку со 

свои специфичности затоа што тие се израз на духот на еден народ, на неговата 

култура и историја. Од овие причини фразеологизмите мошне тешко се 

преведуваат од еден на друг јазик. Во многу случаи не треба да се прави 

буквален превод, туку треба да се користат соодветни фразеологизми со исто 

значење или со други зборови и изрази со слично значење.  
                                                           
1 Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Лилјана Минова - Ѓуркова, Живко Цнетковски, 

Македонски јазик за средното образование, Просветно дело АД, Скопје, 2001, стр. 222. 
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 Имено, и во реченицата зборовите можат да се  поврзуваат, да се 

здружуваат во целости од различен вид. Зборовите во реченицата можат 

слободно да се здружуваат, да се наоѓаат во слободна врска. Оваа врска е 

позната под името слободна врска, синтагма. При ваква врска секој од 

зборовите си го задржува своето посебно значење, така што значењето на 

составот е еднакво на збирот на значењата на зборовите што влегуваат во тој 

состав. Слободни врски на зборовите се забележуваат и во Канонот на Лек 

Дукаѓини:  faqe bariut, faqe kanunit, faqe njeri § 578 итн.; како и постојани врски: 

katund me katund § 241, f. 37, flamur me flamur § 241, f. 37, flakë per flakë § 257, f. 

38, plak mbi plak, gjygj mbi gjygj, bé mbi bé, me rob e robi, § 17, f. 5 и др., кои се 

фразеолошки изрази.  

           „Фразеолошката единица е лингвистичка единица со самостојно значење, 

која се состои од два или од повеќе полнозначни зборови, со постојана, 

скаменета форма и боја, историски кована подолг временски период, со 

вредност на еден збор, која се употребува како готова и неизменета во јазикот и 

која опстојува како неделлива единица. Сите неслободни синтагми од овој вид 

ја сочинуваат фразеологијата на албанскиот јазик“. 2 

           Во народното усно творештво наоѓаме најголем број фразеолошки изрази. 

Најпознатиот албански лексиколог и лексикограф фразеологизмите ги дефинира 

како „севкупност на постојани врски на зборови кои се создадени низ историјата и 

се скамениле како неразделиви единици, а кои по своето значење се еднакви со 

еден збор.“ 3 

          Текстот на Канонот е богат со фразеолошки изрази. Најчеста употреба 

наоѓаат во составот на народни поговорки, карактеристични за самиот текст. 

Денес, дел од овие поговорки не се среќаваат во албанскиот стандарден јазик. 

           Меѓутоа, дел од фразеологизмите и поговорките сè уште се живи и денес, 

тие се употребуваат во албанските северни краишта. Фразеолошките изрази го 

оживуваат стилот на текстот, му даваат бројни значајни, емоционални и 

                                                           
2 Asllan Hamiti - Ajtene Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, 192. 

3 Jani Thomai, Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Tiranë, 1981, 29. 
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експресивни вредности, кои од една страна се одраз на јазичното богатство, а од 

друга страна се показател за умешноста на корисникот за нивна употреба.   

 Фразеолошките единици се класифицираат според соодветната јазична 

структура: фразеологизми со структура на синтагма, со структура на реченица, 

со вредност на придавка, глагол и прилог, како во текстот на Канонот: ndera e 

Kishës, udha e madhe, kaq e kaq, gjuha âsht tulit e gjithshka bluen, Kisha ban tym 

në famulli, Kush vret vendin, shkon gjak-hups, dorzânë e bestàr nuk hîn kush me 

pare итн.  

           Фразеологизмите обично се користат за да им се даде разни нијанси на 

мислите, чувствата, правејќи го текстот на Канонот со изразено влијание кај 

слушателот или читателот за ситуациите и средините во кои Канонот бил 

применуван. 

 Фигуративноста на фразеолошките изрази е друга важна особеност. Ќе 

приведеме неколку фразеологизми од текстот на Канонот на Лек Дукаѓини: 

“Kufijtë e tokës nuk luhen”, nye 57, f. 37, “Kufini nuk bân lak”, nye 58, f. 37, Kufini i 

fituem me “Gurapesh”a me rrasë të ngarkueme, nye 60, f. 39, Kufini i ngulun me 

“spatë”, nye 61, f. 39, ”Pûna luen shtegun”,”Beja mêrr gjân e vet”, nye 91, f . 61, Beja 

me “Sedije”, neni 94, f. 62, “Gjaku shkon per gisht”, nye 125,  f. 86,”Gjaku per gjak 

me mbetë”, nye, 126, f. 86, “Gjaku per faj nuk jet”, nye 127, f. 87,”Gjaku s’bâhet 

giobë”, nye 127, f. 87. 

 

6.1. ЗБОРОТ И СИНТАГМАТА  

          Зборот како посебна лексичка единица, е исто така составен дел на 

поголеми единици на јазикот, синтагмата и реченицата.4 Употребата на 

зборовите како одделни не може да им служи на луѓето да комуницираат, но за 

целосна комуникација зборовите се врзуваат во низа според логиката и 

јазичните правила, градејќи поголеми изразни единици, синтагма и реченица. 

 Зборовите во врзан текст обично се врзуваат образувајќи слободни 

врски или  синтагми. На пример, зборот faqe (страна, лице) во текстот на 

Канонот образува неколку синтагми, како: faqe bariut, faqe kanuni, faqe e zezë, 

                                                           
4 Jani Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, 97. 
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faqe njeri § 578, faqe dishmitarve, faqe katundit, § 497, faqe burrave § 6 01, pika a) 

итн. „Слободните синтагми обично се формираат од два полнозначни збора 

(именки, придавки, глаголи, прилози) и секогаш изразуваат една врска на 

поими, врската меѓу два предмета на реалноста“.5   

 Во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини, основното значење на 

фразеолошкиот израз udhë e verbët е rrugë (udhë) e verbër (qorre), rrugë që është 

e mbyllur a që nuk vijon më tej, rrugë pa krye, (слеп пат), а со фигуративно 

значење се фразеологизмите: faqe burrave, bahem gadi me là per ty: Detyrsi, kùr 

lypë kend per dorzânë e, per n'i hîfèt ky, faqe burrave i thotë: "Un po të hi dorzânë, 

por shih kjo, sè, po s'e pate nder mend me i bâ gadi të hollat në vade të caktueme, më 

kallxo qysh tashti e të bahem gadi me là per ty. T'a dijshë, sè shnierzim nuk e duroj! 

§ 688. 

 „Една слободна синтагма се преобразува во фразеолошки израз кога 

долго време се користи не во своето основно значење, туку во фигуративно 

значење.“6 Во албанскиот јазик има мал број на зборови кои воопшто не се 

употребуваат како посебни, туку само во состав на одреден фразеолошки израз. 

На пример, зборовите pallë, bretku, dum, re се употребуваат само во состав на 

фразеологизмите: bën pallë, i ra bretku (në punë), i jap dum (një pune), vë re. 

               Општо земено, фразеолошките изрази потекнуваат од слободната врска 

на зборовите, кои употребувајќи се редовно со фигуративно значење претрпеле 

и смисловна промена и се скамениле по форма, како во Канонот: Rrjedhja e 

brêzavet prej ânet të babës thirret "Lisi i gjakut".§.700, Rrjedhja e brêzavet prej 

ânet të nânës thirret "Lisi i tamblit", § 701. "Nip trungu"a "mesë trungu"thirret aj 

varg mashkujsh a fêmnash, qi rrjedhun Prej plangut të babës § 701, brezat e gjakut 

§ 699, gjaku i tokës”, § 267, f. 40 итн.  

 Фрезеолошките единици се разликуваат од слободните врски на 

зборовите и од особеноста на тоа што не се создаваат за време на зборувањето, 

туку во говорот се користат како однапред изградени скаменети форми. На 

пример, dordhânës, Dorzânë thirret aj, i cilli i lidhet kuej per të pergjegiun të njij 

                                                           
5 Цит. дело, стр. 98. 

6  Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Teona, Tiranë, 202. 



262 

 

detyre, të cillen, po s'e lau në vade të caktueme detyrsi, ky bahet doradhâs § 683, f. 

70.  

 Друга значајна разлика е во тоа што фразеолошките единици се 

користат во метафорична смисла. Зборовите што влегуваат во фразеолошка 

единица обично ја изгубиле смисловната самостојност, спротивно од 

синтагмите. 

 

6.2. ФРАЗЕОЛОШКИОТ ИЗРАЗ И ЗБОРОТ  

               Споредбата на фразеолошката единица со зборот на прв поглед можеби 

ќе изгледа дека е безначајна, но постојат причини зошто треба да се направи 

споредба. Овие две јазични единици, освен разликата што ја имаат во однос на 

градбата, тие имаат и одредени заеднички семантичко-функционални 

карактеристики кои мора да се почитуваат.  

 Фразеолошките изрази, како и зборот, означуваат еден поим, имаат исто 

значење и функционираат во јазикот како посебни единици. „Многу 

фразеолошки единици се еквивалентни на еден збор, но имаат посилно 

фигуративно значење, како:“7 zë besë (besoj), marr vesh (kuptoj), од текстот 

на Канонот издвоивме: bâhet dordhânës § 683, f. 70 (ai që mban fjalën për 

kthimin e borxhit) итн.  

 

      Фразеологизми со фигуративно значење   

                 Текстот на Канонот изобилува со фразеологизми кои имаат 

фигуративно, односно преносно значење. Ние ќе наведеме неколку од нив: 

“Kisha bán tym në famulli” , § 2, f. 1, “Kisha shpat e konop s’ka”§ 2, f. 4,“Udhët jânë 

dejt e tokës”nye 62, f. 40, “Ujët âsht gjaku i tokës”, § 267, f. 40, “Udha e verbët”, nye 

64, f. 41 “Kunja shkon për tym,” nye 56, f. 36, “ Për ket gúr e dhé”, § 246, pika 1, f. 

37,“Farkës si pritet kush mik” § 315, f. 44, “Kufini nuk bán lak“ nye 58, f. 38, Faqe 

katundit a flamurit. § 497, f. 55, "Beja làn gjaqe". nye 88, f. 60, “Beja mbë “Gur” 89, 

f. 60, "Uku e lpîn misht e vet, por të huejin e hàn".§ 546, f. 61, “Beja merr gjan e vet” 

nye 91, f. 61,“Beja per derë” nye 92, f. 62, ,"Miku don drû","Buka e làn dâmin".§ 631, 

                                                           
7 Asllan Hamiti, Ajten Qamili, Dialektologjia e gjuhës shqipe, Shkup, 2014, 192-193. 
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f. 67, "Dora e thatë s'kà uratë" § 694, f. 71,"Nji dhí thàn nji vrri".§ 745, f. 75, “Gjaku 

shkon per gisht” nye 125, f. 86,"Gjaku shkon per gjak".§ 940, f. 89 и др. 

                

6.3. СИНОНИМИЈАТА НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ  

         Како зборовите така и фразеолошките единици, исто така, можат да имаат 

многу значења, т.е. да создаваат синоними, антоними и хомоними. 

Карактеристика на фразеолошките единици во споредба со зборовите е дека тие 

имаат само едно значење, но постојат исклучоци дека дури и фразеолошките 

единици како збор понекогаш може да имаат повеќе од едно значење, а сето тоа 

зависи од контекстот на фразеолошката единица. 

 Фразеолошки изрази со синонимни зборови во нивниот состав во 

Канонот на Лек Дукаѓини се, на пример: Gjeli (knduesi kadoci) i vjedhun a i vràm, 

kà gjygjin e prém: 500 grosh të zot't, per arsye qi: Knduesi âsht herori (sahati) i të 

vorfnit",§808.f.80,  “E premja e Fes”, Dita më shej § 44, f. 14.  

          Фразеологизмот ”theku i prém” е синонимен со me “lshue gruen”, f. 20, 

"Po erdh kush me m'i dhânë zjarré shpis, a ksollës, a tbanit, un e prita edhè e vrava, 

î kam gjakun, § 911, 87. Po u hetue aj, qi i koriti edhè i vûn rrethin si këtij si edhè të 

marruemeve, fisi, katundi e Flamuri i grin të dy, tuj jau bâ gjakun giobë. §.930, f. 

88, Kuji e kërraba jânë vû 265, per të vjerrun të pushkvet, prà i zoti i krrabës a i 

kujit do t'u vete menden e mos t'i lete t’u brejshin prej krijet. §.949, f. 90, Kpucët a 

opangat e shkuesit perbahen prej 500 groshësh. §.967, f. 90, I zoti i gjakut, posë 

çmimit të caktuem per gjak, kà tager me lypë nji hutë (martine) në krah të cillitdo, 

qi t'a ngulë synin e dorërasi âsht në detyrë me i a prû aty. §. 971, f. 91.Vadet e të 

hollavet të gjakut i caktojn Pleqt e burrat e urtë, qi ndollen aty. §.978, f. 92, Pleq 

thirren edhè burrat më za per urti e qi jânë regjë nder gjygje e pleqni. §. 994, f. 90, 

Po më ngushtoi nevoja me xjerrë ndo'i landë a prej se s'kâm  bjeshkë,  ase  nuk mund 

të gjêjë aso lande, qi më lypet, rroki latushen  (spaten) e hîj në bjeshkë të huej. Mbas 

krizmes së spatës, vînë rojtarët e bjeshkës edhè më gjêjn tuj trupue arrnej të 

perhjedhun. §. f. 39 и др. 
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 6.4. АНТОНИМИЈАТА НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ  

         Во согласност со потребите на јазикот да ги задоволи потребите на 

општеството, да ја искаже спротивставеноста на предметите, појавите, 

својствата и нивните спротивни квалитети, се користат и фразеолошки изрази, 

бидејќи овие единици даваат на најдобар можен начин емоционална нијанса, 

која не може да се изрази со други зборови. 

           Фрезеолошката антонимија не е правоосмислена поради фигуративниот 

карактер и емоционалната и стилската обоеност. Овие единици го ослабнаа 

степенот на опозиција. Познато е дека антонимијата се гради врз основа на 

семантичкото спротивставување на зборовите. Во продолжение ќе дадеме 

неколку антонимни фразеолошки изрази од текстот на Канонот: Gjaksi e kà të 

luejtmen nâten, e aty, kû t'a çilë drita, të struket".§. 869, f. 84, "Si të biej në gjak 

nieri, të hikmen e të mshefmen i kà per deytrë".§. 869, f. 84, “Del i miri prej të keqit e 

i keqi prej të mirit".§. 891, f. 85, Kush të vras nierin prà, kje burre a grue, djalë a 

cucë a edhè férishte djepi, i mirë a shentim per dukë, krye, plak a sterplak, i pasë a i 

pà pasë, fisnik a firuk, ndeshkimi âsht nji doret: per vrasë të mashkullit 6 qese, 100 

desh e gjysë kau giobë. §. 892, f. 85, ”Gjaksi e kà të luejtmen nâten, e aty, kû t'a çilë 

drita, të struket" итн.  
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6.5. ФРАЗЕОЛОШКИТЕ ЕДИНИЦИ СПОРЕД СОСТАВОТ 

 

           Класификацијата на фразеолошките единици по содржина е важна за 

подобро разбирање на нивната градба и нивната вредност во јазикот. 

Фразеолошките единици можат да се делат врз основа на градбата, степенот на 

мотивација и лексичко-граматичката вредност. 

 Фразеолошките единици според градбата може да имаат структура на 

синтагма или на реченица. Фразеолошките единици со структурата на синтагма 

според лексичко-граматичката категорија се делат на неколку вида, и тоа: 

именка + именка, именка + придавка и др. Во текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини успеавме да забележиме неколку вакви структури, од кои:  

 

Именка + именка  

       Доста чести се градбите со именка во номинатив + именка во генитив 

(последната именка со препозитивен член):  Shtegu i katundit, § 291, f. 43, 

Kullosen e livadheve, § 311, f. 44, Sânen e livadheve, § 312, f. 44, Hija e Kishes, nye 1, 

f. 1, Takri i Kishes, § 2, f. 1,“Ndera e kishës “§ 2, f. 4, Meshtari i famullis, nye 4, f. 3; 

Shtegu i katundit § 291, f. 43, Kullosen e livadheve § 31, f. 44, Sânen e livadheve  § 

312, f. 44, Hija e Kishes, nye1, f. 1, Tagri i Kishes, § 2, f. 1 “Ndera e kishës “§ 2, f. 4, 

Meshtari i famullis, nye 4, f. 3, Kumbona e ogiçit, § 284 ,f. 42, Tagri i djalit”, § 30, f. 

11, Visarin e kujrisë, § 234, f. 36, Buka e gjakut, nye 138, f. 92, Dredha –dredha, § 

252; Dera e Gjonmarkut, § 1006, f .95, Krenët e Flamurit, § 1011,  f. 95, Kreu i 

Flamurit, § 1011,  f. 95, Lisi i gjakut. nye 102, f. 71, Lisi i tâmblit. nye 102,71, Vija e 

mullînit § 345, f. 46,Vija e katundit, § 361, f. 46, Shengjeta e derrit, § 406, f. 49, 

Misht e gjâs, § 416, f. 49  и др. 

 

 Именка + предлог + именка  

Katund me katund, § 241, f. 37, Flamur me flamur,  § 241, f. 37, Flakë per flakë, § 

257,  f. 38, Beja per derë”. Nye 92, f. 62". 
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 Именка + придавка  

Pleq e Vogjli, § 1005, f. 95, Udha e madhe, nye 63, f. 40;  “Udha e verbët,” nye 64 ,f. 

41, Udha e madhe, nye 63, f. 40, f. 37, ullini i mirë, tepsia e mirë, oka e leshtë, penda 

e dheut, pashi i zhgunt, pistole të bardha, i miri e i keqi kanë nji çmim, burri i fortë 

mêrr gioben vetë итн.  

             Во продолжение ќе наведеме и неколку фразеологизми што ги 

забележавме во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини: “Kufîni i ngulun nji herë 

nuk luhet mâ” § 242, f. 37, Për ket peshë, këtû e këtû kanë kênë kufîjt “§ 246, pika 2, f. 

37,“Aj ma lypi pashtarakun, un ia ktheva hekurin e çarkun” § 255, f. 38,“Mullisi e 

përbûjsi do të flêjn në njanin brryl. § 331, f. 45. Kufîni i fituem me gjak”, nye 59, f. 

58, “Kufini i fituem me gurapesh“, nyje 60, f. 39, Mullini e farka e kân me rend”, § 

335, f. 45, Heret – heret kurs’ka kênë pushka nye 60 , f. 39, Kufini i ngulun me 

“spatë”, nye 61, f. 39, Farka e kâ me rend, § 316, f. 44,“Puna e largon udhën e 

madhe”, § 271, f. 4,Ujemi i blímit, § 387,f. 47,“Po spate shka me korr, s’ke as shka 

blen”, §343,f. 46,“Vija e mullínit lyp udhen e vet, § 345, f. 46,“Vija e arnajave nuk 

luhet as nuk ndalet”, § 351, f. 45, Plak mbí plak kanûja s’bân, § 543, f. 46, Pleqnia e 

ré, § 354, f. 46,“ Vija ka rrjedhë”, § 357,f. 46, Âma e bân vendin plang”, § 357, f. 

46,“Themeli nuk zhgulet,” § 358, f. 46, Për nji shpí s’lêhet m’u thá nji katund”, § 360, 

f. 46, "Vija e katundit të kalon rrâzë votret" § 360, f. 46, "Puna e çon vin e ujit, por 

nuk mùnd t'a ulë" § 367, f. 46,"Vija e ré s'mùnd t'a thajë të vjetrën".§ 376, f. 46,"Vija 

e katundit të kalon rrâzë votret". § 361, f. 46,"Vîja e katundit kà dasat e veta".§ 380, 

f. 46,“Bânë rrugë, mêrr rrogë. § 485, f. 54,“E bajshë me nderë” §479. f. 53, Çmimi në 

kanu, nye 79, f. 53,“Kali me qirá ká lëkuren mbë trá.” § 485, f. 54,“E folmja âsht në 

fund të kuletës". § 511, f. 57,“Fala, s’të fala. Kanuja s’e kapë”. § 571, f. 58,"Fjala mort 

sbân ".nye 86, f. 59, "Shtriga në gjak nuk bien". nye 86,f.59, "Goja s’qet kend në 

giak". nye 86, f. 59"Argat i keq"§ 523, f. 59,“Beja në krye të djemvet”.nye 93, f. 

62,“Beja me “Sedije”.,94, f. 62, "Beja s'kà skâj, por s'bân perbishtnime". § 571,f. 

63,"Maja e bés, âsht "sedija" (s'e dija). § 569, f. 62."Bé mbi bé kanûj a s'bân".§ 577, f. 

63,"A bén me "sedije", a gjân a cubin".§ 582, f. 63,"Shka të mirret me bé, i jét atij, qi 

e muer".§ 585, f. 63, "Mos të ndeshët Zoti në bérrêjshmin" § 587, f. 63,"Del i miri prej 

të keqit e i keqi prej të mirit". § 594, f. 65,"Në kandàr të vet sè i cilli peshon katerqind 
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derhêm".§ 594, f. 65, "Ndera e mârrun giobë nuk kà".§ 597, f. 65, Ndera e mârrun 

s'falet kurr. § 597, f. 65, Dy gisht nderë në Iule të ballit na i njiti Zoti i Madh. § 594, f. 

65, I korituni kà deren çilë. § 599, f. 65, "Shpija e Shqyptarit âsht e Zotit e  mikut".§ 

602, f. 66, "Mikut i lshohet kryet e vendit".§ 616, f. 67, "Miku do të perciellet deri kû 

të lypë me e percjellë".§. 621, f. 66,"Miku mik, shoqi shoq".§ 640, f. 68, Dora e mâjtë 

me kanû quhet e pandershme.§. 646, f. 68, Miku xên kryet e vendit në trevezë 

(sofer). § 653, f. 68, Flamurtarit mik i tokon kryet e dashit e mikut shpatulla. § 654, 

f. 69, Kafen e mêrr miku, mandej i zoti i shpís. §. 660, f. 69, "Dorzânë e bestàr nuk 

hîn kush me të holla."§ 687, f. 70, "Me shndet e jetë të gjatë!", § 728, f. 73, Çubat e 

flokvet i mêrr e âma edhè i ruen n'arkë. § 730, f. 73, " Dami kà çmim, por jo giobë".§. 

735, f. 75," Dami ka çmim por jo pushkë".§ 739, f. 75,"Thiu në dâm kà pushkë”. §. 

748, f. 76, Po e gjete thin në dâm, bjeri pushkë".§ 748, f. 76, "Cubi e bukdhânsi jânë 

nji"§ 768, c, f. 78, "Gjurma e vûme, gjaja gjetun"."§ 768, f. 78, "Shka të bâjn të mêtujt 

(mêcat), burrnimi i shpis do t'a lajn".§ 775, f. 78, "Kumbona e tufës nuk mùnd të 

mirret pré", §. 797, f. 79, "Preja per detyrë nuk mirret".§. 800, f. 79, "Thiu i ushqyem 

âsht mbaja e njij shpis", § 809, f. 80. "Ku t'a gjejë gjân e vet i zoti, e mêrr." § 812, f. 

80, "Së keqes i pergjegjet aj, qi prin ase rrethas". § 823, f. 81, “Aj, qi prîn, e mêrr 

gjakun mbi vedi". § 825, f. 81 "Kush e ep fishekun, gjakun e bân të ve'n". § 826, f .81, 

"Pushka e çon gjakun tê shpija". §. 828, f. 81, "Pushka të lshon në gjak".§.828, 

f.81,"Simahori i pa'- gjak bjen në gjak".§.831,f.81, "Pushka e buka e dhânun me dieje 

të vrasës, i sjellin gjakun atij, qi e ep".§.839, f.82,  "Dorzânë e bestàr nuk hîn kush 

me pare".§852,f.83,Me çue gjind per besë âsht kanû, me dhânë besë âsht detyrë e 

burrni. §855,f.83, Besa e katundit âsht tridhetë ditshe. §859, f.83, "Gjaksin rueje e 

mos e perciell faqe shoqit të shpis së të vramit". §869,f.84,"Gjaksi e kà të luejtmen 

nâten, e aty, kû t'a çilë drita, të struket".§869,f.84,"Si të biej në gjak nieri, të hikmen 

e të mshefmen i kà per deytrë".§869,f.84,Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të 

mirin si edhè per të keqin. §887, f. 85, Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: "Jam 

burrë" e i thonë: "A jé burrë!" §888 ,f.85,"Gjaqet i là Leka si njanja: del i miri prej të 

keqit e i keqi prej të mirit."§891, f.85,“Gjaku per faj nuk jet”.nye127,f.87,“Gjaku 

s'hupë kurr”. §917,f87,"Mikun e prém, armët e gruen e dhunueme, kanûja s'i perket." 

§922 ,f.88,Vrasa pà hiri nuk kà giobë. §938,f.89,"Pushka e paré kà 
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giobë".§941,f.89,‘’E shkrepmja kà  giobë".§ 942, f. 89,"Pushka e mbrame nuk jét me 

të paren".§ 944, f.80,Kush vret vendin, shkon gjak-hups.nye 133 ,f.90,“Dorzanë e 

bastar nuk hin ,kush me pare”.nye136, f.91, Kryqi në derë âsht shêji i gjakut të 

pajtuem. §984,f. 92 ,"Plak mbi Plak, gjygi mbi gjygj e bé mbi bé kanûja nuk bân. 

§1002,f.94, "Pengu i lshuem nuk mirret mâ".§ 1017, f. 95,"Gjygi mbi gjyg’’ e Plak mbi 

Plak kanûja nuk bân ".§ 1034, f. 96, "Beja kà Poroten, Porota kà mundin nder 

hetime e të lidhmen". § 1047, f. 97," Po hàngri bukë Porota, bén e kà të bame".§ 1068, 

f. 98, "Kapucari hjekë bén". § 1092, f. 99, Burrat e dheut në kuvend rrin, 

t'armatisun. § 1114, f.101,Fjala e randë nuk bahet në kuvend. § 1122, f. 101,”Dera e 

Gjomarkut âsht themeli i kanûs”. § 1126, f.102,"Buka të nderon, porsé të qet edhè në 

pûnë" § 634, f. 67, Po u martu grueja e vejë, atbotë rrnesen e vet e gjên te burri i 

dytë, se toka e burrit të parë s’qet bimë mâ per tê. nye 30, f. 20, Gjuha âsht tulit e 

gjithshka bluen. §. 520, f. 59. 

 

 

            

Фразеолошки единици со именска вредност  

         „Според класификацијата на албанската фразеологија врз основа на 

лексичко-граматичкото значење, според пристапот на разбирање со деловите 

на предавањето, посебна група се именските фразеолошки изрази“.8 Овие 

фразеолошки единици имаат именска вредност и функционираат како именки 

во јазикот.  

 Фразеолошки изрази со именска вредност во текстот на Канонот се: 

Katund me katund, § 241, f. 37, Flamuir me flamur, § 241, f. 37, Flakë per flakë, § 

257, f. 38, me rob e robi, § 17, f. 5, Me peng e me plak  § 517, f. 58, Fala s’ta fala 

kanûja se kap.nye 85, f. 58. kufîni i fituem me gjak”, nye 59, f. 58 “Kufini i fituem me 

gurapesh“, nyje 60, f. 39, Mullini e farka e kân me rend”, § 335, f. 45, Kali me qirá 

ká lëkuren mbë trá.” § 485, f. 54 , Pleq e Vogjli, §1005, f. 95, Pleq e strapleq, § 1005,  

f. 95, f.95, Krenët Flamurit,§ 1011, f. 95 Kreui i Flamurit ,§1011, f. 95,Lisi i gjakut. 

nye 102, f. 71, Lisi i tâmblit. nye 102 ,f. 71, Vija e mullînit § 345, f. 46, Vija e katundit, 

                                                           
8 Jani Thomai ,Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Tiranë, 1981, 74 
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§ 361, f. 46, Shengjeta e derrit, § 406, f. 49, Misht e gjâs, § 416, f. 49, Udha e 

madhe,nye 63, f. 40. Buka e gjakut âsht ajo, kùr ndermjetsit e pajtimit të gjakut me 

disà prej gjinijet, shokësh e dashamirësh të zot't të glakut t’i shkoin në derë dorërasit 

per pajtim të gjakut e të hajn buken e gjakut të paituem. §. 982, f. 92, "Plak mbi 

Plak, gjygi mbi gjygj e bé mbi bé kanûja nuk bân §. 1002, f. 94, Shpirt per shpirt, 'sè 

duken e falë Zoti".§. 891, f. 85  Pleqnlja e gjygji bam pà pêgje, faqe kanûnit s'kà 

vjeftje. §. 1020, f. 95, Burrat e dheut në kuvend rriin t'armatisun. §. 1114,  f. 101, 

Çashtjet, qi i perkasin njij krahine mârrë ase shtetit, do të peshohen nder kuvende të 

pergjithshme: "burrë per shpi".§. 1121, f. 101. Dorzanë e bestar nuk hin kush me 

pare” §. 852, f. 84, Qêni në dam vritet, por at botë veç kùr të gjindet me "mish në 

gojë" b .f. tuj të bâ dam ndo 'i kambë berri në tufé. , §. 187, f. 32 итн. 

 

Фразеолошки изрази со придавска вредност  

           Овие фразеолошки единици имаат граматички категории на придавките, 

синтагматски врски слични слични со придавките. Во текстот се користат 

неколку типови придавски фразеолошки единици со различни структури, но 

сите овие единици означуваат квалитети. 

 Од текстот на Канонот издвоивме фразеолошки изрази со придавска 

вредност: Udha e madhe, nye 63, f. 40, Dredha –dredha, § 252, f. 37, ullini i mirë, 

tepsia e mirë, oka e leshtë, penda e dheut, pashi i zhgunt, pistole të bardha, i miri e i 

keqi kanë nji çmim, burri i fortë mêrr gioben vetë, fishekun e prishun §. 924, f. 87, 

Po u hetue ndo'i Plak sè e bani gjygjin me krahambajtje e kundra kanûnit, veç pse i 

thyem prei mendoreve t'anës kundershtare, posë faqes së zezë, s'e mêrr kush mâ per 

Plak. §. 1016, f. 95, "Mikun e prém, armët e gruen e dhunueme, kanûja s'i perket." §. 

922. 88 и др.  

 

Фразеолошки изрази со глаголска вредност  

          Фразеолошки изрази со глаголска вредност имаат граматички категории 

на глаголот, синтагматска врска слична со глаголот и функционираат како 

глагол. Категориите начин, лице, време и број имаат вредност и за 

семантичкото толкување. 
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 Фразеолошки изрази со глаголска вредност во текстот на Канонот се: 

"Ata, qi kàn shtat e dhûnë bashkë, po u vran të dy në pûnë të keqe, shkojn gjak 

hupës".§ 920, f. 88, Hin gjindja e urtë e, 'si të vertetohen sè pernjimend kie pà hiri 

vrasa, qi u bâ, dorërasi làn çmimin e gjakut edhè dorzanitet § 934, f. 89, Po krisi 

pushka ndermjet tyne, Dorzânët do të kerkojn mikun e prém prej lagjes, qi nisi 

pushken."Gjaku shkon per gjak".§ 940, f. 89, Me bâ me u ngatrrue nder vedi shpija e 

dorerasit e shpija e të vramit mbas gjakut të pajtuem, dorzanvet u duhet me hî në 

flakë e nuk do të bâjn qi t’u dhunohet êmni e dorzanija. § 939, f. 87, Dorzânët e 

gjakut kàn tager me i mbajtë në fre ata, per të cillt kàn hî, e, po nuk vjeften  kshillet e 

qortimet miqasore, kàn tager me u a rrudhun pêjt edhè me kercnim, po luejten. § 

976, f. 91, Opangat e Pleqvet do t’i lajn të zotët e pêgjeve, sà njani aq tjetri. § 1027, f. 

96. Po hàngri bukë Porota, bén e kà të bame".§ 1068, f. 98. "Kapucari hjekë 

bén".§.1092, f. 99, "Kapucari xjerrë gjân e hupun".§ 1093, f. 99, Fjala e randë nuk 

bâhet në kuvend. § 1122, f. 104. "Me dà kend per mort e per gjellë". "Me leçitë kend 

per mort e per darsem e per uhàn e miellit".§ 1193, f. 105,  Dora e fajtorit do të bajë 

shêj në të djegun e në të sodumun, tuj i shqyptue flalët e dokshme:"I mârrsha të ligat 

katundit e Flamurit".§.1198, f. 106. Në çdo rrezik a kercnim kasneci do të gjindet 

gati me i dhânë "kushtrim" fisit. §.1217, f. 107, Po desht kush me pritë per "krye 

shndosh" perte javen, të presë: porsé krye tetë ditësh kanûja i a don pûritorin me 

kênë edhè i Derës së Gjomarkut. §.1233, f. 109, “Kisha ban tym në famulli.”  §. 2, f. 1, 

"Uku e lpîn misht e vet, por të huejin e hàn".§546, f. 61, Me vu kush dorë më Meshar, 

me e rrahë, me e shty a se me pshty, aj digjet e piqet e qitet jashta vendit, tuj i a lanë 

token bar (djerr) per disa vjet. §17,f.5, "Mullîsi e perbûjsi do të flêjn në njânin 

brryll".§.331.f.45 и др.  

 Како и сите фразеолошки единици, така и глаголските фразеолошки 

изрази се употребуваат повеќе во народниот говор. 

 

Фразеолошки изрази со прилошка вредност  

            Фразеолошки изрази со прилошка вредност имаат значење и функција 

на еден обичен прилог. Тие изразуваат начин или околност на дејствување. 
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          Во оваа група спаѓаат некои фразеолошки единици кои се градат со 

повторување на истиот збор, а кои може да бидат поврзани координациски 

(приредувачки) и субординациски (подредувачки). 9  

 За фразеолошки изрази со прилошка вредност во текстот на Канонот ги 

сметаме:  Opangat e Pleqvet lahen jo mbas andjes së Pleqvet, por mbas randsis së 

pleqnis "Mbas pengut shkojn opangat". "Mbas gjâjet shkojn opangat".§ 1028, f. 96, 

Zhgarkuesi do të mârrë gurë e dhé prej vorrit të të dekunit, do ti vêjë mbë cupë të 

krahit e do të siellet tri heresh rreth vorrit të tê dekunit, tuj folë këto fjalë të 

caktueme per këso bésh: "Un. kaq e kaq uhà a detyrë kjàj mbi két të dekun e, në 

kjosha tuj i u zhgarkue, e bajsha në két e n'at jetë me gùr edhè gjithkah kah kà shkelë 

kamba e til sà kje gjallë."§. 556, f. 62, Edhe po e muer tjeter grue dhandrri vajza e 

xanun prej tij jet e lidhun se e lidhun. § 43. 14, Fitime të posaçta kanuja së veçon: 

"Shka të xânë të dàmt në shpi, jet mbrendë." § 69, f. 24, “Guri i kufinit kàa dishitarë 

mbrapa” § 238, f. 37,Kush t'a luel kufinin me qellim qi me ngatrrue a shpin me shpi, 

a katundin me katund, a Flamurin me Flamur, i shtym prej së folmesh e së falmes, 

po u hetue, posë giobes e faqes së zezë, atij i randohen edhé damet, qi do të 

shkaktohen prej këtij ngatrrimit.§.250, f. 38, §.267. "Udha e shtegu nderrnjet dy 

megjeve lypë pashin e vet".§. 267, f. 40. "Udha e Flamurit do të jét e gjânë aq, sà 

âsht e gjatë shtîja e Flamurit".§ 274, f. 41, Ujët nuk din të dredhun termal e teposhtë: 

n'i raftë kryet kah vendi i yt, s'mùnd e ndalish §.363,f.46. "Vija e ré s'mùnd t'a thajë 

të vjetren".§.376.,f.41, Flakë per flakë, §257, f. 38, Shpêzi i ndjekun mbas gjurmësh, 

nye 74, f.49, Per peshë, këtû e këtû kan kênë kufîjt e hershëm e këtû po i nguli edhè 

un“ (§246, pika2, f.37); per ket peshë, e cilla m’u randoftë n’at jetë, njekëtu jãnë kẽnë 

shẽjet e vjetra të kufĩjve (§246, pika3, f.37); Po u çue kush atje vonë, edhè i duel zot 

bletës së hikun, pa: e pasë mãrrë mbrapa, kanũja nuk i a gjegjë vajin e bé per bletë 

nuk i epet kuej (§209, f.34); Po bâni ndo’i mbrapshti rrogtari a në katund të zotnisë 

a jashta këtij, porse në mende të vet e pa: dije të zotnisë, dâmin e gioben do t’a hjekë 

rrogtari (§122. f.29, po u rrethue vendi me ledh, aq larg kufînit të huej do të fillohet, 

sa: âsht trashsija e ledhit (§267d).  

 

                                                           
9 Jani Thomai, Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Tiranë, 1981, 198. 
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6.6. ЕТНО-КУЛТУРНA, ИСТОРИСКA И НАРОДНА МУДРОСТ НА 

ФРАЗЕОЛОШКИТЕ ИЗРАЗИ 

           Комбинациите на зборовите во кои учествуваат и фразеолошките изрази 

се вршат според комбинаторните правила на одреден јазик. Како и секоја друга 

јазична единица, така и фразеолошките изрази имаат свои закономерности и 

создаваат значајни смисловни и структурни модели. 

           Меѓутоа, за подлабоко разбирање на изразните вредности на 

фразеолошките изрази, треба да имаме предвид какви влијанија имаат 

екстралингвистичките фактори, како што се: културата, историјата, условите за 

живеење и начинот на размислување на еден народ при нивното создавање и 

употреба.  

        Нелингвистичките фактори влијаат на развојот на нови јазични појави, 

менување на карактеристиките на јазичните единици и нивно збогатување со 

нови елементи. Срастувањето на јазичните елементи во фразеолошки единства 

се тесно поврзани со етнографијата и културата на соодветниот народ. На 

пример, фразеолошката спојка, употребена во текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини - Me pre Fen ”do’ me thanë me da diten e vaden e kputme se kur me nisë 

krushqt per me marrë nusen.§ 44, f. 14., се користи во смисла да се одреди денот 

на свадбата, денот и времето кога свадбарите одат да ја земаат невестата.  

         Во оваа смисла, фразеолошката единица “kthej bukë” (готви и дава леб, 

јадење, оброк за гозба) се однесува на обредот кога роднините на невестата одат 

кај роднините на младоженецот за вечера, односно тие им ја возвраќаат 

посетата и се пречекуваат и гостат со богата вечера. 

            Зборот “gjak” (крв) е поврзан со феноменот на крвната одмазда во некои 

планински краишта, со цел да се доведе правда, односно ако некој убил некого, 

тогаш неговите блиски требало да се одмаздат за ова со убивање на 

злосторникот или на некој од неговото семејство. Појавата на крвната одмазда 

се опишува и се одредува со законски прописи и во Канонот на Лек Дукаѓини и 

сè уште се применува во одредени планински краишта на северна Албанија и 

Косово. Дури и во денешнината се живи фразеолошките изрази  “hyj në gjak” 
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(влегува во крв, т.е. кога некој убил некого) и “marr gjak,” (зема крв, т.е. кога 

некој извршил крвна одмазда).  

 Во текстот на Канонот со зборот gjak (крв) се образуваат бројни 

фразеологизми. Еве неколку од нив: „Gruja s’bjen në gjak“ – „Grueja lshon më 

gjak prinden“, f. 19, „gjaku shkon per gisht“, f. 19, "Kush e ep fishekun, gjakun e bân 

të ve'n",§. 826, f. 81, "Pushka e çon gjakun tê shpija, f. 81, "Pushka të lshon në gjak". 

§. 828, f. 81. Me grani të dorërasit slà pûnë shpija e të vramit, sepsé "Grueja e Prifti 

nuk biejn në gjak". § 897, Kur të vrasé shoqi shoqin dy vetët, qi u fjalisen, e biejn të 

dy dekun, jesin krye  per krey, ase gjak per giak. § 901, f. 86, Çdo faj, qi fi bajë 

Shqyptari Shqyptarit, tager kà me e mundue me pleq e me pêgje, porsé nuk mùnd 

t'a vrasë, 'sè "Gjaku per fâj nuk jét" § 909, f. 87, Po më shau kush, e un e vrava, i a  

kam gjakun. § 910, f. 87, Po erdh kush me m'i dhânë zjarré shpis, a ksollës, a tbanit, 

un e prita edhè e vrava, î kam gjakun, § 911, 87, Gjaku s'hupë kurr §. 917, f. 87 итн.  

          Популарниот дух кај фразеолошките единици се забележува повеќе 

отколку кај сите други јазични единици. Таквиот дух се чувствува и кај 

познатата појава на даден збор кај Албанците, т.е. besa. Добар дел од текстот на 

Канонот се однесува токму на дадениот збор, а кај бројни фразеолошки изрази 

зборот besë е продуктивен, како на пример: Me çue gjind per besë âsht kanû, me 

dhânë besë âsht detyrë e burrni, § 855, f. 83, "Dorzânë e bestàr nuk hîn kush me 

pare".§ 852, f .84, besa e gjâs e e çobanit;  извадок од параграфот Udhtari e 

lajmtari i njij flamuri, qi kà pûnë në flamur të huej, nuk mundet me i kalue caqet të 

kufizueme prej dy flamurve në të lidhun të besës së gjâs e të çobânit. § 876, f. 84.  

           За да дознаеме повеќе за изворот на фразеолошките единици, историјата 

или за настаните поврзани со нивното создавање е неопходно дијахрониско 

истражување за нив.  Ваквото етнокултурно истражување би било корисна не 

само за начинот на градење на фразеолошките спојки, туку и за нивното 

изворно значење, дијалектната распространетост, стилистичката употреба, 

структурните и семантичките промени низ вековите и др.  

 И денешниот албански дијалектен јазик е доста богат со фразеолошки 

изрази, а во писмена форма се забележуваат и во старите текстови, како кај 

“Meshari” i Gjon Buzukut („Миса“ на Ѓон Бузук): bëj be (betohem, се колнам), i 
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bëj gropën (e zhduk, му поставува замка), i vjen ndoresh (e bën mirë, me lehtësi 

e shkathtësi diçka, му оди прирака). Дел од народните фразеолошки изрази се 

употребуваат и во албанскиот стандарден јазик.  

          Друг показател не само на дамнешното потекло, туку и на влијанието на 

странските култури врз фразеолошките единици на албанскиот јазик се оние 

што содржат турски зборови во нивниот состав. Петвековното османско 

владеење на Балканот оставило длабоки траги не само во зборовниот состав, 

туку и на фразеологијата. Ова се забележува кај оние единици кои се позајмени 

од турскиот јазик, но и кај преведените фразеологизми, некои прилагодени 

според природата на албанскиот јазик. Впрочем во балканските јазици имаме 

голем фонд на заеднички фразеолошки изрази, а нивното потекло тешко може 

да се одреди со точност.  

 Повеќето од фразеолошките единици потекнуваат од народот, а има и 

такви кои се создале при преводот, повеќето од нив од книжевниот превод, па 

затоа е направен и балкански фразеолошки речник. Народните фразеолошки 

изрази ги одразуваат особеностите на соодветниот јазик, психологијата и 

менталитетот на тој народ, што значи дека тие не можат да се преведат 

буквално на друг јазик, туку се дава најсоодветниот или се преведува значењето 

со зборови а не со фразеологизам. Тешко преводливи, се на пример: Prindja e të 

marruemve nuk mùnd t'i kerkojn per gjak por do t’i apin dorërasit fishekun e 

prishun me "Të lumët dora"! § 924, f. 87, Kanû âsht me bâ gjâmë mbë të dekunin 

tri herësh, tuj persritun fjalen "I mjeri unë!" nandë herësh. § 1238, f. 109. 

 

 



275 

 

 

 

ГЛАВА VII 

 

7. ИСТОРИСКА И ТЕРИТОРИЈАЛНА СЛОЕВИТОСТ НА 

УПОТРЕБЕНИТЕ ЗБОРОВИ ВО КАНОНОТ 

 

              Гледано низ призмата на денешното време, во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини наоѓаме голем број застарени и ретки зборови. Присутните 

историзми и архаизми му даваат на текстот историска боја, особено на 

зборовите поврзани со народни обичаи, начинот на живеење, размислувањето 

итн.  

 

7.1. АРХАИЗМИ И ИСТОРИЗМИ  

 

            Архаизмите (грч: archaios = стар) се зборови кои се застарени по 

својата форма или со своето значење. Тие поминале од активен во пасивен 

фонд на зборови. Имено, или не се употребуваат во современиот јазик или 

се запазуваат само во составот на фразеологизмите, или пак сѐ уште се 

запазуваат во некој периферен говор.  

           Во врска со процесот на стареење на зборовите, Јани Томаи вели: 

„Зборовите се застарени и излегле од употреба бидејќи се употребуваат 

други зборови за да ги именуваат истите предмети или појави, овие нови 

зборови ги исфрлиле од употреба, ставајќи ги во групата на застарени 

зборови. Зборовите, кои се излезени од употреба се сметаат за вистински 

архаизми“. 1 

         За архаизмите Шипани (Schippan) пишува: „Зборовите кои се на  

периферијата на речникот, застаруваат и умираат, односно веќе не се 

познати од страна на современите носители на јазикот, но тие 

                                                             
1 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës  shqipe, Tiranë, 2005,  224. 
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продолжуваат да живеат како архаизми и историзми и се користат како 

такви“.2 

              Врз основа на досегашните истражувања се констатирани различни 

причини за стареење на зборовите, меѓу кои можеме да споменеме дека 

меѓу застарените или исчезнатите зборовите може да се изделат: а) 

архаични зборови кои никогаш не престанале да се употребуваат, но не се 

употребуваат толку често, зашто нив ги замениле други, нови, современи 

зборови (архаизам shpërej – современ збор shpresoj, се надева); б) стари 

(архаични) зборови кои сосема се повлекле од употреба, а нив ги презеле 

одделни писатели и ги вовеле во своите дела (особено во историските 

литературни дела со тема од минатото). Од друга страна пак, дел од 

архаизмите преживуваат во дијалектите и во говорите.  

          Застарените зборови може да се ажурираат и да служат како изразно 

средство, за да пополнат лексичка празнина, за да заменат некој странски 

збор или за пуристички цели.   

           Преку употребата на архаизмите (историзмите), се обидуваме на 

нашиот исказ да му дадеме дамнешна временска (историска) обоеност, 

враќање во предисториското или историското минато.3  

 Архаизмите и историзмите можат да бидат носители на социо-културни 

важни информации, тие се неопходни средства за комуникација со тематики од 

минатото и служат за активирање на историските познавања.  

 Застарените зборови што ги сретнавме за време на лингвистичката 

анализа на текстот Канонот на Лек Дукаѓини се карактеристични за 

териториите во кои се применувале правните усни одредби на законот. Подолу 

ќе се обидеме да дадеме неколку застарени зборови, без граматичко одредување 

или семантичко толкување, во оригинална форма како што ги објаснувал 

Штјефен Ѓечови:  

 

 

                                                             
2 Schippan, Thea,  Lexikologie der deutschen Gegenwarts sprache. Niemeyer, 1992, 242. 

3 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 265. 
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Shkuesi  

Me shenjue shkuesin. § 37, f. 12.  

Shiton  

Aj, qi e shiton shpêzin, i lir âsht me e mârrë mbrapa neper çdo katund a flamur. § 

413, f. 49. 

Tager  

Kisha ka tager me ble e me shitë, si edhe me marrë e me mbajtë të falunat, qi i vijnë 

prej bujaris së bamirve e me i vendue si t’a shofë vetë me udhë. § 2, pika 4),f. 1. e nie 

xjerrë së keq ndokend. § 1044, f. 97. 

Pretari  

Po e prishi gjânë e pretueme pretari, diten e lahes do t’i a kthejë të zot't krye per 

krye edhè tuj e zgiedhë në tufë të tij. § 801, f. 79. 

Qelë 

Kush të vjedhë në qelë a banë të Famullitarit, do të lajë dy per nji gjan e vjedhne, 

100 grosh kishës, per nder të marre, e 100 desh e 1 ka giobë Bajrakut. § 17, 4, f. 6. 

Qele  

Pose sè per vjedhin të bame ne Kishë e në Qele, cubi nuk kà giobë as faqe katundit as 

faqe flamurit. 

Qese 

Presa në besë të gjasë e të çobânit kà këto ndeshkime e giobë  a) dorërasi do t’i lajë 

shpis së të vramit 22 qese per gjak. § 881, f. 85. 

Rrogtari  

Rroga lahet mbas vendimit, qi të bâhet ndermiet zotnis e rrogtarit. § 118, f. 29. 

Lesht  

Lesht e kmenda e kryegjâs âsht e të zott. § 167, f. 32. 

Detyrsi  

"N'dekët detyrsi, rrnofët dorëzani," thotë kanûni. § 685, f. 70. 

Ndrikulla  

Kumbarija e ndrikullija, qi bahet në të rruem e në të mârrun të flokvet hîn në lidhje 

kanûnore, qi s'e luan gjâ. § 709, f. 72. 

Kori  
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Kufijt e fituem me gjak, me gurapesh e me të ngulun të spatës, do të njehen nder 

kanune Vigâjsh, per arsye qi per të fituem të tyen kà pûnue fuqija per të shporrë 

marren e korin. § 266, f. 39. 

 Kervis  

Po u kervis dosa e puell e i shkuen dam dirqt pà i dà e âma, do t'a ruej bariu mje qi 

të mbarrset e të pjellë së dyti. §. 177, f. 33. 

Shkaf 

Shkaf â'shpi, qi qet tym, do të két pronet e veta. §. 213, f. 35. 

Paperdhok  

Aty, kû të fillojë me mifé do Vulet kambkryq, do të mârrë nji paperdhok në dorë të 

majtë, edhè e hjedhë në kater ânë kryq e rreth vedi aj vend âsht i tij. Heret kan pas 

doke me hjedhë latushen (spaten). §. 224, 35. 

Camerdhok  

Ter ket peshë, e cilla m'u randoftë n'at jetë, njekëtû jânë kênë shêjet e vjetra të 

kufijve, si më kà pasë kallxue tatgjyshi, kùr ishe carmerdhok e bari dhizësh me 'tê. ). 

§ 224, 37. 

Rrokull  

Detyra e farketarit âsht me mbathë e me prefë  hekurishtat rrokull vjetit. § 322, 44. 

Valanicë  

Po i u mbush mendja kuej me e çue mâ nalt vin e ujit, por në truell të vet, per me 

trajtue a mullî a valanlcë, âmen e ré të vis do t'a qesë vetë, porsé ujët do të hecë 

neper vi plangçore. § 374, 47.   

Vargoj 

Per farkim të vargojve, të kurthave, të hekuravet të qênit e të hekurîshtave tjera, qi 

nuk hijn në bulki, po desht kush me i farkue, mundin e farketarit do t'a lajé posaçe. § 

326, f. 45. 

Dedejn  

Debejen në bé s'e bân kanûja, po s'u gjegj kush me bâ bé me "sedije", kanûja e mban 

per fâjtuer, prà, a bén me "sedije", a me là gjân, a me kallxue bakeqin, ne mos pasët 

ky gisht n'at vjedhni a vrasë. § 583, f. 63. 

Eltêr  
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Do të lajë kà 500 grosh per krye Poroniku, pse u prini në bé të rrêjshme, tuj dhûnue 

Kishen. Këto të holla cubi do t'i lajë mbi eltér per Kishë. § 592, c), f. 64. 

Trevezen  

 Me koritë trevezen nder sy të mikut, kùr i zoti i shpis e kruen ulteren a Shpin e lpîn 

kupen. § 601, k), f. 66. 

Çubukun  

"Veç nji gacë me t'a lypë kush tê dera per me kallë çubukun, i a dhae, e ngau kush, të 

pritet mik".§ 641, f. 68. 

Karmote  

Me kanû të hershme gjygji e karmote më hu të pabesin, e s'e lîte në kuvend burrash. 

§ 647, f. 68. 

Sumbullen  

Famurtari do t'a thejë me grusht kryet e dashit e mikut, s'i t'a két lpi shpatullen, do 

t'i a thejë sumbullen. § 658, f. 69. 

Prâni 

Fjalët e dokshme të ndermjetsis jânë: "Leni flalët, or juni, jam ndermjet une! Prâni 

pushken, burra, un jam nderrmjet mjé ké të mirremi vesht. Prâni pushken, sè 

katundi, flamuri. âsht ndermjet!" § 679, f. 70. 

Asper 

Lypet karriga, kû do fulet Nuni, kupa me ujë, në te cilin Nuni do të lshojé nji asper të 

rrgjanët, msalla, qi do te shtrohet per të pritun të flokvet, gershànë a brîsk rrues per 

të qethun a per të rruem të famullit a të famulleshës. § 725, f. 73. 

Gjurdi  

Ndrikulla do t’i apë Kumbarës: gjurdi, brekë e mangore, e gjindes se shpis se 

kumbarës sà të jenë do t’u çojë kuej msallë, kûj ride a kollçikë. § 731, f. 73. 

Msallë  

Ndrikulla do t’i apë Kumbarës: gjurdi, brekë e mangore, e gjindes se shpis se 

kumbarës sà të jenë do t’u çojë kuej msallë, kûj ride a kollçikë. § 731, f. 73. 

Mangore  

Ndrikulla do t’i apë Kumbarës: gjurdi, brekë e mangore, e gjindes se shpis se 

kumbarës sà të jenë do t’u çojë kuej msallë, kûj ride a kollçikë. § 731, f. 73. 
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Kjori  

Kjori âsht aj, i cilli e strofullon gjân e vjedhun. "Paras cubi, paras kjori".§ 768, d),f. 

77. 

Veshtak  

Pritëtarët do të jenë nierz të ndershem, t’urtë e veshtakë, e të rregjun nder shqyrtime 

e hetime. § 1095, f. 99. 

Telezonet  

Kanûni i Malevet të Shqypnis shliron e perjashton:I Kishen: a) prej çdo teloznet, § 

1221, f. 108. 

Gjurdijavet  

Porsá të vêjn kamben në katund të të dekunit miqt, do të vêjn në krye jakzat e 

gjurdîjavet. § 1237, f. 109. 

Gergase  

Me kenë nâna gergase (qi perzien e shpin), i biri e qet tàmen prej shpijet pâ njesë e 

pà gjâ, veç se vjetin e parë do t’i apë buken e gojës (tri barrë drithë) e tjetër s'i kà. §. 

61, f), f. 22. 

Paperlimsija 

Paperlimsija e grues §. 61, f. 22, d) 

Çerraniku  

 Vathi i bletve, kah Kanûja, i parazohet shpis së thyeme, vathit të gjâs, kosharit të 

drithit e çarranikut të tamblit. § 200, f. 34. 

Krepatohet 

Me vrà bariu cubin tuj vjedhë a tuj pretue tufen, gjakun e çon te shpija e vet, e sà per 

berr a tufé të pretueme, i zoti do të krepatohet. § 151, f. 31. 

Kullma   

Rrshiqi, frysi, kullma e tjera vegla jânë të farketarit. Eshken do t’i a bijn të zotët e 

hekuravet.§ 321, f. 44. 

 

         И историзмите се еден вид архаизми кои имаат единствено значење и 

за нив нема синоними во современиот јазик, т.е. тоа се зборови кои, пред сè, 

означуваат предмети, појави и поими кои ги нема во современиот живот, 
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односно тоа се зборови излезени од употреба, кои денеска се заменети со 

наполно нови зборови.  

 Во продолжение ќе приведеме неколку историзми што ги забележавме 

во текстот на Канонот на Лек Дукаѓини:  

 

Besa 

Besa âsht nji vade lirije e sigurimi, qi shpija e të vramit i ep dorërasit e shpijarvet të 

tij, tuj mos i ndjekë per gjak perkohsîsht e mjé në vade të caktueme. 

Beja  

Beja âsht nji sjellje besimtare, per mjet së cillës nieri, tuj dashtë me dalë së keq prej 

njij zhgarkimi të dhûnshem, do të perkasë me dorë nji shêj besimi, tuj e grishë êmnin 

e Perendisë në dishmi të së vërtetës. 

Dami  

Dami lahet permbas çmimit të pleqve a të dy shokve. 

Dorërasi  

Dorëras thirret aj, i cilli vret kend me dorë t’vet. 

Dorzânë 

Dorzânë, thirret aj, i cilli i Iidhet kuej per të pergjegiun të njij detyre, të cillen, po s'e 

lau në vade të caktueme detyrsi, ky bahet dordhânës. 

Giobtarë 

 Giobtarë thirren ata, të cillt nemen të kuvendit mbarë reshten në vath të gjâs së të 

giobitunit, per të mârrë aq krenë desh a qe si mbas të premes së gjygjit të krenvet, të 

Pleqvet, e të Vogjlis. 

Leçitë 

 Me leçitë,  me gojë të kanûnit, don me thànë: me dà, me lânë mbas dore e me shkepë 

njij shpi, tuj i a hiekun çdo tager, hir e nderë, si kah katundi, si kah Flamuri. 

 Hjekës 

Hjekës thirret aj, i cilli me ndermjetsi të mbrapshtë e per nen dhé i ep ndimë tjetrit 

per me bâ ndo'i rrênim a ndoi faqe të zezë tjeter në katund të vet. 

Kanun 

 Kanun, që do te thotë rregull, apo  përmbledhje ligjesh e normash të pashkruara. 
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Kapucari  

Kapucari   thirret aj, i cilli difton fajin e ndokuej, si bj.fj. ndo'i viedhni të mshefne, a 

ndo'i vrasë të hupne permbas hetimeve, qi bân. 

Kuvendi 

Kuvendi  âsht nji bashkim fisit a fisesh me Krenë, Pleq, Sterpleq e Vogjli a Djelmni të 

dheut, qi kanë qellim me rrahë ndonji çashtje a me lidhë ndonji besë. 

Pengu  

Pengu âsht nii shêj i landët, qi epet në dorë të Pleqvet gjygjtarë me tager qi të bâjii 

gjygj mbi  

kundërshtarëve . 

Poronikë  

Poronikë  me gojë të kanûnit thirren ata nierz të cillt shenjohen me gisht prej gjygjit, 

per me bâ bé e nie xjerrë së keq ndokend. 

Prita  

Prita âsht nji sjellje, me të cillen malet e fushat e Shqypnis u vêin pusijt glaksorvet a 

kuejdo, qi të két menden me vrà. 

Simahuer  

Simahuer  âsht aj, i cilli i ep dorë dorërasit, tuj i ndihmue a në vrasë a në viedhni a 

në të kryem të çdo mbrapshtije tjeter. 

Shkues i gjakut   

Shkues i gjakut  thirret aj, i cilli perpiqet té shpija e të vramit, per me e pajtue 

dorërasin. 

Bajraku  

“Me vra kush Famullitarin, gjaksin e ndjek Famullija, Bajraku e shpija e të vramit” 

§ 10. pika 1, f. 3. 

Fis 

 Nji holli kaut larg’shpis së nuses, nji prej shokësh të katundit të nuses, i cili s’do të jet 

as gjak as fis me nusen, do t’u dalë perpara krushqve.§ 55, f. 17. 

Kujria  

Kisha ka pjesë në mal, në vrri, nd’ujë e në mulli të kujris së famullis.§ 3, f. 1. 

Pashtraku  
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Aj mé lypi pashtrakun, un i a ktheva hekurin e çarkun". § 255, f. 38. 

Strapleqnija 

*Me kênë Plak katundit, djalit të vllaut te pare i perket  strapleqnija. § 1168, f. 103. 

 

7.2. ДИЈАЛЕКТИЗМИ И РЕГИОНАЛИЗМИ 

             Истражувањето на дијалектната лексика на албанскиот јазик главно е 

извршено преку прилози и монографии за одредени говори, но и во рамките 

теми и прашања поврзани со зборовниот состав на албанскиот стандарден јазик 

и историјата на јазикот. Двајца истакнати албанолози, Александар Џувани и 

Еќрем Чабеј се занимавале и на непосреден начин со дијалектната лексика. Во 

познатото дело  “Studime gjuhësore” (Јазични студии) Е. Чабеј го забележува 

значењето на дијалектната лексика, многу важно и за албанската лингвистика 

воопшто, за историјата на албанскиот јазик и на Албанците, како и за 

историјата на албанскиот стандарден јазик. 

               Во 2001 година Јани Томај (Jani Thomai) ја објави монографијата 

“Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e sotme” (Дијалектната и регионалната 

лексика на албанскиот современ јазик), како најцелосно дело од оваа област, во 

која најпрвин јасно се дефинираат поимите дијалектизам и регионализам, а 

потоа се даваат објаснувања, толкувања со голем број примери за ова прашање, 

вклучувајќи го и односот на дијалектната лексика со стандардната.  

               Текстот на Канонот на Лек Дукаѓини главно е пишуван врз дијалектна 

лексика, односно на гегиски дијалект, северозападен поддијалект, се разбира 

дека и употребените зборови во нив се дијалектизми и регионализми.  

 Како најкарактеристични дијалектизми и регионализми во текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини ги сметаме долунаведените зборови: almise, angarí, 

asper, ashklatisun, bânë, barrtuer, bashtínë, bedit, biramel, blím, brac, breshtní, 

brumbullazue, calinë, camërdhok, cap, carâni,cemt, çetinë, çirlikue, çuterra, 

çveshum, dahe, dasa, dedeje, dermuer, deshtár, dinak dituerori, dorzânë, 

drapen,dypernjahe, dhizat, eshkë, faltore, famullí, famullitár, futë, gallushter, 

germushë, giobtár, grazh, gurapesh, ganuer, golli  húni, hullíja, kapár, kapercyell и 

др. 
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 Во текстот, за регионализми ги сметаме подвлечени зборови: Mbas mikut 

do të hupish pûntorët, e me bukë t'ande, të mos fikesh e të mos koritesh.§ 625, f. 67; 

Fmi, brraca e biramela. § 768, g, f. 78.; Në vêftë bulgu a duhàn a kertolla jashta 

kopshtit të caktuem, i kà pergjymës me zotnin. § 308, f. 44. 

 

7.3. ПРЕГЛЕД ВРЗ ФРЕКВЕНЦИЈАТА НА УПОТРЕБА НА ЗБОРОВИТЕ 

ВО КАНОНОТ 

         Јазикот со кој е напишан текстот на Канонот на Лек Дукаѓини е 

северозападниот гегиски дијалект. За време на лингвистичката анализа на 

текстот забележавме дека некои зборови се користат почесто, а некои поретко. 

Се разбира дека поради народните законски одредби што се регулираат со ова 

дело, најчеста употреба имаат токму оние зборови кои се поврзани со поими, 

предмети, појави на тогашното населени.  

 Како најчесто употребени зборови во Канонот на Лек Дукаѓини ги 

сметаме следниве: kanun, kapucari kuvendi,ndërmjetës, ndeshkim, pengu, prita, 

giobë, motmot, gjak, bé, gojë djerr, qelë, katund, vrasë, kânu, kunorë, fejesë, shejë, 

zhibla, darkë, malci, dekë, natë, calikë , peshkvi, miku, fis, vllazní, cubi, meshatri, 

gergasi, rob, familja, kujdestar, gjinja, gjiní, fise, flamur, kóm, dorëzanë, zoja, 

bariu, burrë, bulku, djali, shkues, dhandrri, nusja, varza, gra, nipa, sternipa ,bijat, 

fmí, krushka, mik, ûngji, baba, bulgë, djelm, krushqt, kunetija, nâna, plak, ferishte, 

popull, poronikë, barí, camërdhok, farkëtari, márrsi, uhasi, shtriga, bletrarë, 

ungjill, djelm, meshkuj, porotë, prifti, ndrikulla,nun kumbarë, çobani, udhtar, 

lajmtar, cubi, simahorë, kjori, rojsi, shoq, krushk, krushka, magjetore, kcimtare, 

krushq, thirca ,strafuleca, desharë, grabitqarë, kërrabë, i vorfen, gjuetarë, famull, 

pretari, dorërás, kreni, kulla, cucë, ferishte,vogjlí, pleqnija grabitçori,bracní, 

barrtuer, binak, biramel, brac, camërdhok, carani, deshtár, drapen, amullitá, 

eshtár, lamur, asnecí, kjori, kryshkapár, landtárim, magjetore, pishtár simahuer, 

strafuleci, ungji, almise, kishë, spatë, konop, pushka, shpí, pare, grosh, okë, qese, 

pleh, tryezen, petka, këpucë, qelë, bânë, veglat, vathë, arë, livadhe, xâna (ograja), 

prozhmem, ksolla, vithna,) shalë, shtrojë, mbulojë, arma, frê, bracnon, petka, 

këpucë, unaza, arkë, babûne, voter, fishek, plnag, cara, tekuzë, kujnija, kërçik, kullë, 
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oborr, çerraniku,, papërdhokë, plisi, latushen, sopaten, gurapesh, rrasë, kmesa, 

mullár, kullma, eshka, hekur, koteca, ujemi, babûnie, kofe, kosh, kapister, ullíni, 

trén, kazâni, kusîja, tepsia, huta, kryq, gúr, kumbonë, këmenda, leshi, asper të 

msalla, gershan, brisk rrues, kandar, tërkuza, mullari, sahati, strajcë, krrabza, 

kurtha, laku, cung, kryqi, pullaz, kandili shekë, çetin), cuterr, drapen, holli, konopi, 

hú, parmenda, ilk, stêjë, kapister, kofe, kotec, kuç, vorbë , vegshë, kue,  mdheskë, 

mtíni, muranë, sqepar, stel, tbanë, tejë, tekë valanicë, kosa, kmesa, kiza, sharra, 

dalta, vogza, govixha, fiçija, sheka, vegsha, vorba, kuça, grazhdi,sana e kashta, të 

holla,  rraqe, çakal, leshi, krypë, rradake, hija, bana, kisha, rrethi, tym, tokë, mal, 

vrrî, ujë mullî, udhë, pêng, vaj, ushtrí, vend, vorre, rakí, miell, bukë, kypë, djathë, 

tlyen, ujë, drû, plnag, pajë, haenat, bylmeti, mish, vijamë,miell, grûn, 

,sheqer,oriz,okë, mjalët,djathë, tlynë, voj, oborr, steli, tbâna, landë, koshari, kapár, 

grazhdi, sana, kashta, mëdhesk, kësollë, shpí, ndërtesë, vathi. 

       Понатамошното проучување на овие зборови може да претставува посебен 

интерес за дијалектната лексика, односно за историската дијалектна 

лексикологија во XIX и почетокот на XX век.  

  На крајот на ова поглавје вреди да се спомене дека дел од зборовите кои 

ги среќаваме во Канонот, се употребуваат и во современиот албански јазик, 

вклучувајќи го и албанскиот стандарден јазик. Такви зборови се: vathi, ujë, dru, 

mulli, raki, miell, tokë, mal, kishë, Kanun, Flamur, Besë, ndërtesë, grazhdi, sana, 

kashta, familja, kujdestar, gjinja, gjiní, fise, dorëzanë, zoja, bariu, burrë, djali, 

shkues, dhandrri, nusja, gra, nipa, sternipa, bijat, mik, baba, krushq, kunetija, âna, 

plak, popull, farkëtar, shtriga, bletrarë, meshkuj, prifti, ndrikulla, nun, kumbarë, 

çobani, udhtar итн. 
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ГЛАВА VIII 

 

8. РЕЧНИК НА НАЈФРЕКВЕНТНИ И 

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗБОРОВИ 

 

               Фондот на зборовите што ги користи Штјефен Ѓечови во текстот на 

Канонот е голем, преку нив го изразува богатството на албанскиот народен 

јазик на XIX и почетокот на XIX век. Ова лексичко богатство е плод што 

директно произлегува од устата на народот, кој се пренесувал од поколение 

на поколение.   

         „За секој што пишува на одреден јазик, умешноста на употреба на 

зборовите е многу важна, бидејќи концептите и идеите луѓето ги изразуваат 

со зборови. Богатството на зборовниот фонд е најдобар показател на 

богатството на јазикот“.1 Лексичкото богатство на текстот на Канонот е одраз 

и на степенот на познавање на албанскиот јазик на авторот, кој успешно го 

користел во текстот.   

          Практичен резултат од лексикографското проучување е речникот 

(вокабулар, лексикон). Речникот е посебна книга во која, по азбучен ред или 

некој друг ред, се собрани, подредени и протолкувани зборовите во даден 

јазик, или: книга во која се содржи зборовното (лексичкото) богатство на 

јазикот. Речникот е листа на зборови подредени првенствено по азбучен ред, 

каде што се дадени објаснувања и соодветни дефиниции на зборовите. „Да го 

запознаеш зборот не значи само да го знаеш неговото значење, туку многу 

повеќе, односно да ги познаваш сите негови особености“. 2 

       Дијалектната лексика е карактеристика за текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини. Интересот за дијелектната лексикографија од ден на ден се 

                                                             
1 Fatmir Agaliu, Puna me fjalorin, në: Gjuha e Nolit në veprat origjinale të tij, Tiranë, 1999, f. 45. 

2 Adolphs S., & Schmitt, N. 2003. Lexical coverage of spoken discourse. Applied Linguistics, 24 

(4), 425-43. 
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зголемува. Освен со монографиите посветени на одредени говори, објавени 

се и неколку регионални и дијалектни речници. Но, сметаме дека оваа 

работа ќе треба да се продлабочува и продолжува и понатаму. Општо 

познато е дека со развојот на општеството, со зголеменото ниво на 

образование на населението, со проширувањето на употребата на 

стандардниот јазик, со модерниот начин на живеење и глобализацијата 

народните говори, и неговата лексичка сфера е подложна на стеснување, 

промена и изчезнување на регионализмите и дијалектизмите. Големо 

влијание во дијалектите и воопшто во јазиците на малите народи има и 

процесот на глобализацијата.  

 Сметаме дека составувањето на мал речник на најчесто употребувани 

и карактеристични зборови од Канонот на Лек Дукаѓини би било корисно. 

Поаѓајќи од ова, составивме еден таков речник подреден по азбучен ред. По 

зборот, дадовме граматичка припадност, значење, етимологија, стилски 

карактеристики и др. По секој збор дадовме и оригинален текст со кој е 

објаснето значењето на зборот или истиот збор употребен во врзан текст 

контекст, т.е. реченици, фразеолошки изрази и сл.  

 

A 

ASE lidh. ose: Meshtari i Famullis, ase Famulltari. (nye 4. f. 3) 

ASHT Veta e tretë e foljes jam në numrin njëjës. Vehtja e Famulltarit asht e 

paprekshme. § 10, f. 3. 

ARKË f. sh. etnogr. Orendi katërkëndëshe prej dërrase, me kapak dhe me dry, 

zakonisht e zbukuruar, që shërbente për të mbajtur rroba dhe pajën e nuses. Sheji 

e dhetë grosht e kanus, qi i janë çue vajzës kur u xu, do të jesin n’arkë të sajë deri 

diten e dekës së dhandrrit; § 43, f. 13. 

ALMISTËR f.sh.m. vegla bujqësore Në Kanû të të damit pershîhen. Rêmet, 

hekurishta, almistra désh, 8. Rraqe shpijet shtroja e mbloja ,gjâja e gjallë. § 64, f. 

23. 
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ALMISE f.sh.m. vegla bujqësore Në bjeshkë, në vrrî e në kujri, si të katundit si të 

flamurit gjâ s'i shitet e pjesë zotni mi nuk mundet me pasë kurr, sâ per kullosë e 

per drû e almiste i nepet lirija e perdorimit per nderë. ALMISTE fjalë me burim 

nga greqishtja e re “lëvërim i tokës.”  

ARGAT m. sh. Punëtor krahu në bujqësi, që punon me mëditje te një çifligar a 

pronar tokash. Aj, qi shkon tuj mjellë e tuj hapë fjalë të kqija e gergasa herë per 

njânin herë per tjetrin, me gojë të kanûnit thirret "Argat i keq". § 523, f. 59. 

ARGAT fjalë me burim nga greqishtja e re “punëtorë” kjo fjalë del edhe në gjuhën 

turke prandaj munda ta fusim edhe te fjalët me origjin turke. 

ASPER f. sh. vjet. monedhë e argjendtë me vlerë të vogël, Lypet karriga, kû do 

fulet Nuni, kupa me ujë, në te cilin Nuni do të lshojé nji asper të rrgjanët, msalla, 

qi do te shtrohet per të pritun të flokvet, gershànë a brîsk rrues per të qethun a 

per të rruem të famullit a të famulleshës. § 725, f. 73. Fjalë me burim nga 

greqishtja, monedhë e vjetër e argjendtë.  

ANGARI f. sh. hist. Punë e detyruar pa shpërblim, që bënte fshatari për beun ose 

për shtetin me krahë dhe me mjetet e kafshët e veta të punës; Pleqt e katundit nuk 

perjashtohen prej zyrevet të katundit, as prej angarijet e prej pûnve të 

perbashkta. § 1164, f. 103. Fjalë me burim nga turqishtja angaria detyrë pa 

shpërblim. 

ARMË f. sh. Mjete lufte, që shërbejn për të sulmuar a për t'u mbrojtur, mjete që 

përdoren për të goditur, për të vrarë a për të dëmtuar njerëz e kafshë. Armët do t’i 

epen vallut të parë  § 70, f. 24. Fjala armë fjale me burim nga latinishtja arma. 

 

B 

BAJRAKTAR m.sh.vjet.Flamurtar, kryetarë i fisit (edhe fig.). Bajraktari 

mendimit shqiptar. Vetem Bajraktari me krenë, e ndo’i herë edhè me të Parë të 

kishës, ká tager me ja caktue ndeshkimin fajit të bâm kundra kishës. § 17, f. 5. 
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BAJRAK hist. Kreu i bajrakut, që përfaqësonte interesat e shtresës më të pasur e 

të privilegjuar dhe që drejtonte bajrakun në bazë të kanuneve patriarkale. Krerët 

(përfaqësuesit) e bajraqeve “Me vra kush Famullitarin, gjaksin e ndjek Famullija, 

Bajraku e shpija e të vramit” §10, pika 1, f. 3. BAJRAKU fjalë me prejardhje turke, 

bayrak “flamur”. 

BÂN f. jetë: fjalë e gegërishtes që ka domethënien “banesë”, “jetë.” Per hije kishet 

xehet rrethi mje ku mrrin kufini i tokës, në të cillen asht nertue: § 1, f.1.a) kisha, 

b) bâna (qela) e famullitarit. 

BARRË f. sh  Detyrë e vështirë, që i ngarkohet dikujt dhe që do mund për t'u 

kryer Famulltari ka detyrë me i ba Famullis gjith at sherbim shpirtit e Fejet, qi 

atij i a ven barrë Kanuni i kishës; § 8, pika 5, f. 3.  

BATARE f. E shtënë me disa armë zjarri njëherësh “Fajtori – dorërasi bahet 

batare prej Bajrakut, e shkon gjakhupës.” § 17, f. 5.  

BE f. dëshmitar që betohet, bëj be. Me ndollë qi Meshtari çohet në be, a per me 

dlirë vendin a per poronik, ky vetem do të njehet e do zehet per njizet-e-kater 

vetë. § 10, 6, f. 4. Për etimologjinë e kësaj fjale pranohet mendimi i G. Meyerit (f. 

30, AS III30, 37, 65, 93): bé nga një *beë , më lashtë *beda e afër me sll. e 

vj.kishtare běda”shtrëngim,rrezik.”  

BYLMET m.sh. bulmet: prodhime të qumështit. Me i a vu menden bylmetit të 

mos të shkoj dam ; § 23,2, f. 8. Fjalë me prejardhje turke bulamac “qumësht e çdo 

gjë që bëhet me qumësht si djathë, gjizë, gjalpë e kos.” 

BULK m. sh. bujk: Ai që punon tokën dhe rrit bimë bujqësore, ai që merret me 

bujqësi. Mbi qe ka tager bulku, qi i nget: me i ndimue kuej a uha a falë pa pasë 

nevojë per leje të zot’t të shpis; § 293, f. 43.  

BARI m. bari: Ai që ruan, që kullot dhe që mbarështon bagëtinë, bari Bari thirret 

aj qi i prîn tufës-gjâs në kullosë. § 143, f. 31. 
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BURRË m.sh. fig. njeri i fortë, trim, i besës e fisnik Sá herë ta lyp nevoja ká 

tager me derdhë kasneca pert ë grishun  të dhut “Burrë per shpi’’e me i mbledhë 

në Sh. Pál. § 1133, f. 102. 

BARRË f. sh. njësi matëse, një sasi e madhe. Nji barrë miell kallamoqit. § 45, b 

,f. 15. 

BESË f. besë: Fjalë e dhënë për diçka të rëndësishme, premtim që jepet me 

dëshirë dhe me sigurinë se do të mbahet, fjalë e nderit për të plotësuar medoemos 

një detyrim që merret përsipër. Me çue gjind per besë âsht kanû, me dhânë besë 

âsht detyrë e burrni. § 855, f. 83. 

BIMË fig. bimë, ushqim: Po u martue grueja e vejë, atbotë rrnesën e vet e gjen te 

burri i dytë, se toka e burrit të parë s’qet bimë ma per të. Nye 30, f. 20.  

BRACNI m.sh. sjellje jo e mirë Per bracni a cubni burri e lshon gruen porse 

tjeter dhunë s’ka tager me i ba grues. § Nye 31, 20. 

BURGOSË pës. Burgosë, Me rrahë, me lidhë, me burgosë a edhè me vrà të birin 

e të bin, kanuja s'i lypë arsye, edhè î a xên se vret vendin: "Kush vret vedin shkon 

gjak hupës.”§ 59. b, f. 22. 

BULG m.sh. Ai që punon tokën dhe rrit bimë bujqësore, ai që merret me bujqësi. 

Bulg thirret njaj, i cilli hinë me punue token e njaj zotnije. § 293, f. 43. 

BERRE m. sh. dash a dele, sqap a dhi, kafshë “Berret dahen per pushkë” § 73, f. 

24. 

BISHË sh. bishë: Kafshë e egër grabitqare, egërsirë. Po e kaptoi kan bisha a e xû' 

gjarpni në mal e bulku e gjet cofêt, do t’a çojë të zot't Ikuren a ndo'i shêj tjeter. § 

195, f. 34. 

BLETË f. sh. zool. mizë me krahë, me trup të vogël e të murrmë, të mbuluar me 

push të verdhë, e cila mbledh nektarin e polenin e luleve dhe bën mjaltin e dyllin. 

Zgjojt e bletve do të dahen per vllà. § 75, f. 24. 

BJESHKË f. sh. mal i lartë me kullota verore. Mbas krizmes së spatës, vînë 

rojtarët e bjeshkës edhè më gjêjn tuj trupue arrnej të perhjedhun. § 265, f. 39. 
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BAGTI f. sh. përmb. kafshët shtëpiake, që mbahen për prodhimet e tyre dhe për 

punë bujqësore, gjë e gjallë. Pûna e largon udhen e madhe, porsè s'mund e qesë 

nujë, kû mbytet bagtija, as në shkallë (shkamb), kû then qafen bagtija".§ 271, f. 

41. 

BARRTOR m. sh. vjet. ata që i qojnë kafshët e ngarkuara me drithë për të bluar 

në mulli; Me at rend, qi të vîjn barrtorët, mullîsi âsht në detyrë m'u blue barrët, 

pà pasë para sysh mik e dashamirë. § 336, f. 45. 

BABÛNIE f. sh. enë druri, e rrumbullakët dhe me një vesh, që nxë rreth dhjetë 

kile dhe që përdoret si masë drithi; Ujemi i blîmit, qi mêrr mullîsi per sè të cillen 

barrë, perbahet prej njij babûnie. § 387, f. 47. 

PERBUJTORE f. sh. bujtinë: "Kishës, mullînit, farkës e perbûjtores s'i pritet 

kush mik." § 390, f. 48. 

BE-JA vjet. Beja âsht nji sjellje besimtare, per mjet së cillës nieri, tuj dashtë me 

dalë së keq prej njij zhgarkimi të dhûnshem, do të perkasë me dorë nji shêj 

besimi, tuj e grishë êmnin e Perendisë në dishmi të së vertetës. 

BRÊZ f.sh. trashëgimatrë Brêzat rrjedhin a prej gjakut a prej gjinis. § 698, f. 71. 

BIRAMEL mb. krahin. që zhbiron për të marrë vesh çdo gjë; që s'lë gjë pa 

trazuar, për të zbuluar diçka, tepër kureshtar. Fmi, brraca e biramela. § 768, g, f. 

78. 

BERR m. sh. Bagëti e imët; një kokë bagëti e imë. Po u çue kush edhè thei udhen e 

madhe, tui i a ndalë shtegtarit a kalin, a mushkun, magjarin a ndo'i kâmbë berri, 

po su vran aty peraty grabitçari bjen në giobë të katundit mbas randsis së faiit e 

gjân e grabitun do t’i a kthejë të zot't. § 780, f. 78. 

BESTAR m. sh. vjet. Ai që hynte si ndërmjetës në mes të dy palëve në gjak për të 

ndërprerë hakmarrjen për një kohë të caktuar * “ Dorzânë e bestàr nuk hîn kush 

me pare”.§ 852, f. 83. 
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BARI  m. sh. ai që i kullot, që ruan dhe që mbarështon bagëtinë. Po e gjet gjâ 

udhtarin, lajmtarin a barin, pà dalë prej flamurit të huej, a tuj kullotë gjân nder 

copë të dâme, ata priten në besë te gjasë e të çobânit. § 880, f. 84. 

BRYN m.sh. brirë. Po thà kapucari, sè gjaja e vjedhun âsht pré, Pritëtarët do të 

lypin nji shêj prej tij, bj.fj. nji copë lkurë, brynat, a ndonji gjymtyrë tjeter. § 1102, 

f. 100. 

BRÊZ m. sh. rrip i gjerë prej lëkure, prej metali etj., që ngjishet në mes e shërben 

për të mbajtur fishekë a armë, për stoli etj. Me hjekun armët e krahit a të brêzit 

per nji a dý javë. § 20, b, f. 8. 

BEKUE   bised. Fjalë a shprehje falënderimi e mirënjohjeje për diçka,uratë.* me 

bekue shpijat, me thanë Meshë ndo’i herë në motmot nder vorre të largta prej 

kishës së Famullis etj. § 9,5), f. 3. 

 

C 

CUB m. sh. Ai që del malit, fshihet e bën grabitje me armë në dorë; kusar. Kur 

cubi e njef gabimin evet e, pa u marrë vesh dhuna, qi i ka ba kishës, i bjen në dorë 

Meshtarit të Famullis. § 6,6, f. 3. 

CUBASH m.sh. Ata, që dalin malit, fshihen e bëjn grabitje me armë në dorë; 

kusar. Krushqt vijn si grabitçarë e si nji tubë cubash at natë, per me ra pre e me 

marrë nierin si rob të xanun, e s’vijn si miq; § 54, f. 17. 

CARA prag m. sh. brez i trashë prej guri, prej betoni a prej druri, që vihet për së 

gjeri në pjesën e poshtme të derës dhe që shërben si mbështetje për këtë,pragu i 

shtëpisë. Me dekë dhandrri edhe vjetin e dytë, por tuj lan fmi në cara të votres, 

miku s’i a ka farë detyret prindës së dhandrrit, per arsye qi bija i a la shpin të 

perzieme e çmimin i a lau me fmi qi i a la në plang. §56, f. 18. 
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CALIKË f.sh. thes, që përdoret për të mbajtur bulmet, vaj, drithë etj *Grueja 

njifet si një calikë per me bajtë sa të jetë në derë të burrit. Nye 29, f. 19. 

 

CUBNI f. sh. hajdutëri; sjellje e qëndrim prej cubi. *Per bracni a cubni burri e 

lshon gruen porse tjeter dhunë s’ka tager me i ba grues. Nye 31, f. 20. 

COF jokal. ngordh: Kryeglâja âsht e të zot't, me cofé ndo 'l kâmë, dâmi âsht i të 

zot't. § 155, f. 32. 

Ç 

ÇMIM fig. Mundi dhe sakrificat për të arritur diçka, ajo që paguhet për të arritur 

diçka. Sasia e të hollave që paguhet për një shërbim,*Çmimi i kanus së vonë 

perbahet prej 1500 groshve, aq sa ban gjaku i grues. Nye 19, f. 14. 

ÇAKLA f. sh . Tërësia e petkave të qepura, me të cilat mbulojmë trupin, rrobat që 

përdorim për t'u veshur. Baba per të gjallë të vet, kà tager me u falë bijavet të 

holla. Rraqe, çakla, permbas deket të t'et s'kà tager bija me lypë të falmet e të 

folmet e t'et. §109.f.28. 

ÇERRANIK m. sh. qilar, kthinë në shtëpi, ku ruhen bylmeti. Çerraniku i tamblit 

kà 500 grosh giobë e dy per nji të zot't. § 140, f. 30. 

ÇARK f. sh.fig. armë, mjet shërben për të sulmuar a për t'u mbrojtur. Aj mé lypi 

pashtrakun, un i a ktheva hekurin e çarkun".§ 144, f. 30. 

ÇVESH kal. zhvesh, zhvesh misrin.  Lavrimin e tokvet, të mjellmen, të mifinen, 

t'ujtmen, të korrunt, të çveshunt i kà bulgu e jo zotnija. § 302, f. 44. 

ÇUBUK m. Mjet ku vehet duhani cigarlluk Veç nji gacë me t'a lypë kush tê dera 

per me kallë çubukun, i a dhae, e e ngau kush, të pritet mik".§ 641,f. 73. 

ÇUBË f. sh. shkurre; fig: tufë. Nuni do t’î marrë flokët me kët rend: a) nji çubë në 

ballë, b) në tambzja kà pji çube, c)mbas kreje nji çubë.§ 727, f.  73. 
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ÇOBÂN  m. sh. Ai që ruan, që kullot dhe që mbarështon bagëtinë; bari. Besa e 

gjâs e e çobânit  âsht ajo, qi dy a mâ flamure vêjn nder vedi me pelqim të niani 

tjetrit. § 874, f. 84. 

 

D 

 DAM m.sh. Humbje në mjete, në sende a në njerëz që pëson dikush; diçka që 

prishet tërësisht a pjesërisht; dëmtim . Atë, qi guxon me shty kah pronet e 

pasunija e kishës, e bjen në mend famullija çmon damin, qi do t’a lajë damçori. 

§63, f. 3. 

DJERR m. tokë e papunuar, arë që lihet pa punuar për disa vjet dhe që shërben 

zakonisht si kullotë.  Të Lanunt e tokës djerr a të premt e pemve”. § 16, f. 5. 

DORAS m. Ai që vriste dikë me dorën e vet (kështu quhej në çastin e vrasjes dhe 

gjatë gjyqit); gjakës. ”Aj qi vret Rrogtarin e kishës, po ke dorasi i katundit, i digjet 

shpija e i merren 100 desh e 1 ka per giobë”. § 17,11, f. 6. 

DROME, f. sh. pasuri:  Ai, qi vret Meshtarin, bahet batare prej Bajrakut e gjaku 

i hupë. Ma teper i digjet shpija, toka i lihet bar, pemët, vneshta e kopshtijet i 

priten e i rrenohen. Toka e pronet e dromet e tija jesin per kishë; por vllaznija 

munden me i shperblye me pare. § 17, 9, f. 6. 

DESHTARË m. sh. dashatarë:  *Në darsem të Kanus hijn:* Thirca; Strafuleca; 

Sherbtorë; Kcimatare; Desharët; §46, f. 15. 

DASMORË m. Ata që janë ftuar për dasmë; krushk që shkon për të marrë nusen. 

*Si të kryhet buka, do të lshojn dasmorët dhantit per nusen mbi bukë të 

pathyememë tryezë. § 55, f. 18. 

DORZAN m. ndërmjetësues *Grueja e re, qi mbetet e vejë, por me fmi, po desht 

me ndejë në plang të burrit me fmi, do të dorzanitet me dy lagje dorzanë. Nye3, f. 

20. 
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DJELM m.sh. djemëve të bijëve. Baba âsht me detyrë mu rrekë per të mirë të të 

bijve si kah ndera si ka pasunija.b) m'u blé armë djelmve. si të bàhen per'to: § 60, 

a, f. 12. 

DYNDË vetv. m. dyndje, zhvendosje: Ai që shpërngulet bashkë me të tjerë nga 

vendi ku banonte më parë dhe vendoset në një vend tjetër; shpërngulje. Me u 

dyndë zotnija me plang pre një krahine në nji tjeter, po s'e muer rrogtarin me 

vedi i a kà detyrë rrogen e vjetit, po s'u gjegj rrogtari me i shkue mbrapa, i a kà 

rrogen deri n'at ditë. § 126, f. 29. 

NDERTESË f.sh. ndërtesë: Ngrehinë e madhe, që shërben për të banuar, si vend 

pune etj.; godinë. *Çdo ndertesë qi të gjindet n'oborr, âsht e njitun me shpi, pse 

gjindet në hije të saj, po u tye., kà globë e dy per nji. § 133, f. 30. 

 

DOSË f. femra e derrit. Po u muer derku fêmen per gjymës e porsà t'a daje dosa, 

edhè e rriti aj, qi e mure, pjellen e saj do t'a dajë per gjymës me të zo'n. § 174, f. 

33. 

DISHMITAR m. sh. Ai që është i pranishëm në një ngjarje dhe sheh me sytë e vet 

atë që ndodh ose dëgjon atë që thuhet.dëshmitar "Guri i kufinit kàa dishmitarë 

mbrapa".§ 238, f. 37. 

DIFTOJ kal. Tregoj, ia nxjerr përpara një gjë dikujt për ta parë, për t'u njohur me 

të a për të gjykuar mbi të; bëj të duket, zbuloj që të shihet, dëftej. Per ket gùr e dhé 

(ase per ket peshë), me të cillat e ngarkova vedin, per shka kam pasë ndie prej sa 

parësh, vêset e kufijve jâné kênë sikurse do të ju diftoj tash, e më sà m'à mêrr 

mendja e shpirti, s'do t’i randohem kurrnjanes lagje".§ 246,1, f. 37. 

DARNÇOR m. ai i cili i ndan pronën.  Po u shterngue me të shpejt darnçori, e i 

punoi fuqija e krahve, edhè i dha spatës tuj e ngulun rnje më tû në trup 

t'arrnênit, e po s'mund e xueren rojtarët e bjeshkës, kufini i flamurit të këtij, qi e 

nguli spaten, jitte aty. (Si i kà pasë ndollë Gjokë Buçës s'Kaçinarit me Kushnê.) § 

266, f. 39. 

DUHAN m. sh. bot. Bimë barishtore njëvjeçare, me kërcell të trashë e të lartë dhe 
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me gjethe të gjera, të cilat përmbajnë nikotinë dhe kanë shije të hidhur. *Në vêftë 

edhè duhàn n'at kopshtë, e kà per vedi. § 307, f. 44. 

DETYRSI m. sh. detyrim obligim: vjet. Ai që i ka dikujt një borxh, obligim, borxh. 

"N'dekët detyrsi, rrnofët dorëzani," thotë kanûni. § 685, f. 70. 

DERHÊM m. sh. vjet. Njësi e vjetër matëse, peshë, e barabartë me një të 

katërqindtën e okës. Me kênë veçim gjaqesh, kanûja nuk kishte dieit me i a gjetë 

vangun pûnës prej pleqnish e pêgjesh në peshim të të mirit e të keqit, tuj kênë sè 

seicilli mbahet rrumbull katerqind derhêm n'okë të vet. § 889, f. 85. 

DIFTESË, f. sh. dëshmi, të dhëna: Si të tumiren diftesat e kapucarit prej 

Pritëtarvet, mohimet e cubit a të gjaksit, edhèpse të rrêjshme, nuk mùnd t’i 

ndalin kush deri tê beja: por Porota kà tager me i ndalë doren e mos me e lânë 

me shkue në bé të rrêjshme. § 1103, f. 100. 

DEKË f. sh. vdekje: ndalimi i veprimtarisë jetësore të organizmit të njeriut, *Me 

dekë të dhandrrit, kanuja e liron vajzen, e, po desht, mundet të martohet per 

arsye qi “me dekë të dhandrrit, sheji xehet i hupun”. § 43, f. 14. 

DRY m. sh. dry-ri, kyç: mjet prej metali, me trajta e me përmasa të ndryshme, me 

një hallkë të harkuar, që hapet e mbyllet me çelës dhe shërben për të mbyllur një 

derë, një dollap, një arkë etj. Grueja, qi mbet e vejë e pa fmi, tuj u da me shpi të 

burrit, petkat, qi pat pru si nuse e arken me dry i merr me vedi. Nye 30, f. 20. 

DUGAJ f. shitore  "Per dugâj e per mulli nuk giobiten shokët." 

 

Dh 

DHUNË f. Përdorimi forcës fizike, i shtrëngimit fizik ose psikik, i mjeteve e i 

metodave të vrazhda ndaj dikujt për ta detyruar të bëjë diçka jashtë vullnetit e 

dëshirës së tij, për ta nënshtruar e për ta shtypur dikë, për të kufizuar veprimet e 

dikujt etj.; detyrim a shtypje me anë të forces” Kush dhunon kishën ka detyrë 
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gioben a) kishës, b) famullis, c) Flamurit (Bajrakut).- Dhunon kishën njaj, qi 

fjaliset, shan a i kercnohet kuej, qi rreh a vret kend në Hije të kishës. § 4,1, f. 2. 

DHAE f. me dhanë. Ti do të lajshë e, po muejte me xjerrë gjâ tê miku, e ké per 

vedi, perndryshej të pasët mbetë ngiat: Paç e dhaç thotë kanûni. § 638, f. 67. 

DHANDËRR m.sh. Burri i vajzës a i motrës së dikujt. “Me dekë dhandrri, 

prindja e nuses janë në detyrë me i a kthye gjysen e çmimit shpis së dhandrrit. 

Nye 26.18. 

DHANTI f. sh. dhuratë, send që i jepet dikujt pa asnjë shpërblim, diçka që i 

dhurohet a i falet dikujt. Dhantia perbahet prejnji groshit per krye, s’a’kanu me 

dhanë as ma teper as mengut. § 55, f. 18. 

 

E 

ESHKË  f. lloj kërpudhe, kryesisht bulledër, që rritet në trungjet e drurëve, e cila, 

pasi zihet e thahet, mund të ndizet shpejt nga shkëndijat e gurit të zjarrit; Rrshiqi, 

frysi, kullma e tjera vegla jânë të farketarit. Eshken do t’i a bijn të zotët e 

hekuravet.§ 321, f. 44. 

ELTÉR m. sh. altar, fet. tryezë e gjerë në një të ndarë në pjesën lindore të Kishës, 

ku bëhen shërbesat me të rëndësishme e ku mbahen sendet kryesore që përdor 

prifti (në vendet ku vepron kisha e krishterë. Këto të holla rubidi t’i lâjë mbí eltér 

per kishë. § 592, e, f. 64. 

F   

FAJTOR mb .Që ka bërë një faj (edhe drejt.); që ka përgjegjësi për diçka që nuk 

shkon mire “Fajtori, qi ka fye kishën, ndeshkimi i epet prej krenëve e prej 

vogjliet.” 

FAMULLI f. sh. fet. Njësia me e vogël e organizimit kishtar për një krahinë të 

caktuar, për një fshat, për një lagje qyteti ose për disa fshatra a lagje; rrethi i 
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shërbimeve fetare të një prifti; besimtarët e një zone të tillë (në vendet ku vepron 

kisha katolike); Me bijtë ndonji kundershtim ndermjet kishës e famullis, famullia 

s’mund t’i lypë peng kishës; veç do të bajë vaj te i Pari i Fes – te Ipeshkvi – e 

gjygjit të këtij, si kasha si famullia, do t’i rrijn pa fjalë.” § 3,2, f. 1. 

 KISHË f. sh. Ndërtesa ku zhvillohen shërbesat fetare, faltorja e të krishterëve (në 

vendet ku vepron feja e krishterë Me bijtë ndonji kundershtim ndermjet kishës e 

famullis, famullia s’mund t’i lypë peng kishës; veç do të bajë vaj te i Pari i Fes – te 

Ipeshkvi – e gjygjit të këtij, si kasha si famullia, do t’i rrijn pa fjalë.” § 3,2, f. 1. 

 FAMILJE f. sh. Njësi e vogël e organizimit të jetës shoqërore, që përbëhet nga 

burri, gruaja, fëmijët ose edhe nga njerëz të tjerë të afërt, të cilët jetojnë e banojnë 

bashkë. Familja âsht nji të mbledhun gjymtyrësh, të cilët gjallisin nen nji kulum, 

qellimi i të cillvet asht të shtuemt e gjindes nper mjet të martesës, të mkanbuent e 

tyne kah zhdrivillimi i shtatit e kah zhvillimi i mendes e i shises. § 18, f. 7. 

FRE m. fig. Pengesë që të detyron të qëndrosh në vend e të mos përparosh; diçka 

që ndalon a që vështirëson zhvillimin. Me mbajt në fre gjinden e shpis të mos t’i 

sjellin ndo’i dam a rrenim; § 21, 2, f. 8. 

FIKË kal. fig. i shkaktoj dikujt një të keqe të madhe, e shkatërroj keq, e dëmtoj 

rëndë; e marr me qafë. Me punue me mend e urti mrenda e jashta shpijet e të mos 

t’a çoj rrenimi e fika  shpin; § 21, 5, f. 8. 

FE-JA f. Besimi i verbër se gjithçka në botë përcaktohet e drejtohet gjoja nga 

forca të mbinatyrshme, hyjnore, i cili ka lindur qysh në kohë shumë të hershme 

dhe është i papajtueshëm me botëkuptimin shkencor, Martesa me kunorë, e 

pelqyeme kah Feja e kanuja e Lekës. §2 9, a, f. 10. 

FEJESË f. sh. Koha që nga dhënia e fjalës për t’u martuar deri në ditën e 

martesës. Në fejesë varzash do të shikjohet. § 39, f. 12. 

FISHEK m. sh. përd. ndajf. bised. Fig. menjëherë, shpejt e shpejt, pa e zgjatur 

Gëzhojë prej metali a prej kartoni e mbushur me barut, me një kapsollë në fund e 

me një plumb në krye ose me saçma për të qëlluar me armë zjarri të lehta. Po 
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s’nigioi vajza me shkue m’at fat, qi e pat xanë, edhe me perdhuni do t’ia apin atij, 

qi e ka xanë me “Fishek më shinë”; e per n’i raftë per sy vajza tue hikun, ky e vret 

me fishek të prindës së saj, e gjaku i vajzës shkon hupës, per arsye qi me fishek të 

tyne e vrau. § 43, f. 13. 

FUTË f. sh. Hije e zezë, shami kokë e zezë, që mbajnë gratë në shenjë zije. Me 

qillue se shtyhen me besat (forkade), ka ndollë, qi janë ba shokë të deknit, e nuses 

i a vu futa më krye. § 52, f. 16. 

FIS  m. sh. hist. Grup njerëzish në shoqërinë primitive me lidhje të afërta gjaku, 

me gjuhë të përbashkët e me zakone të njëjta. Nji holli kaut larg’shpis së nuses, nji 

prej shokësh të katundit të nuses, i cili s’do të jet as gjak as fis me nusen, do t’u 

dalë perpara krushqve.§ 55, f. 17. 

FERISHTE f. sh. Fëmijë i vogël, foshnjë. Po diq i ati në të papritun, tuj lânë 

djalin férishte djepi, kushrinija do t'a mârrë në kujdes pasunin e dialin mje qi të 

bâhet 15 vjeç.§ 116, f. 29. 

FUSHË f. sh. Vend i rrafshët, i hapur a i gjerë në natyrë, pa male e pa kodra dhe 

zakonisht pa pyje; Plangu i shpis kà oborr e kopshtë, kà vêshtë e arë, kà livadh e 

xâna, kà udhë e shteg, kà kufij si në mal, si në vrrî, si në fushë. § 118, f. 29. 

FERFLLOJ f. sh. hedhë, Mâ çiltas: po e ferfllova gurin un mâ larg, t'a mirrshe 

at vend ty, po e ferfllove ti, m'a mirrshe vendin. § 120, f. 29. 

FARKË f. sh. Punishte e vogël për farkëtimin e metaleve, punishtja e 

farkëtarit.”Farka e kà me rend, si edhè mullîni".§ 316, f. 44. 

FRYS, f. sh. vegël, mjet i thjeshtë a përdorëse që shërben për të bërë një punë ose 

për të kryer një veprim. Rrshiqi, frysi, kullma e tjera vegla jânë të farketarit. 

Eshken do t’i a bijn të zotët e hekuravet. § 321, f. 44. 

FOLMJA (i, e) emër foljor. Fjala që jep dikush ose zotimi që merr për të bërë 

diçka; ‘’E folmja âsht në fund të kuletës". Nye 84, f. 57. 
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FISNIKISHT m. sh. me zemërgjerësi; me bujar. Ndera e mârrun nuk 

shperblehet me gjâ, por a me të derdhun të gjakut,a me të falun fisnikisht 

(permbas ndermjetsis së dashamirve të mirë). § 598, f. 65. 

FIR m. bot. Bimë barishtore shumë vjeçare, me kërcell të drejtë e të hollë, me 

gjethe të gjelbra e të dhëmbëzuara në trajtën e një puple. Buka e krypa e zêmra, 

zjarmi e trungu e do firi per shtrojë do të gjindet gadi per mik në çdo kohë të 

natës e të ditës. § 609, f. 66. 

FIKET vetv. shuhet, shkatërrohet, dëmtohet rënd. Po i u pré kuej miku, kanûja i 

kà lânë dy udhë: a të fiket, a të koritet. § 644, f. 68. 

FAMULL m. vjet. Fëmija që pagëzohej, që qethej a që krezmohej nga nuni. 

Famull a famulleshë thirret djali a valza, të cillvet u mirren flokët. § 716, 73. 

FIRUK m. i vetëm Me pasë lânë shtegun e veçimit të gjaqevet, të keqin per dukë 

e per fisniki firukun kishin me e vrà edhè pà pûnë, ishin shtue vrasët,'si mos të 

kishte dalë kush me lypë arsye per vrasë të të keqit e të firukut. § 890, f. 85. 

FISNIK m. sh. Ai që ka veti të larta morale, që është i ndershëm a zemërgjerë; 

bujar. Kush të vras nierin prà, kje burre a grue, djalë a cucë a edhè férishte djepi, 

i mirë a sherntim per dukë, krye, plak a sterplak, i pasë a i pà pasë, fisnik a firuk, 

ndeshkimi âsht nji doret: per vrasë të mashkullit 6 qese, 100 desh e gjysë kau 

giobë. § 892, f. 85. 

FALTORE f. sh. fet. Vendi ku falen besimtarët e një kulti fetar; tempull. 

Bashkime kuvendesh mbahen a nder oborre Kishësh, a nder rrenime të vietra 

faltoresh, a në zemer të vendit. § 1112, f. 101. 

FARKIM m. farkojë. Per farkim të vargojve, të kurthave, të hekuravet të qênit e 

të hekurîshtave tjera, qi nuk hijn në bulki, po desht kush me i farkue, mundin e 

farketarit do t'a lajé posaçe. § 326, f. 45. 

FRÊ m. sh. ai që e mbikëqyrë apo kontrollonë dikë. Dorzânët e gjakut kan tager 

me i mbajtë në frê ata, per të cillt kàn hî, e, po nuk vjeften kshillet e qortimet 
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miqasore, kàn tager me u a rrudhun pêjt edhè me kercnim, po luejten. § 976, f. 

91. 

 

G 

GERGAS kal ai i bie shpesh në qafë dikujt.“Sado puntorë me pasë për të kenë në 

punë të kishës gergasi lan vetem nji giobë, por ma të randë.” § 12,2, f. 4. 

GIOBË f. sh. Detyrim, zakonisht në të holla, që caktohet si dënim për thyerjen e 

një rregulli, për një dëmtim, për mosplotësimin e kushteve të një marrëveshjeje 

ose për shkelje jo të rënda të ligjeve. Kishës i duhet ba pjesë në giobë të famullis. § 

2,3, f. 1. 

GROSH m. vjet. Monedhë turke, qe përdorej edhe në vendin tonë, me vlerë dyzet 

para ose sa një e njëqindta e lirës turke.” *mbas kanunit gioba me pare mundet 

me u la me do gja, tuj dhanë okën e drithit 1 grosh, okën e rakis 5 grosh, e kan e 

hullis 400 grosh.”§ 16, e,  f. 5. 

GERMUSHET vetv. i kërcënohem dikujt me fjalë ose me lëvizje të krahëve a të 

fytyrës, i hakërrohem. Iu gërmush me fjalë (me grushte).  Kush ven gjojë në 

Famullitar, a e shan e i germushet, e ven dorë më te rreh, ase e vret aj do t’i 

perligjet Famullis në mëndyrë të Kanunit të vendit. Famullija asht në detyrë me e 

lypë nderen e Famullitarit të vet. § 10, f. 3. 

GRABITÇAR kal rrëmbyes. Krushqt vijn si grabitçarë e  si nji cubash at natë, 

per me ra pre e me marrë nierin si rob të xanun,e s’vijn si miq. § 54, a, f. 17. 

GERGASE f. sh. Ajo që i bie më qafë dikujt; që nxit a ndez dikë për të vepruar 

kundër një tjetri, ajo që fut spica për sherr. *Me kenë nâna gergase (qi perzien e 

shpin), i biri e qet tàmen prej shpijet pâ njesë e pà gjâ, veç se vjetin e parë do t’i 

apë buken e gojës (tri barrë drithë) e tjetër s'i kà. § 61, f. 22. 
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GRAZHD m. sh. Vend i veçantë, i rrethuar me gardh, me mur ose me dërrasa, 

brenda në stallë ose pranë saj, ku u hidhet bari a kashta kuajve, mushkave etj. 

stallë. *Grazhdi sâna e kashta dahen mbas gjâjet. § 79, d, f. 25. 

GISHT m. sh. fig. me nënshkrue. Lânësi âsht në detyrë me mbledhë kushrinin e 

vet e Pleqt e fisit me dishmitarë, e, si lânësi si këta, do të vêjn gisht në leter si e 

lypë kanûni.  

GARDH m. sh. Thurimë e bërë me purteka, me thupra a me driza rreth e përqark 

një kopshti, një are, një oborri. Bleta e hikun, qi xên vend në pêmë a gardh të 

huej, âsht e të zot't, qi i vêhet permbrapa, e i zoti i pêmës a i gardhit nuk mund t’i 

a ndalë. §295, f. 34. 

GURAPESH m. Lojë popullore që zhvillohet në trajtë gare, për të provuar se cili 

nga pjesëmarrësit do ta hedhë me larg një gur prej dy-tre kilogramësh. Kufini i 

fituem me “Gurapesh” a me rrasë të ngarkueme. Nye 60, f. 39. 

GERMUSHUNA (të) vetv. i kërcënohem dikujt me fjalë ose me lëvizje të 

krahëve a të fytyrës. Të germushunat e kercnimet prej njij hamendje kanûja s'i 

bân. Mohuesit nuk mùnd t’i hypet në qafë qi të lajë, pasë e pasë, per çdo 

zhgarkim e shpifje.§ 526, f. 39. 

 

GRRÊMÇ m. sh. fig. bised. mjet ose mënyrë që përdoret nga dikush për t'ia 

arritur një qëllimi të caktuar, për të sulmuar dikë etj. Janë fjalët e kanûnit, jo pse i 

pelqen, por pse s'kà si me i a njitë grrêmçin, 'si të lahet me bé. § 586, f. 63. 

GACË f. sh. copë nga prushi. "Veç nji gacë me t'a lypë kush tê dera per me kallë 

çubukun, i a dhae, e ngau kush, të pritet mik". § 641, f. 68. 

GRI kal. prerë, coptue *Me vrà e shoqja të shoin, prîndja e kësaj biejn në gjak. 

(Ka ndollë qi prindja e kà gri të bin, qi bate két shemtim)". § 642, f. 68. 

CUNG  m. sh. Trupi i hardhisë pa lastarët e degët e reja; rrënjë hardhie. Cungu i 

hardhís i verbuem prej dhie nuk bân rrush per trívjetë.§ 746, a. f. 75. 

 



303 

 

Gj  

GJÂ f. sh. Qenie e gjallë, që ka aftësinë të lëvizë vetë dhe të ndiejë, por nuk është 

në gjendje të mendojë e të veprojë në mënyrë të ndërgjegjshme. Kisha ka tager 

pasunijet si per gjâ, si per per tokë e shpija mbrendë e jashta famullijet § 2,1, f. 1. 

GJAK m. sh. vjet. Armiqësi që shkaktohej ndërmjet familjeve a fiseve për shkak të 

një vrasjeje dhe që kërkonte të vritej një tjetër për t’i marrë hakun të vrarit (sipas 

zakoneve të prapambetura fisnore e feudale); hakmarrje, gjakmarrje; hasmëri.“Me 

vra kend Meshtari, as kisha as Meshtari s’giobiten, edhe Meshtari nuk bjen në 

gjak: gjakun e ban shpija e Meshtarit.” § 10, f. 4. 

GJAKHUPËS m. vjet. Ai që priste dikë në besë dhe që vritej sipas kanunit nga i 

gjithë fshati, pa të drejtën t'i merrej gjaku. “Fajtori – dorërasi bahet batare prej 

Bajrakut, e shkon gjakhupës”. § 17, f. 6. 

GJAKSI m. sh. vjet. Ai që bënte një vrasje sipas zakonit të hakmarrjes; ai që 

kërkonte gjakun a shpagimin, hasm. Gjakësi u kap... § 18, f. 6. 

GJINDJA f. njerëzit: Familjen e perbajn gjindja e shpis. § 19, f. 7. 

GJI m. sh. Organ i femrës në pjesën e përparme të kraharorit me gjëndra të 

posaçme që prodhojnë qumësht për ushqimin e të vegjëlve; sisë. Me pasë djalë 

prej gjiut grueja e lshueme, i shoqi, edhe pse e din kathedret, asht në detyrë me i 

a shenjue nji vend rreth plangut të vet, me i a dhanë djalin e me mbajtë me vesh e 

me mathë e me bukë. Nye 31, f. 21. 

GJA/K,-QE bela, hasmëri. Me pasë lânë uhà e detyrë gjaqesh i daluni fare, do të 

lahet prej pasunish të shperblyeme prej kushrîjsh, e tepricen do t’i a dorëzojn 

Kishës per shpirt të të dalunit fare. § 419, f. 49. 

GJURMË f. sh. Shenjë që lë shputa e këmbës së kafshëve mbi tokë ose mbi një 

sipërfaqe Gjat e ndjekuna mbas gjurmësh, po u gjeten të hime a në zgaver të lisit, 

a në shpel Ië, aj, qi i ndoq e i gjet, do t'a rrethoje me gjurmé tri heresh lisin a tre 

rreshta gjurmësh do të bajë para shpellë. § 420, f. 49. 
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GJETH m. sh. Gjeth, grumbull degësh me gjethe të thata që i kanë përdorur për 

të ushqyer bagëtinë, veçmas në malësi në kohën e dimrit. *Dypemjahja do të 

shperblehet edhè per nji të djegun të dhûnshem të shpis, të ksollës, të tbanit, të 

mullarit të sânës a të kashtës, të gjethit edhè të gardhît. § 806, f. 80. 

GJÂMË f. sh. etnogr. Vajtim me britma që bëhej në rast vdekjeje; Shpija e të 

vramit, po i dha besë dorërasit, ky edhèpse e vrau, do të shkojë në mort e në 

gjâmë me percjellë të vramin deri në vorrim e me ndêjë per drekë. Kio besë 

ngjatë 24 orë. § 856, f. 83. 

GJAKSOR m. sh. Ai që bën vrasje e gjakderdhje; vrasës. Armët e gjakësorit. 

Shpija e të, vramit nuk mujte me ndjekë as me vrà tjeterkend prej vllazensh, 

nipash a kushrijsh të gjaksorit, pos gishtit dorërasit. § 899,f. 86.  

GJINI f. sh. hist., familje, farefis: Grup njerëzish me lidhje gjaku e me prejardhje 

nga një paraardhës i përbashkët. Buka e giakut âsht ajo, kùr ndermjetsit e 

pajtimit të gjakut me disà prej gjinijet, shokësh e dashamirësh të zot't të gjakut t’i 

shkoin në derë dorërasit per pajtim të gjakut e të hajn buken e gjakut të paituem. 

§ 984, f. 92. *Brêzat e gjakut rrjedhin prej ânet të babës; brêzat e gjinis rrjedhin 

prej ânet të nânës. § 699.f. 71. 

GJAK m. Afri e ngushtë që vjen prej një paraardhësi të përbashkët, farefisni; 

njerëzit që kanë një afri të tillë, fis, farefis, i afërm; Gjaku e gjinija e breza 

Shqyptarësh. Nye 101, f. 71. 

 

  H 

HIJE  f. fig. 1. Hapësirë e errët a me fare pak dritë pas një trupi; mungesë drite 

ose errësirë jo e plotë; “Hija e Kishës”, nyje 1), f. 1. 

HULLI f. sh. Vija që bëhet në arë nga plori, vija që hap plori në tokë, brazdë; pjesë 

are që punohet njëherësh nga një pendë qe e që kufizohet në fillim me dy vija 

plori, lehë.*Mbas kanunit gjoba me pare mundet me u lá me do gjá, tuj dhânë 

okën e rakís 5 grosh, e kán e hullís 400 grosh. § 16, f. 5. 
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HEKURISHTA f. kryes. sh. copa a sende prej hekuri, gjëra të hekurta Vegla a 

pjesë veglash prej hekuri *Në Kanû të të damit pershîhen. Rêmet, hekurishta, 

almistra désh, 8. Rraqe shpijet shtroja e mbloja , 9. gjâja e gjallë. § 64, f. 23. 

HAENA m. sh. ushqime, *Me ba gati mjesditen e darken, me zie, me ndreqë 

tryezen e me da haenat. § 60, f. 20. 

HOLLI m. hapsirë *Nji holli kaut larg’shpis së nuses, nji prej shokësh të katundit 

të nuses, i cili s’do të jet as gjak as fis me nusen, do t’u dalë perpara krushqve. § 

55,f. 17. 

HÙ m. sh. dru i fortë, i gjatë e me majë, që ngulet në tokë dhe shërben për të 

mbajtur diçka në të.*Kau më hù po e dimnoi bulku, kà nji barrë drithë, po e 

dimnoi i zoti kà nji barrë e gjymës. § 191, f. 34. 

HETIM mb. drejt.që ka të bëjë me hetimin e rrethanave në të cilat kryhet një 

krim.*Po u vodh kau më hù, bulku e i zoti i kaut do të rreken në hetim të tij. § 192, 

f. 34. 

HEKUR m. sh. vet. nj. kim. metal i rëndë, me ngjyrë hiri në të argjendtë *Po shtoi 

gjâ prej hekurit të vet farketari, të zotët e hekurishtavet do t'i lajn të hollat per 

hekur, qi kà prish perta. § 325, f. 44. 

HJEKS m.shërbëtori *per cubni e per çdo send, qi të vidhet në katund me bukë, 

me prije e me msim të hjeksit,si të hetohet, do të lajë gjân mbas kanûnit. § 326, f. 

44. 

HUTË f. sh. vjet. lloj pushke e vjetër, me katër vjaska dhe me një fishek, që 

mbushej nga prapa.*I zoti i gjakut, posë çmimit të caktuem per gjak, kà tager me 

lypë nji hutë (martine) në krah të cillitdo, qi t'a ngulë synin e dorërasi âsht në 

detyrë me i a prû aty. § 971, f. 91. 

HUDËR f. sh. hudhër: bot. bimë barishtore njëvjeçare me kërcell e me gjethe si të 

preshit, që bën në tokë një kokë me thelpinj të bashkuar, që ka erë të fortë e të 

djeg dhe që përdoret si ushqim a si bimë mjekësore. *Bulgu kà tager me çilë nji 

copë kopshtë në tokë të zotnis e këtê per vedi, sà per lakna, qepë, hudra e per 

perime tjera. § 306, f. 44. Nder hudhra a nder vende t’ujit të ndêjun, qi gjinden 
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brenda kufinit të huej , nuk mundet kush me lshue rryell per me mbytë peshk. § 

444, f. 51. 

I 

IPESHKVI shërbyes në kishë. Famulltarin e ven Ipeshkvi në Famulli, dhe 

Ipeshkvi vetun ka me hjekë prej Famullij. § 8,1), f. 3. 

ÎMITOJ m. sh. gjë që është bërë njëlloj me diçka tjetër,imitim. *Do të kuptohen 

edhè mâ kjartas, kùr të fillojm me îmtue doket e Maleve t'ona.  

J 

JEZULLI m. bimë *Po bîni landa mbrenda kufinit, porsè teper afer kufinit të 

tjetrit, po s'e shkmesi i zoti, kufijari kà tager me e shkmesë e me largue damin: 

"Jezullin e huej shkmese, mje kû të mrrîje kmesa".§ 267, h), f. 40. 

K 

KA m. qe, qetë, dem mbi tre vjeç, zakonisht i tredhur, që shërben në bujqësi për të 

lëruar tokën, për të tërhequr qerren etj.; gjedh mashkull i rritur “Aj qi vret 

Rrogtarin e kishës, po ke dorasi i katundit, i digjet shpija e i merren 100 desh e 1 

ka per giobë” § 17, 11), f. 6. 

KANUN m. rregull që duhet të zbatohet në mënyrë dogmatike. Kanuni s’mund ti 

vejë kurrnji barrë kishës, veç se ka detyrë me i dale zot, kur kjo hupë ndihmen e 

tij. § 3, f. 1. 

KATUND m. fshat.“Me vra kush rrogtarin e kishës, dorërasi per në kjofët i 

Famullis së vendit, ndiqet vetem prej shpis së të vramit; por, në kjoft se asht i 

katundit të huej, atëher e ndjek edhe Famullija, në të cilin rrogtari kje vra.” § 

11,5), f. 4. 

KISHË f. ndërtesa ku zhvillohen shërbesat fetare “Kisha nuk giobitet.” § 3, f. 1. 

KONOP m. sh. litar, tërkuzë.  Kisha shpatë e konop s’ka.” § 4, f. 2. 
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KORIT f. turpërohet. Kush vritet a rrihet qa në çë farë-do mndyre koritet prej 

kuejt, tuj hi a tuj dalë prej hijes së kishës, marre kishës nuk i len; pse kishës si 

pritet kush mik. § 4, f. 2. 

KUFI m. sh. vijë a shenjë tjetër që ndan dy pjesë të një hapësire. Per hije kishet 

xehet rrethi mje ku mrrin kufini i tokës, në të cillen asht nertue: § 1, f. 1. 

KUJRI f. sh. hist. pyll, kullotë, tokë a vend tjetër që shfrytëzohej bashkërisht nga 

gjithë katundi. Kisha ka pjesë në mal, në vrri, nd’ujë e në mulli të kujris së 

famullis.§ 3, f. 1. 

KRENË m. kokë, krye, i rëndësishëm. Vetem Bajraktari me krenë, e ndo’i herë 

edhe me të parë të kishës, ka tager me i a caktue ndeshkimin fajit të bam kundra 

kishës. § 14, f. 5. 

KSOLL f. sh. kasollë: ndërtesë e thjeshtë përdhese, e bërë me thupra të thurura, 

me qerpiçë, me gurë etj.*me ndreqë shpija, ksolla vithna, etj. § 20,6),f. 8. 

KRYEKCYM m. i pakënaquri, çmenduri.*Kryekcyemin me e da shpijet me pjesë, 

qi i perket, per me shporrë shnerzimin e rrezikun. §20, d), f. 8. 

KORRË kal. pres të lashtat a barin me drapër, me kosë ose me anën e një makine 

të posaçme. *E zoja e shpis s’gatuen, s’shkon per ujë, s’ban dru, as pleh, as me 

ujët as me korrë a me qirue, as bukë m’u çue puntorvet; § 23,3), f. 8. 

KOKERR f.sh. diçka që është si topth a si rruzull i vogël; copë *Me hjekë të zojen 

e shpis, per n’u raftë per sysh se bracnon, a shet gja tinëz – edhe nji kokerr voejet 

me kenë – a n’u mbajtë krah fmivet të vet ma teper se të tjervet. § 24,2), f. 8. 

KUNORË f.sh. lidhje bashkëshortore, burrë e grua; djalë ose vajzë në moshë 

martese që banon bashkë me pjesëtarët e tjerë të familjes.*Martesa me kunorë, e 

pelqyeme kah Feja e kanuja e Lekës. § 29, a), f. 10. 

KUMARI f. sh. etnogr. Të qenët kumbarë; miqësi ndërmjet dy familjeve që 

krijohej kur njëri bëhej kumbarë për familjen tjetër. *Në fejesë varzash do të 

shikjohe të mos të ketë kumari: § 39, f. 13. 



308 

 

KRUSHQI f. sh. krushqi, miqësi: Marrëdhënie shoqërore e afërt pa lidhje gjaku, 

që krijohet ndërmjet dy familjeve kur bëjnë një martesë, miqësi që lind ndërmjet 

dy familjeve mbi bazën e një martese.  *Si t’i “pritet feja” vajzës, tuj kenë ditë më 

shej, krushqt do të nisen at ditë as kanuja s’e shtyn, as ban qi të shtyhet. § 44, f. 

14. 

KA m. ka *Kau i darsmes do të qesë 100 okë mish e vjamë; § 45, a), f. 15. 

KOLLOMOQ m.sh. misër.*Nji barrë miell kallamoqit. § 45, b), f. 15. 

KCIMTARE f. valltare,*Në darsem të Kanus hijn: *Thirca; Strafuleca; 

Sherbtorë; Kcimatare; Desharët; § 46, f. 15. 

KREZHMI f.  festat. *Në ditë krezhmijet do të bjejn 8 okë peshk të that; § 54, 2), 

f. 17. 

KULLOSË f. sh. kullotë *Kujnija, mali e bjeshka s'dahen,'do t'a kenë zbashkut, si 

per drû si per kullosë. § 66,5),f. 24. 

KERÇIK m. masë për ndarje *Rendi i ujit do të dahet me kerçik mbas oket. § 67, 

f. 24. 

KASHTË f.sh. bot. Bimë njëvjeçare, me kërcell të hollë,të këneta dhe përdoret për 

të mbuluar kasollet, për të thurur rrogoza etj. *Grazhdi sâna e kashta dahen mbas 

gjâjet. § 79, d), f. 25. 

KULLË f. sh. Shtëpi e lartë prej guri me dy a tri kate, e ndërtuar zakonisht në një 

vend të ngritur, me dritare të vogla dhe me frëngji, që shërbente si banesë dhe për 

mbrojtje.*Në themel xêhet shpija, po kje kullë, mëdheskë a ksollë, mjaft qi të két 

carânin e votres e të qesë tym. § 132, f. 30. 

KUMBONË f. zile që i veht bagëtive në qafë  "Ndera e vathit âsht në kumbonë".§ 

153, f. 31. 

KMEND f.  *Po u dhàn per giymës dhi a dele, pjella, kmenda e leshi dahen per 

gjymës nderi n'et zotnis e bariut. § 156, f. 32. 
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KAPUCAR m. sh. spiun: keq., vjet. njeri që vihej dhe paguhej nga dikush për të 

hetuar ose për të zbuluar një krim a një vjedhje, për të gjurmuar dikë etj., ai që 

kallëzonte një vjedhës, një fajtor a dikë që gjurmohej e ndiqej; spiun. *Po u vodh 

kau më hù, bulku e i zoti i kaut do të rreken në hetim të tij. Kapucarin do t'a lajn 

zbashkut, sà niani tjetri. § 193, f. 34. 

KOPSLITË f. vend ku vendoset bleta. *Bleten e gjetun nder kopshtîje të hueja a 

në rrethînë të shpis së huej nuk mund t'a mbledhë kush, âsht e atij, në kopslitë a 

rrethînë të të cillit u gjet. § 210, f. 34. 

KOKËRR f. sh. frut: *Pêma e landa e vûme në kujri, âsht e atij, qi e kà vû, porse 

kokrrat i han kush të mundet pà muejtë me i ndalë aj qi e kà vû. § 237, f. 37. 

KORI f. krahin. turp, marre.*Kufijt e fituem me gjak, me gurapesh e me të 

ngulun të spatës, do të njehen nder kanune Vigâjsh, per arsye qi per të fituem të 

tyen kà pûnue fuqija per të shporrë marren e korin. § 266, f. 39. 

KMESË f. sh. lloj kadhe, me bisht të gjatë prej druri, që përdoret për të prerë 

ferra, degë ose drurë të njomë. *Po bîni landa mbrenda kufinit, porsè teper afer 

kufinit të tjetrit, po s'e shkmesi i zoti, kufijari kà tager me e shkmesë e me largue 

damin:"Jezullin e huej shkmese, mje kû të mrrîje kmesa".§ 267, h), f. 40. 

KULLMË f. kudhër, kulla e farkëtarit; kudhër e vogël me dy këmbë të ngulura në 

tokë, ku  

kalitet kosa.: *Rrshiqi, frysi, kullma e tjera vegla jânë të farketarit. Eshken do t’i 

a bijn të zotët e hekuravet. § 321, f. 44. 

KRUE m. sh. krua, burim uji, që në vendin ku del rregullohet e pajiset zakonisht 

me një lug, me një lëfyt ose me ndonjë mur të posaçëm; gurrë, burim. *Po e pat të 

zon mullîni, blîmi shkon si të vîjn barrtorët, gjlthnji si tê farka, tê kroni e tê trapi. 

§ 338, f. 45. 

KRYENEÇ mb. i pabindur, kokëfortë: që sillet e vepron sipas kokës së vet, që nuk 

pranon mendimin e të tjerëve.  *Po të ngurroi mendja në kryeneçi, vija sndalet, e 

mira e bashkaris e lypë, § 366, f. 47. 
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KOFN f. kovë, enë uji: *Gioja'e peshkut me kosh a me kofen. § 439, f. 50. 

KAPAR m. fin. paradhënie: Shumë e vogël parash që i jepet dikujt në dorë si 

paradhënie për të siguruar blerjen e diçkaje në bazë të një marrëveshjeje, për të 

siguruar një qiradhënie etj. *"Kapari t'a bân gjân tanden, porsé do të lajshë shka 

të jesish pertej".§ 454, f. 51. 

KRRABË f. grremç, furkaçe, ngarkaçe: Shkop i gjatë me njërin skaj të kthyer si 

grremç, që barinjtë e përdorin për të zënë për këmbe bagëtitë e imëta; grremçi i 

gdhendur në krye të këtij shkopi.*Po bleve armen, e të thà shitsi:"E bajshë me 

nderë!", e vore në krrabë me dorë t’ande, të mbetë në derë, edhè n'i a gjetsh ndo'i 

gand mbrapa. § 479, f. 53. 

KAPISTER f. sh. kapistër, kapistall, kërpesh, fre: litari që u vihet kafshëve në 

kokë për t'i mbajtur a për t`i tërhequr; kapistall. *Kali blehet gjithherë me 

kapister. § 482, f. 53. 

KAZAN m.sh. kazan: enë e madhe prej metali (zakonisht prej bakri), e 

rrumbullakët dhe me dy veshë, që shërben për të zier ujë, ndërresa, gjellë etj. 

*Rêmet xêhen në të randë: Kâzani… 500 "§ 584,8), f. 53. 

KUSI f. sh. kusi: enë e rrumbullakët dhe e thellë, zakonisht prej bakri, me fund të 

sheshtë, me një dorezë si të kovës, që përdoret për të ngrohur ujë, për të mjelë 

bagëtinë, për të zier gjellë, rroba etj. *Kusija 15 okshe…100 § 484,9), f. 53. 

KULETË f. sh. kuletë, qese, trastë: qese e vogël prej lëkure, me disa të ndara, që 

mbahet me vete për të vënë të holla, letra me vlerë etj. *”E folmja âsht në fund të 

kuletës”.§ 516, f. 57. 

KRYE, KRENAT m. sh. kokat, prijësit, kokat më të mençura *Si t'a dajn diten e 

bés, zhgarkue si do të shkoj tê shpija e të pandehunit, e ky, sà djelm mashkuj të 

két nen kulm, i mbledhë tubë, u afron krenat, i pshtetë duert mbi krenat e tyne e 

an bén: "Pasha kryet e djelmvet, nuk t'a kam bâ at rreng, per të cillin më jé 

beditë e as nuk diej sè kush t'a kà bâ!" § 567, f. 62. 
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KANDAR m. sh. peshore, fig. bised. Masë e përpiktë, masë. *"Në kandàr të vet sè 

i cilli peshon katerqind derhêm".§ 594, f. 65. 

KOTEC m. sh. kotec, pularnik, koçak: kasolle e vogël dhe e ulët prej dërrasash, 

prej purtekash etj., ku mbahen shpendët shtëpiake. *Me i a thye Shpin, vathin, 

kotecin a çerranikun n'oborr; § 601,g),f. 66. 

KASHATË f. sh. kafshatë, kafshore, kashore: copë e vogël buke, aq sa nxë goja, 

që mund të përtypet njëherësh *Aj zot shpije,qi e njyete kashaten përpara mukiut, 

late 500 grosh giobë § 664, f. 69. 

KUMBARI f. sh. etnogr. miqësi ndërmjet dy familjeve që krijohej kur njëri bëhej 

kumbarë për familjen tjetër. *Kumbarija e Pagzimit e ndalon krushqin brêz mbas 

brêzit jo veç nder të pagzuemin, prînden e të pagzuemit e nder ata, qi e peshojn 

në derë të Kishës, por edhè nder sà rob të két shpija e njanës e të tjetres lagje e të 

zjarmit të tyne mbarë. § 707, f. 72. 

KREMET f. sh. fet. vjet. festë fetare, kremte.*As mort as darsem e as të kremet 

s'luten pà ndrikull e kumbarë, pà famull e famulleshë. § 734, f. 74. 

KUMBAR-A f. sh. etnogr. nun: ai që i priste flokët për së pari një fëmije të 

porsalindur dhe bëhej mik i familjes *Ndrikullija âsht si nusija: si shkon nusja ké 

prîndët në kohë të caktueme prej kanûnit, ashtû skon edhè ndrikulla në kohë të 

caktueme tê kumbara. § 711, f. 73. 

KALLZË f. sh. kërçabë, kalli misri: *"Njiqind kallzë kallamoqi: nji babûne 

drithë". (Per njiqind kallzë a bîmë të damtueme, do të lajë i zoti i bagtis nji 

babûne drithë.). 

KURTH m. sh. dredhi, grackë, kurth: Mjet prej druri a prej metali, i ndërtuar 

posaçërisht për të zënë kafshë të egra, minj, zogj etj.; *"Në kopshtë t'êm a ngrefa 

kurthen a lakun, nuk mùnd të më ndalë kush".§ 756, f. 76. 

KRENI mb. krenari, mburrje, kryelartësi, mospërfillje: *Po pat besë shpija e 

dorërasit, të rrijn me mend e me nierzi në pûnë të vet, të ruhen si burrnimi si 
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edhè granija e mos t’i shkaktojn dâme as trazime, per në kioshin ngiatas me shpi 

të të vramit e mos të shesin kreni. § 866, f. 84. 

KREN f. udhëheqës, prijës, i pari i fisit: *Krenët jânë të parët e fiseve. § 1146, f. 

102.*Tuj vû két besë, flamurtarët me Krenë e djelmni, i caktoin udhen udhtarit, 

lajmtarit, si edhè bariut me gjâ. § 875, f. 84. 

KRYE f. sh. kokë:  *Kur të vrasé shoqi shoqin dy vetët, qi u fjalisen, e biejn të dy 

dekun, jesin krye i per krey, ase gjak per giak. § 901, f. 86. 

KUJ m. kunj, dru me maje: Copë druri a metali, në trajtën e një shkopi të vogël 

me majë të holluar e të mprehtë, që përdoret për të shpuar ose që ngulet diku për 

të varur në të diçka, për të mbyllur një vrimë etj.*Kuji e krraba jânë vû per të 

vjerrun të pushkvet, prà i zoti i krrabës a i kujit do t'u vete menden e mos t'i lete 

t’u brejshin prej krijet. § 949, f. 90. 

KRAHAMBAJTJE (pa) f. të paanshëm, të drejtë, objektiv, të sinqertë: *Pleqt do 

të bâjn gjygj pà krahambajtie e pà u thye prej nendoresh a të folmesh prej njanit 

a tietrit. § 1015, f. 95. 

KAPUCAR m. sh. këpucar, këpucëbërës, këpucëndreçës; keq., vjet. ai që 

kallëzonte një vjedhës, një fajtor a dikë që gjurmohej e ndiqej; spiun. *Kapucari 

do të ketë kpucët e veta permbas të folmevet të zot't të gjâs se vjedhun a të gjakut 

të hupun. § 1081, f. 99. 

KORTAR m. vet. sh. korrës, ai që korr të lashtat, barin, misrin etj. *Ka tager me 

dnue per dekë: "kortarët jânë të fisevet, kryet âsht të Gjomarkut".§ 1136, f. 102. 

KAPTINË f. kokë, maja e diçkasë, kapitull: *Po e tumiren gjygjin e krenvet e të 

Pleqvet Vogjlija, kanû âsht qi të bertasin njij zani: "kamba e huej, kaptinat 

t’ona".§ 1178, f. 105. 

KERTOLLA f.sh. krahin. ptate. *Në vêftë bulgu a duhàn a kertolla jashta 

kopshtit të caktuem, i kà pergjymës me zotnin. § 308, f. 44. 
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KOSIT folje kosit: *Në pasët livadhe të njituna me tokë të bukës, bulgu i kositë e 

sânen e dàn. § 310, f. 44. 

KURVNI f. kurvëri: Dukuri e shëmtuar kur gratë shesin trupin e tyre. *Per dy 

punë e ka fishekun në shpinë grueja e per nji punë i pritet theku e lshohet. a) per 

kurvni. Nye 31, f. 20. 

KOSHAR m. sh. kosh: thurimë e madhe prej thuprash, në trajtë të rrumbullakët 

a vezake si shportë, me fund zakonisht të sheshtë dhe me grykë të hapur e më të  

gjerë, që përdoret për  të mbajtur  pemë, perime,  pleh, drithë. *Koshari i drithit 

kà 500 grosh giobë e dy per nji të zot't. § 141, f. 30. 

KUFI m. kufi, megje: Vijë a shenjë tjetër që ndan dy pjesë të një hapësire, dy toka 

a dy ara të afërta ose të ngjitura njëra me tjetrën etj. *Kufini perbâhet prej gurësh 

të mdhaj e picigiatë edhè ngulen sà nen, aq mbi dhé. Per kufi mund të sherbejë 

edhèe ndo'i landë e montueme. § 238, f. 37. 

KELBAZË f. këlbazë: sëmundje e mëlçisë së zezë, që u bie zakonisht bagëtive të 

imëta dhe që u shkaktohet nga një lloj krimbi i hollë si fletë. Po bleve nji káa lopë 

etj me qyshke :po duel kjo gjâ e këlbazët mjèditen e Shen Gjergjit,-e duel e 

këlbazët, i zoti do t’i s kthejëm mje në të mbramin dŷsh,qi muer per at gjâ. § 483, 

f. 53.    

 KAPERCYELL m. sh.  shteg: Shteg kalimi për njerëzit në gardhin e një kopshti 

etj.; shkallë e thjeshtë ose dru me bigë të madhe që mbështetet në anë të një 

gardhi për të kaluar matanë *Shtegu a kapercyelli a, mbas kanunit, udha e 

verbët, po kje në kater kufij t’ue, ndryje e token pûnoje. § 280, f. 41. 

 

L 

LEÇIT folje bojkotoj, izoloj, përjashtoj, largoj: *Sjelljet e ndeshkimet e 

permenduna i veshen edhè nji i Flamuri kùr të dalë dore,me ndryshim qi Flamuri 

marë nuk mùnd të xieret prej vendit, porsé leçitet prei Flamursh tjeré mjé qi të 

shtrojë pengun. § 468, f. 52. Me pasë me i ra cubi në dorë Meshtarit mbasi ky t’a 

ket leçit vjedhsin në famulli, famullija ka tagar me i marr gioben si per vendi si 
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per kishë, edhe pse famulltari t’a ket falë vgabimin, me gjith gja të vjedhne. § 

6,7), f. 3.  

LAGJE f. sh. lagje, mëhallë: pjesa e një qyteti ose e një fshati që merret edhe si 

ndarje dministrative brenda qytetit a fshatit. *Shkuesi asht ndermjetsi te dhandrri 

e te nusja (te djali e te vajza), të mos të luejn fjalet as njana as tjetra lagje. § 

38,1), f. 17. 

LIVADH f. sh. livadh. *Me i a thye kuej shtegun e oborrit, t'arës, të livadhit a të 

kopshtit, qi i kà pàra shpije, kà 500 grosh giobë, e të zott pûnen të ndreqme. në 

kullosë § 142, f. 31. 

LESH  m. vet. nj. lesh: Tërësia e qimeve të gjata që mbulojnë lëkurën e bagëtive të 

imëta, të deveve etj. *Lesht e kmenda e kryegjâs âsht e të zott. §167, f. 32. 

LANDË f. lëndë, material:  *Kujrija, mali e bjeshka jânë të perbashkta si per te 

ngulun të banave, si per landë e almiste, si edhè per drû. § 217, f. 35. 

LANG m. pasuri, me çka ka.* Po shiti token me lang e me plang, vendi i tbânës 

âsht i tij, e mje qi të qindrojë shpija e tij, nuk mund t'i pushtojë kush. § 222, f. 35. 

LATUSHË f. naxhake e vogël marangozi a zdrukthëtari; latore, lloj sopate *Aty, 

kû të fillojë me mifé do Vulet kambkryq, do të mârrë nji paperdhok në dorë të 

majtë, edhè e hjedhë në kater ânë kryq e rreth vedi aj vend âsht i tij. Heret kan 

pas doke me hjedhë latushen. § 224, f. 35. 

LAK m. sh. hark, kthesë, bërryl; fig. rrethanë a gjendje e përgatitur me dinakëri 

nga dikush, në të cilën s’kemi nga t'ia mbajmë; grackë, kurth. *“Kufini nuk ban 

lak.”nue,58, f. 39. 

LEDH m.vend i ngritur buzë arave ose anës shesheve, udhëve, hendeqeve etj., 

mezhdë, trap. *Po u rrethue vendi me ledh, aq larg kufinit të huei do të fillohet, sà 

âsht trashsija e ledhit. § 267, f. 40. 

LANGU m.sh. langua, qen gjuetarësh, zagar: *Me ardhë kush me gjuejtë me 

langoj a me zagarë nder rrethe shpijash të hueja, i zoti i vendit kà tager me e 

ndalë e mos me e lânë me gjuejtë. § 397, f. 48. 
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LEPER m. sh. lepur *Pesëdhêtë vetë me kênë tuj gjuejtë e nuk vrasin tjeter por 

veç nji leper, aq pjesësh do t'a dajn. § 400, f. 48. 

LIS m. sh. lis: bot. dru pylli i lartë, me gjethe me dhëmbëza anash, që lidh lëndë 

dhe që përdoret si lëndë ndërtimi e për zjarr; dushk. *Lisi per lândë ... § 401, f. 48. 

LAJMTAR m. sh. lajmëtar: Ai që lajmëron për diçka, ai që çon lajme të ndryshme 

te njerëzit e tjerë. *Po e gjet giâ udhtarin, lajmtarin a barin, pà dalë prej flamurit 

të huej, a tuj kullotë gjân nder copë të dâme, ata priten në besë te gjasë e të 

çobânit.  

LE-IN fol. lindin *Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të 

mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit. § 467, f. 52. 

LIMË m.sh. limë: Përdorëse prej çeliku, e gjatë e shpatuke ose në trajtë tjetër, me 

faqe dhëmbë-dhëmbë, që shërben për të ngrënë sende prej metali a prej druri dhe 

për t'i bërë të sheshta, të lëmuara, të mprehta etj.* Per faje, qi j'âne per une 

zjarmi, edhè két Derë e perket lima (sà me bâ shêj). 

 

M 

MAL m.sh. mal, pyll: Kisha ka pjesë në mal, në vrri, nd’ujë e në mulli të kujris së 

famullis.§ 2, 2), f. 1. 

MARRE f. bised. turp, marre.“Kush vritet a rrihet qa në çë farë-do mndyre 

koritet prej kuejt, tuj hi a tuj dalë prej hijes së kishës, marre kishës nuk i len; pse 

kishës si pritet kush mik.” § 4,3), f. 2. 

MESHË f. sh. fet. meshë: Ceremoni fetare që zhvillohet në kishë në ditë të 

caktuara.*me thanë Meshë ndo’i herë në motmot nder vorre të largta prej kishës 

së Famullis etj. § 8,5), f. 3. 
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MESHTAR m. fet. meshtar: prift a rregulltar i besimit katolik që ka të drejtë të 

thotë meshë (në vendet ku vepron kisha katolike, “Meshtari i Famullis.” Nye 4, f. 

3. 

MOTMOT m. motmot, vjet: koha nga një vit në vitin tjetër “Me thanë Meshë 

ndo’i herë në motmot nder vorre të largta prej kishës së Famullis etj.” § 8,5), f. 3. 

MULLI m. mulli: makinë e thjeshtë për të bluar drithë, vend ku bluhen drithrat. 

“Kisha ka pjesë në mal, në vrri, nd’ujë e në mulli të kujris së famullis”. § 2,2, f. 1. 

MBATH f. mbath: Vesh në këmbë (këpucët, çorapet etj.); vesh diçka në trup nga 

mesi e poshtë; i vesh dikujt këpucët etj.; *M’u perkujdesë per veshë e mbathë të 

gjindes së shpis prej fitimeve të shpis; § 21, 6), f. 8. 

MJESDIT f. mesditë, mesi i ditës: drekë, ushqimi që hamë në mesditë; e ngrëna e 

mesditës,  *Me ba gati mjesditen e darken, me zie, me ndreqë tryezen e me da 

haenat; § 23,1), f. 8. 

MARTESË f. sh. martesë: bashkim i ligjshëm i një burri me një grua për të 

krijuar familje.*Martesa me kunorë, e pelqyeme kah Feja e kanuja e Lekës. § 

29,a), f. 10. 

MALCI f. sh. malësi: vend me male, krahinë malore; grup a varg malesh. *Sheji 

perbahet prej njij unaze të remët a t’argjanët (tash vonë), se arit s’i dihet fija 

nder malci t’ona. § 41, f. 13. 

MAGJETORE f. sh. magjëreshë, magjetore: Gruaja që gatuan bukë në magje për 

gjithë dasmorët. *Të Premten mbrama shkojn Thirrca, Strufulleca, Magjatore, 

Ujatore, Deshtarët, e Krushqit miq. § 49, b), f. 15. 

MUZG m. sh. muzg: Gjysmerrësirë, që bie pas perëndimit të diellit, gjysmerrësira 

e mbrëmjes; koha kur zë e ngryset *Krushqt edhe në mrrijshin heret në katund të 

nuses, s’a’kanu m’u nisë kah shpija, pa prendue dielli e pa u muzgë. § 55, f. 17. 
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MBLOJA f. sh. mbulesa, mbuloja: Rrobë që përdoret për të mbuluar trupin kur 

flemë, mbulesë. *Në Kanû të të damit pershîhen. Rêmet, hekurishta, almistra 

qésh, 8.Rraqe shpijet shtroja e mbloja, 9. gjâja e gjallë. § 54, f. 17. 

MENDE f. sh. mendje, aftësia e njeriut për të menduar, *Me vrà kend rrogtari në 

mende të vet, gjakun e çon te shpija e vet. § 123, f. 29. 

MRIZ m. sh. mriz: Vend i freskët e me hije ku kalojnë vapën bagëtia, mërzim; 

hije.*Mrizat a lisat, qi lên kush per me mrizue gjân, nuk mund t’i a presë kush, 

pse jânë t'atij, qi nguli mâ i pari n'at vend. § 220, f. 35. 

MORT m. bised. vdekje.*Mort e darsem. peng e giobë e uhàn e miellit e kà 

uhazisht me katund. Do t'apë giobë, ashtû edhè ne pjesë të giobës ka tager.  

MURANA f. sh. Grumbull gurësh, mure.*Aty kû t’u ngulen muranat, jet vendi i 

kufinit. § 255, f. 38. 

MEGJE m. sh. kufi, megje: Vijë a shenjë tjetër që ndan dy pjesë të një hapësire, 

dy toka a dy ara të afërta ose të ngjitura njëra me tjetrën etj.*"Udha e shtegu 

nderrnjet dy megjeve lypë pashin e vet".§ 267.f. 40. 

MDHESKË f. sh. përdhesë, përtokë: Ndërtesë njëkatëshe për të banuar 

(zakonisht për një familje a për familje të një gjaku). Zotnija do të kujdeset me 

ndertue nii ksoll, mdheskë a kullë per bulg e per shpiarët e ti). § 294, f. 43. 

MULLÀR m. sh. mullar, stog sane a kashte, huri në mes: Grumbull i madh bari, 

kashte etj., që është ngjeshur mirë dhe është vendosur në trajtë koni rreth një 

strumbullari për ta ruajtur për dimër si ushqim për bagëtinë. *Sanen e livadhevet 

bulgu e vên mullàr, porsé të bajtmen e ká zotnija. § 312, f. 44. 

MULLÎS m. i zoti i mullirit, ai që punon në mulli, mullixhiu; roja e mullirit, 

mbikëqyrësi. *Mullîsi e perbûjsi do të flêjn në njânin brryll." § 331, f. 45. 

MOHUES mb. mohues: Që shpreh, mospajtim, mospëlqim,që mohon a që 

kundërshton, diçka. *"Mohuesit i bjen beja".§ 540, f. 61. 
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MARRUE f. turpëruar.*Me i a marrue armët e krahit a të brêzit; § 601,e), 66. 

MIK m. sh. mik, shok, dashamir: një i njohur, me të cilin kemi lidhje të ngushta, 

njeri i afërt; *Miku nuk mùnd të hîjë në shpi, pà bâ za n'oborr. § 603,66. 

MICË f. sh. mace (me përkëdheli): *Po ràn në kurthë nâten qeni e mica, shkojn 

hupsë, sepsé kerkojn dhén. § 604, 66. 

MÊTUJ m. kalamajtë, të miturit, fëmijët: *"Shka të bâjn të mêtujt (mêcat), 

burrnimi i shpis do t'a lajn".§ 608, 66. 

MAGJAR m. sh. krahin. gomar *Po u çue kush edhè thei udhen e madhe, tui i a 

ndalë shtegtarit a kalin, a mushkun, magjarin a ndo'i kâmbë berri, po su vran 

aty peraty grabitçari bjen në giobë të katundit mbas randsis së faiit e gjân e 

grabitun do t’i a kthejë të zot't".§ 698,67. 

MUSHK f. sh. mushk, mushka: Kafshë njëthundrake, me trup në ngjyrë të 

murrme ose të përhime, me bishtin e veshët si të gomarit, që del nga kryqëzimi i 

pelës me gomarin ose shumë rrallë edhe nga kryqëzimi i gomaricës me kalin dhe 

që shërben si kafshë ngarkese sidomos në vise malore. *Po u çue kush edhè thei 

udhen e madhe, tui i a ndalë shtegtarit a kalin, a mushkun, magjarin a ndo'i 

kâmbë berri, po su vran aty peraty grabitçari bjen në giobë të katundit mbas 

randsis së faiit e gjân e grabitun do t’i a kthejë të zot't. § 698,67. 

MSYHET f. drejtohet, ia mësyn: Dere do të msyhet katundi i dalun dore. § 684, 

67. 

MLLEF m. mllef, zemërim, inat: Zemërim a inat i madh që na është grumbulluar 

përbrenda e duam ta shfrejmë, duf, mëri.*Parase të fillojn me bâ hetîme, 

Pritëtarët do t'a vêjn në bé kapucarin, qi do të kallxojë drejt, pà krahambajtje e 

pà mllef. § 1098, f.100. 

N 

NDORJA m.sh. nderi, ndjenja e respektit dhe e vlerësimit të lartë, që shfaqim për 

dikë a për diçka. *Kisha asht ndorja e famullis. § 10, f. 3. 
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NUSE f. sh. nuse: Vajza që po martohet, vajza në ditët e dasmës; grua e re e 

sapomartuar. * “Nuse pa shkuesi s’bahet”. § 40, f. 40. 

NEP fol. jep: *Po s’u pru grueja si duhet te burri, kanuja i nep leje me i pre 

thekun a flokun e me lshue. Nye 81, f. 20. 

NGARKICË  f. ngarkesë.  *Në gjojë të peshkut me rrjell, mêrr pjesë vetun aj, qi 

bjen ngarkicen e rrjellit. § 446, f. 51. 

NDERMIETSIJA f. sh. ndërmjetësimi: Veprimi i atij që hyn si ndërmjetës, 

ndihma që jepet për të arritur një marrëveshje, për të bërë një punë ose për të 

zgjidhur diçka. *Me i u pré ndermietsija njij flamuri, flamuri mbarë e lypë mikun. 

§ 671, f. 69. 

NENSHTETAS m. sh. Shtetas i një vendi.*Do t’i vêhet giobës si çdo nenshtetas.  

NUN f. sh. kumbarë *Nun a kumbarë thirret aj, qi mêrr flokët. § 714, f. 73. 

NDERA m. nderi: Tërësia e vetive a e tipareve morale të njeriut, që burojnë nga 

parime të caktuara, që çmohen nga shoqëria dhe që shfaqen në sjelljet e në 

veprimet e tij në rrugë të drejtë; Ndera e mârrun nuk shperblehet me gjâ, por a 

me të derdhun të gjakut,a me të falun fisnikisht (permbas ndermjetsis së 

dashamirve të mirë). § 598, f. 65. 

NDRIKULL  f. vjet. E shoqja e kumbarës; nunë. Kumbarija e ndrikullija, qi 

bahet në të rruem e në të mârrun të flokvet hîn në Ildhje kanûnore, qi s'e luan 

gjâ. § 709, f. 72. 

Nj 

NJYE kal. ngjyej: zhyt diçka në një lëng për ta njomur; zhyt bukën në një gjellë. 

*Me njye kashaten parpara mikut î mirret ndera mikut. § 663, f. 69. 

NJETI ndaj. ngjeti, dikund tjetër. Pos spat qét e vet bulgu , nuk mund t’i marrë 

njeti te zotnija e tokës. § 297, 43. 
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O 

OKË f. sh. okë: Njësi e vjetër peshe rreth një kilogram e një çerek deri një 

kilogram e gjysmë (sipas krahinave të ndryshme). V.O. mbas kanunit gioba me 

pare mundet me u la me do gja, tuj dhanë okën e drithit 1 grosh, okën e rakis 5 

grosh, e kan e hullis 400 grosh. § 16, f. 5. *Rendi i ujit do të dahet me kerçik mbas 

oket. 18, f. 5. 

ORGAJË f. lamë vend ku hedhej gruri, kopsht: *me ble, me shitë e me ndrrue 

tokë, si arë, livadhe, xana (ograja), prozhme, rendin e vadës gja të gjalla e remet. 

17, f. 5. 

OGIQ m. Dash i madh me këmborë, që i prin tufës së dhenve; përçor: *Skjapi a 

dashi i kumbonës (Ogiçi ). nye 46, f. 31. 

OPANGË f. sh. opingë, këpucë lëkure a gome: *Mos qitët lëkura e derrit aq parë 

opanga sà gjuetarë të jenë, do t'a presin e do t'a dajn copa copa. § 97, f. 5. 

ORTARI f.sh. stoli, orë: *Per peng xêhet arma, fisheku, ortari a edhè kutija e 

duhànlt, mjé qi të biejn pêgjet, qi t’i parasohen vjeftjes, per të cillen kapen. § 

1022, f. 96. 

P 

PAPERLIMSI f. papërlyersia, pastërtia: Paperlimsija e Kishës. § 3, f.1. 

PENG m. sh. peng, detyrim, borxh: Diçka me vlerë të madhe, që huamarrësi ia lë 

huadhënësit disa kohë për ta siguruar kthimin e borxhit. Kisha s’ka peng me kend. 

§ 3, f. 1. 

PRON f. sh. pasuri e patundshme: “Pronet e pasunija e Kishës.” Nye, 3, f. 2. 

PUSHKË f. sh. pushkë: armë zjarri me tytë të gjatë që mbahet në krah dhe që 

mund të qëllojë duke i nxjerrë fishekët një nga një ose në mënyrë 

gjysmautomatike. Por, me pasë me krisë pushka jashta Hijes së kishës e me i ra 
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kush ndoren kishës, atëherë aj njifet miku i kishës; e me pasë me i a çartë kush 

ndoren kishës, famullia asht në detyrë me e çue nderen e saj në vend. § 4,4), f. 2. 

PUSHTET m. sh. pushtet: E drejta dhe mundësia që ka dikush për të urdhëruar 

dikë, për të vepruar ose për të ndikuar mbi dikë a mbi diçka.*kurkush i famullis 

s’ka pushtet me i u përzie nder detyrë të Meshtaris. § 9,1), f. 3. 

PRIFT m. sh. prift: Titulli fetar më i thjeshtë në kishën e krishterë; ai që mban 

këtë titull dhe kryen shërbesat e zakonshme fetare (në vendet ku vepron kisha e 

krishterë. Prifti asht ndorja e Famullis.” § 10, f. 3. 

PERTRIMJE fol. përtërirje, përsëritje, rishfaqje: Per ndeshkim kuptohet nji e 

keqe, qi prej pushtedit të ligjshem i pertrihet kuej per të bam. § 13, f. 5. 

PERLIM m. obligim. Tagri, perlimi e detyra e të zot’t të shpis. § 21, f. 8. 

PROZHME mb. pasuri bujqësore.*me ble, me shitë e me ndrrue tokë, si arë, 

livadhe, xana (ograja), prozhme, rendin e vadës gja të gjalla e remet; § 64, e), f. 

23. 

PLEH sh. pleh: bajga e kakërdhi kafshësh shtëpiake a glasa shpendësh, të 

mbledhura në një vend ose gjethe e barishte të tjera të kalbëzuara, që hidhen në 

tokat e punuara për t'i ushqyer. *E zoja e shpis s’gatuen, s’shkon per ujë, s’ban 

dru, as pleh, as me ujët as me korrë a me qirue, as bukë m’u çue puntorvet; § 23, 

3), f. 8. 

PETKA f. sh. rroba, tesha: Veshje e sipërme burrash ose grash; rroba, veshje; 

zakon. *as në shej, as në petka, as në këpucë, e as në të prem fejet. § 30, ç), f. 11. 

PAJË f. sh. etnogr. pajë, çejz: Plaçkat dhe pasuria që merrte me vete nusja e i 

çonte në shtëpinë e dhëndrit kur martohej *Prindja s’mendon per pajë as per 

kurrnji send per vajzë të vet;qi e xen do t’i a baje kujdesin. § 43, f. 13. 

PLANG m. fig  prag , votër. *Me dekë dhandrri edhe vjetin e dytë, por tuj lan fmi 

në cara të votres, miku s’i a ka farë detyret prindës së dhandrrit, per arsye qi bija 

i a la shpin të perzieme e çmimin i a lau me fmi qi i a la në plang. § 56, f. 18. 
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PLYRË f. përlyer, fëlliqur, nënçmuar, poshtëruar: *Me plyrë burri gruen, e po 

bani vaj kjo ke prindt, burri do t’u apë arsye. Nye 28, f. 19. 

PERLIGJME (i, e)  mb.  e justifikueshme, e përligjur, e përcaktuar me ligj: E 

nxjerr dikë të pafajshëm a pa përgjegjësi. *Me mbytë grueja burrin, e m’u çue i 

kunati me vra të kunaten, pse i a vrau të vllan, kjo s’asht e perligjme më kanun. 

Nye 28, f. 19. 

PERKAES m. trashëgues. *në pasët fmi me grue të pa kunorë, njehen të pa-ligjë 

e prandej s’mund të bahen kurr perkaes. Nye 32, f. 21. 

PRÎJA m. sh. pari, prijësit, udhëheqës, përgjegjës: Ai që shkon përpara të tjerëve, 

ai  që prin, prijës, udhëheqës.*Me kênë derë Vojvodet, djalit të parë të vllaut të 

parë i perket prîja. § 35, f. 24 

PRRUE m. përrua, vija ku rrjedh uji: *Prroje e vithna dahen per Vllà aq pjesësh, 

s'â zjarmijesh të dahen vllazent. § 65, f. 24.*Në prrue, qi âsht ràzë shpis së njanit, 

pà lêje të zot't nuk mùnd të shkojë kush me gjuejtë aty peshk. § 435, f. 50. 

PLANGÇORE f. shtëpi e mbarë, oxhak, shtëpia e madhe e bashkësisë.  *Shpijat 

plangçore munden me pasë mâ se nji per tekë (thuper), qi u kan mbetë trashigim 

prej të dalunve faret.§ 218, f. 35. 

PICIGIAT m. formë e zgjatur (e diçkasë): *Kufini perbâhet prej gurësh të mdhaj 

e picigiatë edhè ngulen sà nen, aq mbi dhé. Per kufi mund të sherbejë edhè e ndo'i 

landë e montueme. § 238, f. 37. 

PLIS  m. sh. kapelë, kapuç i bardhë: Lloj cohe, që bëhet me lesh delesh të shkelur 

disa herë, duke e lagur me ujë të vakët e duke e fërkuar me sapun derisa të thahet 

e të forcohet; një cohë e tillë që përdoret si plaf, kapelë. *Po i u dha plakut guri e 

plisi, i vûni në krah e u vû per me diftue kufijt, nuk mund të dalë kush me e ndalë, 

por i thohet: Prîj prà, e mos pûnojsh me të drejtë, kjo peshë tu randofèt n'atjetë!§ 

248, f. 38. 

PENG m.sh. peng: pengje, send a njeri që lihet në duart e një tjetri për të siguruar 

zbatimin e një marrëveshjeje.*Po u kapen per kufij vllazen, a kushrîj, a fisi me fis, 
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a katundi me katund, njiqind me u vrà, veçse fiken, se kufijt nuk luhen. Pengjet e 

Pleqt do t’i shgatrrojn. § 254, f. 38. *Në çdo faj me i rà shpis së dorër asit shpija e 

të vramit, do të gjygjohen e do të pleqnohen edhè me pêgje, ne e lypët nevoja; 

prose faji jét gjithherë faj, e shpija e të vramit do t'a perligjë Shpin e dorërasît, 'si 

t'a shofin me udhë pleqt. § 918, f. 87. 

PASHTRAK m. sh. hist. kullotë brenda kufijve të një bajraku. *Aj mé lypi 

pashtrakun, un i a ktheva hekurin e çarkun". § 255, f. 38. 

PLLAMBË  f. pëllëmbë, njësi matëse: *Udha e lagjeve të katundit do tjét e gjânë 

tetë pllâmbë, kater pllâmbë niani, kater tjetri. § 267,b), f. 40. 

 

PUS m. sh. pus: vjet. krua, burim; pellg që formohet nga grumbullimi i ujit të 

rrjedhshëm. *N'u çilët pusi, do të çilet aq larg, sà mos t'a thithë ujët e pusit të 

kufijarit, ase sà âsht e gjânë gryka."Ujët âsht gjaku i tokës." § 267, f. 40. 

POSAÇE ndaj. veçmas, posaçërisht, enkas, ndaras: *Per farkim të vargojve, të 

kurthave, të hekuravet të qênit e të hekurîshtave tjera, qi nuk hijn në bulki, po 

desht kush me i farkue, mundin e farketarit do t'a lajé posaçe. § 326, f. 45. 

PERBUJS m. ai që fle (diku), bujtës: Ai që kalon natën ose fle përkohësisht diku, 

ai që rri një natë a më shumë si mysafir te dikush, ai që vjen, për të bujtur; ai që rri 

disa ditë në një vend. *Mullîsi e perbûjsi do të flêjn në njânin brryll". § 331, f. 45. 

PISTOLE m. sh. pistoletë: Armë zjarri automatike me karikator, me tytë të 

shkurtër e me vjaska, që mbahet në brez dhe përdoret me një dorë.*Pistole të 

bardha (të ngrime) .... bâjn 100 ". 

 

PARIM m. sh. parim: rregull themelor a ide drejtuese, sipas së cilës ndërtohet 

diçka. Parimi i kanunit âsht: ”Vendin me lâ me bé e s’i gjegjesh keuej”. § 547,f. 61. 

PAÇ f. (kam në dëshirore, me pasë), paç: *Ti do të lajshë e, po muejte me xjerrë 

gjâ tê miku, e ké per vedi, perndryshej të pasët mbetë ngiat: Paç e dhaç thotë 

kanûni. § 638, f. 57. 
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POROTË f. mbrojtës i të akuzuarit, avokat; vjet. Njëzet e katër dëshmitarë, të 

cilët dëshmonin me be për të nxjerrë të pafajshëm dikë që akuzohej për një krim, 

*Porotë a Poronikë me gojë të kanûnit thirren ata nierz të cillt shenjohen me 

gisht prej gjygjit, per me bâ bé e nie xjerrë së keq ndokend. § 1044, f. 97. 

PADI f. sh. drejt. padi, akuzë: Kërkesa që i bën dikush gjykatës kundër një tjetri 

për të mbrojtur një të drejtë ose për të kërkuar zgjidhjen e një çështjeje. *Porota 

kà tager me bâ hetimet e veta e, po kje çeshtja e padis teper e rigatrrueshme, kà 

tager me e shty bén mjé në gjashtë muej, tuj vijue nder hetime. § 1063, f. 98. 

PERBUJTORE f. sh. bujtinë "Kishës, mullînit, farkës e perbûjtores s'i pritet 

kush mik." § 4, f. 2. 

 

PANDEHUN (i, e) mb. drejt. i pandehur, i akuzuar: Ai që nxirret përpara gjyqit 

për faje e veprime të kundërligjshme, fajtori. *Po i foli kush kpucët kapucarit pà e 

bâ me dieje të pandehunin, edhè në dalët fajtuer ky, kpucët e foluna prei të zot't të 

gjâs pergjymsash do t'i lajn. § 1085, f. 99. 

PLEQNIM m.sh. pleqërim; vjet. Puna që bënin pleqtë e fisit për të ndarë 

drejtësinë; gjykim i  

urtë e i matur prej këshillit të pleqve; pleqësim.*Çashtjet e randa, qi i perkasin 

njij fisi mbarë, do të peshohen e do të pleqnohen prej Krenvet të fisit bashkë me 

Pleq, Sterpleq e Vogjli. § 1120, f. 101. 

PRE f. diçka që rrëmbehet a grabitet me forcë, gjë e vjedhur, e keqe. *Me rà pré, 

me pretue, me mârrë pré don me thànë me mârrë a me pershi nji tufë gjaje në 

mal, në vrri a edhè në vath. § 783, f. 79. *Preja të shumen e herës shkaktohet kùr 

mos të gjegjet me i ardhë n'arsye lagja lagjes. § 784, f. 79. 

 

PRETARI m. sh. vjet. Ai që bënte pre në gjë të gjallë të të tjerëve; plaçkitës, 

hajdut. *Po e prishi gjânë e pretueme pretari, diten e lahes do t’i a kthejë të zot't 

krye per krye edhè tuj e zgiedhë në tufë të tij. § 801, f. 79. 
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PRITË m. sh. pritë, pusi, kurth, kurdisje, pabesi: *Prita âsht nji sjellje, me të 

cillen malet e fushat e Shqypnis u vêin pusijt glaksorvet a kuejdo, qi të két 

menden me vrà. (Me dalë në, pritë; me ndêjë ne pritë, me vû priten, me rà në 

pritë). § 822, f. 81. 

PAJË f. sh. etnogr. pajë, qejz: Plaçkat dhe pasuria që merrte me vete nusja e i 

çonte në shtëpinë e dhëndrit kur martohej. *Paja e grues nuk hîn në pleqëni të 

damit. 

PORONIKË m. betarë. Do të shkoj te kisha me u zgidh bés së rrêjshme me gjith 

Poronikë. § 592,d),f. 64. 

PAGZIM fet. pagëzim: Riti fetar që bëhet kur pagëzojnë një foshnjë a një të rritur 

(në vendet ku vepron feja e krishterë). Kumbarija e pagzimit e ndalon krushqin 

brêzmbas brezi. § 707, f. 72. 

 

Q 

QELË f. sh. vjet. Shtëpia e priftit të një famullie, shtëpia ku rrinte famullitari. 

Kush të vjedhë në qelë a banë të Famullitarit, do të lajë dy per nji gjan e vjedhne, 

100 grosh kishës, per nder të marre, e 100 desh e 1 ka giobë Bajrakut. § 17, 4, f. 6. 

QIRUE fol. zhvesh, pastron  misër apo fasul. *E zoja e shpis s’gatuen, s’shkon per 

ujë, s’ban dru, as pleh, as me ujët as me korrë a me qirue, as bukë m’u çue 

puntorvet. §23,3), f. 8. 

QE m.sh. qe (shumës i emtit ka), kafshë për të lëvruar. *Mbi qe ka tager bulku, qi 

i nget: me i ndimue kuej a uha a falë pa pasë nevojë per leje të zot’t të shpis. § 

269, f. 43. 

QERME m. sh. Buza pak e ngritur anës arës, që e ndan atë nga një arë tjetër. *Me 

i çilë qerme tokës, detyra âsht e zotnis e jo e bulgut. § 301, f. 44. 

QIRUEMEN (të) fol. e qëruara (dmër prejpjesor), pastrimi i drithërave: *Të 

korrmen, të qiruemen e të shimen e misrit e kà bulgu, perposë ne e mbledhët 
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zotnija nder koteca rrûm a kallzë edhè e grumbullon n'oborr të vet; atbotë bulgu 

i a bàn e per të qiruemen mendon zotnija. § 313, f. 44. 

QYSHKE ndaj. me të meta: *Gjaja e bleme me qyshke, po duel e metë, i kthehet 

të zot't. § 462, f. 52. 

QULL m. qull, fig. e la në qull dikë, e braktisi dikë kur ishte në gjendje të vështirë, 

e la në baltë. *Po i thà kush kuej qi t’i dalë në pritë ndokuej e t'a vrasë, tuj i folun 

besen, sè në ditë të pajtimit t'atij gjaku do të laj çmimin e gjakut, e aj permbas 

besës së dhânun, shkoi edhè vrau shi atê, qi i thà aj, e së mbramit e lên në qull e 

nuk i u pergjegj,me të holla, dorërasi jét në gjak, e atij, qi e shtini, i digjet shpija 

per presë, qi i bani e 100 desh e nji kà giobë. § 842, f. 82. 

QESE f. sh. vjet. Shumë të hollash afër 500 grosh. *Presa në besë të gjasë e të 

çobânit kà këto ndeshkime e giobë  a) dorërasi do t’i lajë shpis së të vramit 22 

qese per gjak. § 881, f. 85. 

 

R 

ROB m. njeri i shtëpisë, frymë (si njësi numërimi), robtë e shtëpisë “b) Të 

xjerrunt prej Bajrakut me rob e robi”. § 38, f. 12. 

REMËT mb. i bakërt, enë e remtë. Unazë e remtë. *Sheji perbahet prej njij unaze 

të remët a t’argjanët (tash vonë), se arit s’i dihet fija nder malci t’ona. § 41, f. 13. 

ROJË f. sh. roje, kujdestar: Detyra për të ruajtur dhe për të mbikëqyrur me kujdes 

diçka a dikë që të mos e sulmojnë, të mos e dëmtojnë a të mos e grabitin.*Bariu 

âsht në detyrë me rueitë gjân, e nuk do të pshtetet në të thurun a të pà thurun, 

sepse "gjâja do rojë, 'se hecë, e toka nuk luen". § 152, f. 31. 

REND m. sh. rend: Rregulli sipas të cilit bëhet diçka, vijueshmëria në një mënyrë 

të caktuar për të kryer një veprim, radhë.*Per t'ujtun të perimevet të kopshtit, 

bulgu mèrr ujët në rend të tokve të zotnis.  

RESHTUN f. rrjedh (uji): *Kjo udhë lypet, pse do të kalojë mullîsi me dlirë vin e 

per me reshtun ujët. § 347, f. 46. 
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RIDER f. pronë,vend: *Po preku kush tufen e gjâs në mal e rider caqet e 

shenjueme, cubi bjen në ndeshkime e giobë të permenduna, pse e preu në besë të 

gjâs e të çobânit. § 287, f. 43. 

RAKI f. raki: Pije alkoolike, që nxirret nga mushti i rrushit ose i disa pemëve të 

tjera, duke e zier e duke i ftohur avujt. *mbi venë e raki, a me ble a me shitë a me 

dhanë uha; § 289, f. 43. 

RMORE f. gropë e thelluar me përmasa të ndryshme. Po të kaloj mun neper vend  

t’and udha e madhe e t’u mbush mendja me çilë at vend , udhen mund t’a 

largojsh; porsè nuk mund e qesish neper prroje e rmore a buzë ujnash. § 290, f. 

43. 

 

Rr 

RROGTARI m. rrogtar, shërbyes, shërbëtor; vjet. Ai që shërbente në një shtëpi a 

në një dyqan të një të pasuri kundrejt një pagese *Rroga lahet mbas vendimit, qi 

të bâhet ndermiet zotnis e rrogtarit. § 118, f. 29. 

 

RRGJANE mb. stolitë e argjendit, stoli e çmueshme: Me dekë nusja në krye të tri 

vjetve mbas marteset, pa lanë fmi në plang të burrit, prindja e kësaj kan tager 

me marrë petkat e rrgjanet, porse arka me dry me nji palë petka do të jesin ke 

prindja e burrit. §57,f.19. 

RRAH folje rrah (dikë), i jep dajak, e shtron në dajak: Ai që rreh dikë tjetër *Me 

rrahë burri gruen, nuk bie në faj kah kanuja, e as prindja s’mund t’a kerkojn të 

rrahmen. Nye 28, f. 19. rraf kal. Qëlloj dikë me dorë, me shkop a me diçka tjetër 

disa herë, duke i shkaktuar dhembje; i bie. *Me rraf rrogtarin dora e huej, ky lypë 

gjygj e zotnija buken e dhûnueme. § 131, f. 29. 

RRUMBULL m. sh. rrumbullak, si top; fig. të majmë: Që ka trajtën e një lëmshi 

a të një topi; që nuk është i rrafshët. *Dashin 12 okësh rrumull. § 54, f. 17. 
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RRAQE f. vet. sh. gjëra, plaçka: Enët, orenditë dhe sendet e tjera të përdorimit të 

përditshëm në shtëpi, plaçkat e shtëpisë; vjetërsira, rrangulla. *Në Kanû të të 

damit pershîhen. Rêmet, hekurishta, almistra désh, 8.Rraqe shpijet shtroja e 

mbloja , 9. gjâja e gjallë § 64, f. 23. 

RROGË f. sh. rrogë, pagë: Shpërblim në të holla që i paguhet rregullisht një 

punonjësi një ose dy herë në muaj për punën e bërë,pagë. *Rroga lahet mbas 

vendimit, qi të bâhet ndermiet zotnis e rrogtarit. § 118, f. 29. 

RRASË f. sh. rrasë: Pllakë guri; petë e trashë guri. *Heret heret, kùr skà kênë 

pushka ndoshta, në të dàm të kufive qitej në pûnë gurapeshi per kufije t'aferta, e 

per të lartat bâhej gadi nji rrasë a gùr sà bindi me nji "kush i del!" d.m.th. me u 

ngarkue me tê. nye 68, f. 39. 

RRAZË paraf. rrëzë, buzë:  Vendi në pjesën e fundit të një sendi ku ndodhet 

dikush a diçka ose ku bëhet një veprim.*"Vija e katundit të kalon rrâzë votret".§ 

361, f. 46. 

RRJELL f. sh. Lëvizje e vazhdueshme e ujit të lumenjve e të përrenjve; rrymë uji 

që rrjedh në një shtrat. *Në gjojë të peshkut me rrjell, mêrr pjesë vetun aj, qi bjen 

ngarkicen e rrjellit. § 446, f. 51.  

RREGJUN (i, e) mb. i regjur, i stërvitur, i mësuar me të këqija: fig. E stërvit dhe 

e mësoj në kushte të këqija a të rënda. *Pritëtarët do të jenë nierz të ndershem, 

t’urtë e veshtakë, e të rregjun nder shqyrtime e hetime. § 1095, f. 99. 

RRENË f. sh. gënjeshtër: *Po i thà kush kuej, se rréné ne kuvend, do të giobitet 

mjé në 500 grosh. § 1124, f. 101. 

RRSHANAS fig. këmba-këmës, zhagas, zvarrë. *Krushqt do të shkojn me marrë 

nusen at ditë, edhe me dijt se a’tuj dekë nusja, zhagas e rrshanas do t’a çojnë në 

shpi të dhandrrit. § 44, f. 14. 

RRSHQ m. rrëshek, shakull, rrëshiq: Rrshiqi, frysi, kullma e tjera vegla jânë të 

farketarit. Eshken do t’i a bijn të zotët e hekuravet. § 321, f. 44. 
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RRNESË f. të mirat materiale për jetë, nevoja ekonomike, jetesë: *Po u marte 

grueja e vejë, atbotë rrnesën e vet e gjen te burri i dytë, se toka e burrit të parë 

s’qet bimë ma per të. Nye 130, f. 21. 

RROKULL fol. për tërë vitin, gjatë vitit: Rrokull vjetit s’i kanë detyrë. § 323, f. 

45.  

S 

SOPATË f. sh. sçpatë sakicë, naxhake, latore, sakicë. Kufini i ngulun me sopatë”. 

Nye 61, f. 39.  

STOLISET fol. stoliset, zbukurohet. *Vajza e grabitne a e hikne, me gjetë burrë, 

nuk mund të stoliset si nuse; do të shkojë vajzënisht – me petka vajzënijet – per 

arsye, qi u muer e shkoi jasht kanujet pa shkues. § 40, f. 13. 

STRAFULEC f. pjesëmarrës në dasmë, dasmor. *Në darsem të Kanus hijn:*  

Thirca; Strafuleca; Sherbtorë; Kcimatare; Desharët. § 46, f. 15. 

STRAPLEQNI m. hist. stërpleq, plak i dytë që thirrej nga pleqtë e caktuar prej 

Kanunit të malësive për t'i ndihmuar ata që të hetonin e të zgjidhnin një çështje 

sipas së drejtës zakonore. *Me kênë Plak katundit, djalit të vllaut te pare i perket  

strapleqnija. § 1168, f. 103. 

SANË f. sanë: bar i korrur e i tharë, që ruhet si ushqim për bagëtitë; bar i thatë. 

Deng (mullar) sane. *Grazhdi sâna e kashta dahen mbas gjâjet. § 312, f. 44. 

SKJAP m. sqap, sjap, mashkulli i dhisë: *Po u muer pré, per dhûnë a pre ndo 'i 

marazit e faqe bariut skjapi a dashi i kumbonës, e po s'u vràn n'at hov, 500 grosh 

giobë i mirren pretarit e gjâja dy per nji. § 154, f. 31. 

STREHË f. sh. strehë: Pjesa e çatisë, që zgjatet jashtë mureve të ndërtesës, buza e 

dalë e çatisë. N'u ndertoftë shpija, do të ndertohet larg kufinit të huej sà xên vend 

streha. § 391, f. 48. 



330 

 

STRAJCË f. sh. trastë, torbë:*Tuj shkue në mullî, strajcen e bukës e mêrr seiciili 

me vedi e, sà të rrîjë në mullî, hàn buken e vet. § 392, f. 48. 

SEDIJE f. mosdije, padituri, monjohuri: Mungesa e njohurive për diçka, gjendja 

e dikujt që nuk di gjë për diçka.*Edhè në bé, qi epe per derë, do të bahet beja per 

vedi, per gjinden e shpis e per "Sedije".§ 564, f. 62.*Sedija âsht nji mjet, qi kanûja 

e kà vû per parim, per me i a rrudhë pêjt katundit, qi mos të bahet kush hjekës i 

gjâs së shoqnis a të kuej do. § 572, f. 63. 

SUMBULL f. sumbull, kopsë e vogël: *Famurtari do t'a thejë me grusht kryet e 

dashit e mikut, s'i t'a két Ipi shpatullen, do t'i a thejë sumbullen. § 658, f. 69. 

SIMAHOR m. sh. simahor: Ai që bashkëpunon me një tjetër dhe i sheshon 

rrugën për të bërë një krim (sidomos një vrasje a vjedhje). *Simahorët, qi jâné 

ata, të cillt i bahen ndimë e krah cubit në nji vjedhni a në çdo mbrapshti, e diten e 

mbrame, po u hetue vjedhnija, do të lajn gjân e huej si mbas kanûnit e mbas 

pjesës, qi kàn mârrë. § 768, f. 77. 

STRUFULLOJ folje strehoj, bëj vend, fsheh, ruaj, izoloj: *Kjori; e âsht aj, i cilli e 

strofullon gjân e vjedhun. "Paras cubi, paras kjori".§ 768,d), f. 78. 

SRAJCË f. sh. trastë, torbë: *Kush vjedhë Shpin e strajcen e mikut, kanûja i kà 

caktue per giobë "faqen e zezë" e âsht i hjedhun prej kuvendit e gjyqit. § 802, f. 

80. 

STRUK fol. strukë, rri anash, fshihet: Që rri mënjanë i druajtur, që përpiqet të 

mos bjerë në sy.*Dorërasie kà të luejtmen nâten aty, kû t'a çile drita, do të 

struket. § 849, f. 82. 

SODUMË kal.zhduk nga dheu, shkatërron çdo gjë, rrafshon përtokë; vjet. i 

rrafshoj shtëpinë, i shkul nga rrënjët pemët përreth dhe i shkatërroj çdo gjë tjetër 

një vrasësi, i cili arratiset nga fshati për të shpëtuar prej ndëshkimit (sipas 

Kanunit të Lekë Dukagjinit). *Flamuri i dorërasit e sodumë pasunin e dorërasit 

me bîme e me dhé, me gjà e me gjithshka të két. § 882, f. 85. 
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SQEPAR m. sh. sqepar; vegël dore e zdrukthëtarëve dhe e muratorëve, e përbërë 

prej një pllake të metaltë me teh të kthyer nga njëra anë e me mykë si çekan nga 

ana tjetër dhe me bisht të shkurtër druri. *Hekurin sqeparin , me të cillin u xuer 

kryqi, kanû âsht me e hjedhë mbi pullaz të shpis së dorërasit. § 987, f. 93. 

SKAMJE f. varfëri, mjerim. *Po kje sè detyrsi nuk muejt me i bâ gadi të hollat në 

vade të caktueme vetem prej skamit, dorzâni do të rrîjë gadi me là per'tê, e ketë 

me e pritë, sè "Dora e thatë s'kà uratë" e s'kà pse e qet në katund, pse vajin nuk i 

a veshtron: t'a kishte matë vedin para sè t'i hite dorëzanë. § 181, f. 33. 

STEL f. sh. rrobë e vjetër që i shtrohet qenit për t'u shtrirë, shtrojë për 

qenin.*Qêni i hekurave kà stelin e vet. § 180, f. 33. 

 

Sh 

SHPATË f. sh. shpatë, pallë: Armë e ftohtë prej çeliku, në trajtën e një thike të 

gjatë, zakonisht të drejtë, me një teh a me dy tehe, me majë të mprehtë e me 

dorezë, që mbahet zakonisht e varur në brez dhe që përdoret për të prerë ose për 

të shpuar. Kisha shpatë e konop s’ka.” § 4, f. 2. 

SHTEK m. shteg; vend i ngushtë i hapur në një gardh.“Rrogtari i kishës asht lirë 

me punue në shtek të vet.” § 11, f. 4. 

SHKUESI f. sh. vjet. etnogr. Lidhja e krushqisë me anë të shkuesit, fejesa e 

krushqia që bëhej me shkues; *me shenjue shkuesin. § 37, f. 12.  

SHÊJ f. sh. shenjë: Percaktimi i Shêjit. § 41, f. 13.  

SHAKULL m. sh. shakull, rrëshek, calik, kacek: *„Grueja asht shakull per me 

bajt”. nye 29, f. 19. 

SHTAT m. shtat, boj: Trupi i njeriut nga koka deri te këmbët; lartësia e trupit të 

njeriut.*Grueja, qi lshohet, tuj dalë shpijet të burrit, kurrnji send s’ka tager me 

marrë me vedi posë petkash, qi ka në shtat. nye 31, f. 21. 
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SHTROJË f. sh. Shtresë a rrobë që shtrohet për të fjetur ose për të ndenjur 

butë.*Në Kanû të të damit pershîhen. Rêmet, hekurishta, almistra qésh, 8.Rraqe 

shpijet shtroja e mbloja, 9. gjâja e gjallë. § 64, f. 23. 

SHKMESË f. ta kompensojë, ndreq, përmirësoj:*Po bîni landa mbrenda kufinit, 

porsè teper afer kufinit të tjetrit, po s'e shkmesi i zoti, kufijari kà tager me e 

shkmesë e me largue damin: Jezullin e huej shkmese, mje kû të mrrîje kmesa".§ 

267,h), f. 40. 

SHKREPA m. sh. shkëmbe me majë të mprehta, shkëmbe të thepisura: *Po tê 

kaloi mun neper vend t'and udha e madhe e t’u mbush mendja me e çilë at vend, 

udhen mùnd t'a largojsh, porsé nuk mùnd e  qesish  neper prroje e rmore a buzë 

ujnash, as me e njitë shkrepave e shkambijve. § 291, f. 43. 

SHATERKAZ m. sh. Një lloj kazme me faqe të ngushtë e të gjatë dhe pa tun, që 

përdoret për të hapur toka të reja, për të punuar vreshtat dhe për punime të tjera 

bujqësore.*Kanûja s'don qi t’i bahet kuej dâm toka, e prandej thotë sè "Shaterkazi 

e luen udhen", porsé udha e shtegu do të perligien me nii vend tjeter. § 292, f. 43. 

SHESTA f. shestë, kompas, pergjel; fig. qëllim, plan, synim: *Ku ti bîe shesta. § 

294, f. 43. 

SHENGJETË f. sh. shigjetë, shtizë: Shtizë e shkurtër druri, e hollë e me majë të 

mprehtë ose me majë të metaltë, që hidhet me hark dhe që në të kaluarën përdorej 

si armë. *Aj, qi t'a pergjakë a t'a vrasë shpêzin, i a mêrr "Shengjeten".§ 404, f. 48. 

SHITOJ m. sh. krahin. Ai që qëllon kundër dikujt, ai që plagos dike, si mb. fig. Që 

të shpon, që të godit *Aj, qi e shiton shpêzin, i lir âsht me e mârrë mbrapa neper 

çdo katund a flamur. § 413, f. 49. *Kush të shitojë nierin, çmimi, i permendun ne 

892 pergjysmohet si per mashkull si per femen. § 893, f. 86. 

SHQERTH m. lloj kafshe e egër: *Njiqind dhelpna, shqerth a vjetulla të 

ndjekuna prej njij tjetri e të hime mbrenda gjurmësh, nuk kà tager kush me u 

hùll, tagri âsht i gjurmve të para. § 422, f. 49. 

SHORT m short: Mënyrë për të ndarë diçka me paanësi ndër dy a më shumë 

veta.*S'âsht kanû me e peshue në kandàr misht e giâs, por, si t'a coptojn aq 
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pjesësh sà gjuetarë të jenë, e qesin short si t’i biej kuej, ase i a lajn njanit edhè e 

dàn si t’i vijé per doresh.  

SHPIFJE f. sh. shpifje: Fjalë të rreme, trillime, gjëra të paqena që thuhen me 

qëllim për të përlyer nderin a emrin e mirë të dikujt, për t'i ngarkuar një faj që nuk 

e ka bërë, për të njollosur.*Të germushunat e kercnimet prej njij hamendje 

kanûja s'i bân. Mohuesit nuk mùnd t’i hypet në qafë qi të lajë, pasë e pasë, per 

çdo zhgarkim e shpifje. § 526, f. 59. 

SHKREP kal. shkrep:*Në kanû të veter të Malevet të Shqypnis vetem dorërasi 

bijte në gjak, ase aj, i cilli tërhiqte, shkrepte e shprazte pushken a çdo armë 

kundra nierit. § 898, f. 86. 

SHPRAZ vetv. zbraz, boshatis:*Në kanû të veter të Malevet të Shqypnis vetem 

dorërasi bijte në gjak, ase aj, i cilli tëhiqte, shkrepte e shprazte pushken a çdo 

armë kundra nierit. § 898, f. 86. 

SHTEGTAR mb. Që nuk ka një vendbanim të përhershëm, që nuk është i ngulur 

në një vend, që shtegton gjithnjë nga një vend në një tjetër. *Shtektarët, çfarëdo 

kambet e nderjet të jenë, qi ndeshen me krushq, do të shmangin udhen sa të 

kalojn krushqit. Nye 24, f. 17. 

SHKAF f. strehë, banesë. *Shkaf  â'shpi, qi qet tym, do të két pronet e veta. § 213, 

f. 35. 

SHITUEM (i, e) mb. i plagosur: *Po mbet niani i vràm e tjetri i shituem, atbotë i 

shituemi do t'i a kthejë tepricen e çmimit të gjakut të vramit. § 214, f. 35. 

SHPELLË f. sh. shpellë: Zgavër e madhe natyrore brenda një mali a një 

shkëmbi.*Bleta e gjetun nder shpella té shkambîjve të vendit të huej, po kje larg 

shpijash, âsht e atij, qi e gjet. per ndryshej âsht e atij në rrethînë të të cilit u gjet. 

§ 211, f. 35. 

SHPORR vetv. largon: *Per me shporrë çdo pamarrveshtje, kufini s'do të lakojë 

e s'do të shkojë dredha-dredha, por do të çajë drejt. § 252, f. 38. 
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T 

TAGER hist. Çdo taksë a tatim që i paguhej shtetit. Kisha ka tager me ble e me 

shitë, si edhe me marrë e me mbajtë të falunat, qi i vijnë prej bujaris së bamirve e 

me i vendue si t’a shofë vetë me udhë. § 2, pika 4), f. 1. 

TYM m. sh. fig.  shtëpi; familje (si njësi më vete). Kisha ban tym në famulli. § 2, f. 

1. 

TUFË f. grumbull, turmë; grup kafshësh që janë mbledhur pa rregull në një vend, 

tufë.*Me mbajtë sy mbi tokët, të mos të jesin djerr; mbi tufë të gjas s’gjallë, të 

mos praptohet e mara e sajë. § 20, f. 9. 

TLYN m. gjalpë, yndyrë e trashë, që nxirret duke rrahur qumështin e bagëtive. 

*Me dhanë a me lypë uha miell, bukë, krypë, djath, e tlyen. § 22, f. 8. 

TINËZ ndajf. fshehtas *Me hjekë të zojen e shpis, per n’u raftë per sysh se 

bracnon, a shet gja tinëz – edhe nji kokerr voejet me kenë – a n’u mbajtë krah 

fmivet të vet ma teper se të tjervet. § 24, 2), f. 8. 

TRASHGIMI f. trashëgimi: e drejta për të trashëguar një pasuri. *Grueja 

shqyptare farë trashigimit s’ka te prindja, as më plang, as në shpi, - kanuja e xen 

gruen si nji tepricë në shpi. Nye, 28, f. 14. 

TUBË f.sh. grup: *Krushqt vijn si grabitçarë e si nji tubë cubash at natë, per me 

ra pre e me marrë nierin si rob të xanun, e s’vijn si miq. § 54,a), f. 17. 

TESTAMENDE m. sh. drejt. testament: Dokument zyrtar që bën 

trashëgimlënësi, me anën e të cilit ai, me vullnetin e tij, i lë pas vdekjes pasurinë a 

sendet vetjake dikujt tjetër.*Baba âsht me detyrë mu rrekë per të mirë të të bijve 

si kah ndera si ka pasunija. b) m'u blé armë djelmve. si të bàhen per'to: c) mos 

me bâ testamende. si të ket të bijt: § 60, f. 22. 

TERKUZË f. sh. litar. konop: *Toka e të parve do të dahet me terkuzë per vllà. § 

66,1). f. 24. 
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TUT f. frikë; droje: *mos të jét i tutun prej kercnimit të ndokuej. 

TATAGJYSH emër babagjysh, gjysh: *Ter ket peshë, e cilla m'u randoftë n'at 

jetë, njekëtû jânë kênë shêjet e vjetra të kufijve, si më kà pasë kallxue tatgjyshi, 

kùr ishe carnerdhok e bari dhizësh me 'tê. § 246,3). f. 37. 

TRAP m. sh. trap; vija që hap plori, hulli, brazdë; vijë e thellë në tokë; hendek. 

*Po e pat të zon mullîni, blîmi shkon si të vîjn barrtorët, gjlthnji si tê farka, tê 

kroni e tê trapi. § 338, f. 45. 

TERMAL ndajf. përpjetë, lart: *Ujët nuk din të dredhun termal e teposhtë: n'i 

raftë kryet kah vendi i yt, s'mùnd e ndalish. § 363, f. 46. 

TREG m. f. treg: *Me bâ me u rrêjtë shitsi, tuj i a shitë tjeterkuej gjàn e 

kaparueme, pse i dha mâ teper ai tjetri, tregu âsht i pallgjshëm. § 469, f. 32. 

TROLLI m. sh. Copë toke, zakonisht e sheshtë.*Plangu a trolli i shpis bân 500 

grosh. § 484,1), f. 53. 

TEPSI f. sh. tepsi; enë e madhe bakri ose alumini, e rrumbullakët dhe e sheshtë, 

me buzë të ngritura katër pesë gisht, që shërben për të pjekur në furrë a në saç 

bukë, mish e gatesa të tjera. *Tepsija e mirë... bân 50 grosh. § 484,10), f. 53. 

TUL m. sh. pjesë e butë dhe e mbushur e mishit.*Gjuha âsht e tulit e gjithshka 

bluen. § 520, f. 59. 

TRUNG m. sh. trung; trupi i drurit që i janë prerë rrënjët dhe degët; kërcu.*Buka 

e krypa e zêmra, zjarmi e trungu e do firi per shtrojë do të gjindet gadi per mik 

në çdo kohë të natës e të ditës. § 609, f. 66. 

TAMBZE sh. zylyfe flokësh; tufë flokësh të prerë shkurt, që varen nga tëmthat 

anash faqeve (zakonisht te gratë). *Nuni do t’î marrë flokët me kët rend: a) nji 

çubë në ballë, b) në tambzja kà pji çube, c) mbas kreje nji çubë. § 727, f. 73. 
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TREVEZË f. sh. tryezë, sofër; dërrase shumë e ulët me trajtë të rrumbullakët, 

rreth së cilës njerëzit ulen për të ngrënë *Me koritë trevezen nder sy të mikut, kùr 

i zoti i shpis e kruen ulteren a Shpin e lpîn kupen. § 601, k), f. 66. 

 

Th 

THIRCA f. të ftuar, të grishur, dasmorë. Në darsem të Kanus hijn: *Thirca; 

Strafuleca; Sherbtorë; Kcimatare; Desharët. § 46, f. 15. 

 

THEK f. bishti i flokëve: *Po s’u pru grueja si duhet te burri, kanuja i nep leje me 

i pre thekun a flokun e me lshue. Nye 31, f. 20. 

THURUN vetv. thurë: *Bariu âsht në detyrë me rueitë gjân, e nuk do të pshtetet 

në të thurun a të pà thurun, sepse "gjâja do rojë, 'se hecë, e toka nuk luen".§ 152, 

f. 31. 

THURIN pës. thurin gardhin *Po s'kje udhë katundi, por udha e dy kufijarve, 

këta, në laçin rrugë nderrnjet, do të lânë ka nji pllambë per shoq, ashtû qi kufini 

të jesë në mjedis, po s'lân rrugë, gardhin do t'a thurin zbashkut. § 267,c) f. 40. 

 

THAJ kal. thaj, ter; i heq diçkaje ujin ose lagështinë që ka brenda a në sipërfaqe, 

bëj t'i avullojë a t’i ikë lagështia. Sà per brîmë të mullîjsve, pse u thajn gurët e 

mullijve, qi ata kàn veçanerisht, kanûja nuk u a gjegjë vajin edhè i thotë sè "Per 

dugâj e per mulli nuk giobiten shokët." § 344, f. 46. 

 

U 

UNGJILL m. sh. fet. ungjilli; secili nga katër librat e pjesës së dytë të biblës, të 

ashtuquajtur «Dhiata e re», si dhe çdo libër tjetër i ngjashëm me ta, ku tregohen 

legjendat, mitet e trillimet për lindjen e përhapjen e krishterimit dhe jepen 

elementet themelore të dogmës së krishterë; Kur Meshtari ban be, tuj kenë se 
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xehet per njeri i drejt e i kushtuem së Drejtës së pasosme, nuk lypet qi ai të 

perkasë Unjillin me dorë.§ 10,7), f. 4. 

UHA f. borxh, hua: *me dhanë e me merrë uha e me hi dorëzanë. § 499, f. 56. 

UNAZË f. sh. unazë; rreth i vogël zakonisht prej ari, argjendi a prej një metali 

tjetër, që vihet në gisht si stoli, si shenjë e lidhjes bashkëshortore. *Sheji perbahet 

prej njij unaze të remët a t’argjanët (tash vonë), se arit s’i dihet fija nder malci 

t’ona. § 41, f. 13. 

UDHË f. sh. 1. udhë, rrugë: hapësira e lirë për të kaluar përpara; vendi, shtegu 

nga mund të kalojmë e të ecim më tutje; kalim; rrugë. Udhë e lirë. “Krushku i 

vendit  t’i a lëshojë udhen krushkut mik” nye 24, f. 17. 2. fig. mënyra, metoda që 

ndiqet për të zgjidhur diçka a për të arritur diçka.“Kisha ka tager me ble e me 

shitë, si edhe me marrë e me mbajtë të falunat, qi i vijnë prej bujaris së bamirve e 

me i vendue si t’a shofë vetë me udhë.” § 2,4), f. 1. 

UNGJ  m. sh. Vëllai i babait ose i nënës (kundrejt nipit a mbesës), xhaxha, dajë. 

10 grosh ungjit të vajzës – vllahut të s’ amës. § 54, 9), f. 17. 

URDHËN m. sh. urdhër; porosi me gojë ose me shkrim që jepet nga një organ më 

i lartë nga një përfaqësues i tij, nga një epror etj.*Burri ka tager:a) me kshillue e 

me qortue gruen;b) b) me rrahë e me lidhë gruen e vet, kùr të mbrrîjë me i a 

perbuzë fjalen e urdhnit. § 58, f. 21. 

ULLÎ m. sh. bot. ulli, ulliri; dru frutor i vendeve të ngrohta, gjithmonë i blertë, me 

gjethe gjatoshe, që bën kokrra të vogla me shumë vaj.*Po u vû ullîni a fiku a çdo 

landë e dobishme, do të vêhet pêsë kambë larg kufinit të huej, po su bajtë, do'vû 

dhetë kambë larg kufinit. § 267, g), f. 40. 

UJEM m. vjet. mielli ose drithi, që i jepej mullisit si pagesë për blojën; *Ujemi i 

blîmit, qi mêrr mullîsi per sè të cillen barrë, perbahet prej njij babûnie. § 387, f. 

47. 
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UHASI m. huamarrësi, borxhliu; detyrim moral ndaj dikujt, diçka që e kemi për 

detyrë ta bëjmë. Po s’u prû uhajanë ditë të caktueme nuk erdh mârrsi me u pá me 

uhasin, ky ka tager me shitë pengun me xjerrë uhán e vet . § 506, f. 56. 

UM m. plor: *Per vegla bulkijet, bi. fj. per um të vjedhun e të hetuem cubi do t’i 

lajë të zot’t aq puntorë sà ditë i shkuen hupës, e umini umî. § 811, f. 80. 

URTI f. urti, urtësi, maturi, mençuri: *Pleq thirren edhè burrat më za per urti e 

qi jânë regjë nder gjygje e pleqni. § 994, f. 94. *âsht shêj urtije per vedi, pse, 'si ti 

mârrish armen, edhè në pasët ndoi mende të keqe miku, nuk kà shka të bân si t'a 

çarmatosish. 

USHTRI emër f.  ushtri; shumicë e madhe njerëzish që i bashkon e njëjta punë. 

*Kuj t’i a njese gishtin i zoti i shpis me dal n’ushtri, do të dale. § 25,7), f. 9. 

UDHËTAR m. sh. udhëtar; ai që bën një udhëtim për të shkuar në një vend 

tjetër, zakonisht të largët; *Udhtari si edhè shkuesi bâjn rrugë per kpucë e me 

bukë të vet, prandej s'jânë ndorja e kuej.  

V 

VLLAZNI f. vëllezëri; bashkësi e meshkujve nga familja apo fisi. Vllaznia e fisi 

ma i afermi i bakeqit e blen token e tij, e çmimi i saj i shkon kishës së thyeme. § 

17, 1), f. 5. 

VATHË f. sh. vathë; vend i rrethuar me gardh në një shesh të hapët, ku rrinë 

bagëtia në verë; vend i rrethuar me lesa në një arë, ku mbajnë dhentë natën për ta 

plehëruar. Aj, qi s’i vehet ndeshkimit të kishës e të Kanunit, Bajraku do të 

mblidhet tok te shpija e tij e do ti marr gjithshka në ket vathë. § 17, 13), f. 6; 

vithna f. sh. vathë, vend për banim të kafshëve të rrethuar me thupra. *me 

ndreqë shpija, ksolla vithna, etj. § 20,6),f. 8. VITHNA vend ku rrin kafshët.*Në 

Kanû të të damit pershîhen. Shpija, troje e vithna. 2. Toka: a) arë b) vneshta, c) 

livadhe, d) xâna, ograja, e)prozhme zabele. § 64, f. 23. 

VADE f. sh. kanale për ujitje; krahin, tërësia e vijave që bëhen në një arë a në një 

kopsht dhe e lugjeve që vendosen për të ujitur; vijë për ujitje. *me ble, me shitë e 
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me ndrrue tokë, si arë, livadhe, xana (ograja), prozhme, rendin e vadës gja të 

gjalla e remet; § 20, 4), f. 8. 

VOE/-JE f. ve, vezë: *Me hjekë të zojen e shpis, per n’u raftë per sysh se bracnon, 

a shet gja tinëz – edhe nji kokerr voejet me kenë – a n’u mbajtë krah fmivet të vet 

ma teper se të tjervet. § 24, 2), f. 12. 

VADE f. vjet. afat; kohë e caktuar: *Kpucët e shkuesit e kan vaden në ditë qi të 

mirret nusja. § 38, 30, f. 12. 

VAJTOJ folje vajtoj, të vajtuarit, gjëma; britma a ulërima të zgjatura, që lëshon 

dikush në rast vdekjeje a kur i ndodh ndonjë fatkeqësi  kujë. *I dekni në shpi, 

krushqt do të nisen; nusja hinë në shpi, i dekni del shpijet. Andej të vajtohet, 

këndej të kendohet. § 44, f. 14. 

VEJË f. sh. vejushë, e ve, grua pa burrë: *Grueja, qi mbet e vejë e pa fmi, tuj u da 

me shpi të burrit, petkat, qi pat pru si nuse e arken me dry i merr me vedi. nye 

30, f. 20. 

VARZË f. sh. vajzë, vashë, gocë, çupë: *Grueja e vejë e pa djelm per në pasët 

varza të martueme, ka tager me ndejë e me jetue në plang të burrit. nye 30, f. 20. 

VOJVODË m. sh. etnogr. hist. 1. I ngarkuar i qeverisë osmane për një krahinë të 

caktuar në Shqipërinë e Veriut në shekullin XIX, i cili ndiqte zbatimin e urdhrave 

të qeverisë sidomos pas reformës së Tanzimatit; detyra e këtij të ngarkuari. 2. 

Kryetari i një vëllazërie të madhe brenda një fisi në Malësinë e Madhe e në 

Dukagjin, kreu i madh.*Me kênë derë Vojvodet, djalit të parë të vllaut të parë i 

perket prîja. § 64, d), f. 23. 

VENË f. verë, venë; pije alkoolike që nxirret zakonisht nga tharbëtimi i mushtit të 

rrushit; një sasi e kësaj pijeje sa nxë një gotë. *Vêna e rakija, me nji fjalë, 

gjithshka hahet e pihet, do të dahen per gojë. § 77, f. 25. 

VOTËR f. shtëpi, vatër, oxhak, vendlindje, atdhe: *Me dekë njani vllà prej dy te 

damve, pà lânë djalë në voter, toka, qi i pat rà në pjesë, do të dahet trish, posë 

tokësh të bleme mbrapa e pos gjâsë së gjallë të pertrîme mbasi jânë dà. § 84, f. 

25. 
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VJEDH  kal. vjedh, grabit: i marr dikujt diçka fshehurazi a duke e mashtruar dhe 

e përvetësoj, marr për vete pa leje e pa të drejtë dhe përdor diçka që s'është imja. 

*Po i a vodh kush ndo 'i berr bariut, detyra e këtij âsht me e bâ me dije të zon e 

tufës, tuj 1 a kallxue vendin e kohen se kû e kùr u vodh, tjeter detyrë s'i kà. § 149, 

f. 31. 

VRRÎ m. pronë, pasuri: *Në bjeshkë, në vrrî e në kujri, si të katundit si të 

flamurit gjâ s'i shitet e pjesë zotni mi nuk mundet me pasë kurr, sâ per kullosë e 

per drû e almiste i nepet lirija e perdorimit per nderë. § 229, f. 36. 

VISAR m. sh. visar, thesar: *Visarin e kujris s'mund e shesë nji pà tjerë, dâmi e 

fitimi âsht i të gjitha tymeve të katundit a të flamurit. 234, f. 36. 

VI-JË f. vijë, hulli: *"Vija e mullînit lypë udhen e vet’’. § 345, f. 46. 

VOGRAJË  m. zgurë, zbrazëtirë, fole: Shpezi i ndjekun prej njanit, hikë edhè 

fûtet në shpellë a në zgaver të lisit të xânës a Vograjës së huej, ky nuk mùnd të 

hîjë mbrenda xânës a ograjës pà lêje të zot't. § 427, f. 50. 

VRUGNUEM (i, e) mb. fig. i errësuar, i nxirë; fig. i nxirë në fytyrë nga 

hidhërimi, nga zemërimi, nga një turp a nga një e keqe tjetër; *Kanûja thotë: 

Ftyren e vrugnueme në daç laje, në daç zezoje edhè mâ. § 595, f. 65. 

VEGSH m. sh. poçe balte, vorbë; enë prej balte të pjekur; zakonisht me një vesh, 

që përdoret për të zier gjellë: *Me i a luejtë rrasen e vegshit në voter. § 601, i), f. 

66. 

VULË emër f. vulë: *Po duel ndo 'i burrë zêmrak, edhè i prin të zot't në gjâ të vet 

permbas bés së rrêjshme, ajo do t'a lajë gjân të dyfishueme e gioben e bés së 

rrêjshme, e mbi këta kanûja i a njet vûlen e shnjerzimit brêz mbas brêzit mjé në 

shtatë faqe. § 589, f. 63. 

VERBUE folje verbuar, çorruar; fig. dëmtuar: *Cungu i hardhis i verbuem prej 

dhije nuk bân rrush per tri vjet.746, a), f. 75. 

VERZË f. sh. kulari i derrit, kërçabë. I vuri verzën. *Po u gjet thiu në dâm pà 

verza (kulàr krrabza) në qafë, vritet. § 755, f. 76. 
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VARRË f. sh. plagë: *Po duel nji edhè mblodh shokë e dasharnirë e i duel në pritë 

kuej, pà i pasë ky as glak as varrë, edhè e vrau, prisi me gjithë simaherë biejn në 

gjak. § 832, f. 82. 

VOGJLI m. vegjëlia, fëmijët, të miturit: *Po ndolli sè duel mendsh nji katund 

mârrë me gjith Pleq e Vogjli, atbotë ngrehen Krenët e Flamurit me Pleq e 

Strapleq vllaznish e fisesh e me gjith Vogjli ede e bien ne mend katundin e dalun 

dore.  

VRASË f. sh. vrasje: *Ka tager mbi 500 grosh per çdo vrasë. § 839, f. 82. 

VETUN përem. vet. vetëm, i vetëm: përdoret në fjalitë dëshirore e urdhërore për 

të theksuar ose për të përforcuar më shumë dëshirën, miratimin a urdhrin e 

shprehur.*veç Famulltarin e ven Ipeshkvi në Famulli, dhe Ipeshkvi vetun ka me 

hjekë prej Famullije § 19, f. 7. 

VORR f. varr; vendi ku janë varret e disa njerëzve: Në vorre të njij vllaznije a të 

njij fisi s’hin i dekuni a i vrami i vllaznis a i fisit tjeter. § 5, f. 2. 

VESHË f. sh. veshje: *M’u perkujdesë per veshë e mbathë të gjindes së shpis prej 

fitimeve të shpis. § 21, 60, f. 8. 

VARGUE m. sh. vargonj, vargua: *Per farkim të vargojve, të kurthave, të 

hekuravet të qênit e të hekurîshtave tjera, qi nuk hijn në bulki, po desht kush me i 

farkue, mundin e farketarit do t'a lajé posaçe. § 326, f. 45. 

VIÇ m. sh. viç; i vogli i lopës, pjella e lopës deri në një vit. *Po u dha viçi fêmen e u 

rrit në derë të bariut, si të pjellë, pjella e parë âsht e banut, qi e rriti, e bylmeti 

per glymës. § 158, f. 32. 

VIGÂN m. sh. vigan, kolosal, gjigant; njerëz me trup shumë të madh e shumë i 

fuqishëm, gjigant.*Kufijt e fituem me gjak, me gurapesh e me të ngulun të spatës, 

do të njehen nder kanune Vigâjsh, per arsye qi per të fituem të tyen kà pûnue 

fuqija per të shporrë marren e korin. § 266, f. 39. 
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VJETULL f. sh. zool. baldosë, vjedull: *Njiqind dhelpna, shqerth a vjetulla të 

ndjekuna prej njij tjetri e të hime mbrenda gjurmësh, nuk kà tager kush me u 

hùll, tagri âsht i gjurmve të para. § 422, f. 49. 

X 

XANA f. ograja; livadh pranë pyllit a në mes të korijeve, ku kullot bagëtia, pyll i 

vogël me lëndina për kullotë. *me ble, me shitë e me ndrrue tokë, si arë, livadhe, 

xana (ograja), prozhme, rendin e vadës gja të gjalla e remet. § 20, 4), f. 8. 

Z 

ZA f. zë, nam, famë, respekt: *Ka tager e za në kuvend të katundit. § 26, f. 9. 

ZAMÊ/-JA f. leje, pëlqim: *pà zamê të t'et s'mund të blejn as s'mund të shesin 

gjâ, e as farë mârrdhâmet s'mund të kenë me kend. *Zameja e të zot’t lypet – pa 

ndryshim – per me i kalue rrazë shpijet, e ky mundet me lirue shtekun, porse me 

fjalë, të mos i jesë aty udhë, e të mos i bahet ndera dhunë. § 52, f. 16. 

ZABEL m. sh. zabel; pyll i vogël e i dendur a pjesë pylli e ndarë me vete, korije; 

vend me drurë e me shkurre të dendura. *Në Kanû të të damit pershîhen. Shpija, 

troje e vithna. 2.Toka: a)arë b)vneshta, c)livadhe, d)xâna, ograja, e)prozhme 

zabele. § 64, f. 23. 

ZJARRMIJE fig. shtëpi, familje, oxhaqe a familje që ndezin zjarr më vete: 

*Prroje e vithna dahen per Vllà aq pjesësh, s'â zjarmijesh të dahen vllazent. § 62, 

f. 24. 

ZOT m. në mbrojtje, në përkujdesje; fjalë që ka kuptimin e ndihmës Kanuni i del 

zot e ndihmon kishën, kur ka nevojë “Kisha gjindet e vendosne nen sundim të të 

Parit të Fes e jo nen ligjë të Kanunit: prandej Kanuni s’mund ti vejë kurrnji barrë 

kishës, veç se ka detyrë me i dale zot, kur kjo lypë ndihmen e tij”. § 3,1), f. 1. 

ZOTNI m. sh. zotëri; vjet. njeri i pasur ose me pushtet, pronar i një 

pasurie.*Zotnija kà urdhnesen, rrogtari ndigjesen. § 117, f. 29. 
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ZGJUE m. sh. zgjua, koshere, koshiqe; arkë e posaçme a kosh ku mbahen bletët 

dhe ku këto bëjnë e vendosin mjaltin; koshere. *Kush të viedhë nji zgjue bletet në 

vathë, vathi xêhet i thyern, prà kà 500 grosh giobë, e të zot't dy zgjoj per nji. § 

201, f. 34. *Zgjoni i bletës me miza mbrendë, mbas çmimit të Kanûs, bân 50 

grosh. § 203, 34. 

ZGIEDHË f. sh. zgjedhë; dru i punuar, me dy kularë ose me një dru tjetër poshtë 

tij e të bashkuar me hunj, ku mbrehen qetë a buajt dhe ku kapet shtiza e qerres, e 

parmendës etj.*Udha e madhe do t'jét e gjânë aq, sà mund të kalojë kali me barrë 

e qét me zgiedhë. § 268, f. 40. 

ZGIEDH folje zgjedh: *Per të shmangun të çdo dyshimit të bés së rrêjshme Pleqt 

e gjygjit do të çilin syt, tuj zgiedhë njerz të ndershem per Poronikë të njehun, mbë 

të cillt varet beja e drejtë.  

ZAGARI m. sh. qen gjahu, langua: *Po e çoi ndo'i gjâ zagari i gjuetarvet, e kjo 

msyhet me kapercye udhen e madhe, udhtari, qi nolli atypari dredhë armen edhè 

e vret, nuk mùnd t'a mârrë. § 402, f. 48. 

ZJARM m. sh. zjarr; prush e flakë që bëhen nga djegia e druve.*Buka e krypa e 

zêmra, zjarmi e trungu e do firi per shtrojë do të gjindet gadi per mik në çdo kohë 

të natës e të ditës. § 609. f. 66. 

 

Zh 

ZHGULË kal. shpërngul, shkul, zhvendos; largohem nga vendi ku banoj dhe 

vendosem në një vend tjetër. *Me u dyndë nji shpi e me u zhgulë fare prej 

katundit të vet, po s'e shiti trollin e token, ashtû do t’i rrîje e nuk kà tager kush me 

ngulë mbë 'to. § 221, f. 35. 

ZHAGAS ndajf. zvarrë, zhag, përdhe; duke e tërhequr dikë a diçka me forcë për 

tokë, duke e zvarritur përdhe; rrafsh me tokën. *Krushqt do të shkojn me marrë 

nusen at ditë, edhe me dijt se a’tuj dekë nusja, zhagas e rrshanas do t’a çojnë në 

shpi të dhandrrit. § 44, f. 14. 



344 

 

ZHGUN m. sh. shajak i trashë, zakonisht i bardhë, i punuar me dy liq në vegjë e i 

dërstiluar. *Pashi i zhgûnit të shkelun... 

ZHGARKUES m. sh. shkarkues; që kanë të bëjnë me shkarkimin:*Zhgarkuesit, 

s’i epet beja e nuk i bjen beja, edhepsè ndoshta e ká pá me sŷ bâkeqin a tuj vjedh a 

tuj vrá.§ 541, f. 61. 

 Во понатамошниот текст ќе дадеме и неколку ретки зборови и изрази 

кои успеавме да ги одделиме од текстот на Канонот на Лек Дукаѓини:  

 

A 

Almise = vegla bujqësore. 

Âmë,-a = shtart uji,vijë, fig. Tabani mbi të cilin lind, krijohet a zhvillohet diçka. 

Ânë, -a = odë,= f. sh. bised, dhomë ku priten  miqtë. 

Angarí, -ja = taksë pune.  

Asper, -ri = pare e argjendtë. 

Ashklatisun = me ashkle. 

B 

Bâ (me) bludë = me prishë. 

Bâ (me i) djepin kuej = me bâ hile (ndo’i të keqe) kuej. 

 Bâ (mos me) cing e ping = mos me fol kurrnji fjalë.  

Bânë, -a = sh. tbânë.  

Barrtuer,-ori  = ai që bjen barrë (drithi) në mullí.  

Bashtínë = arë, pronë. 

Bedit, m’u = me mërzit kend. 

Berat, -i = forcade, forcë 

Besatár, -i mb.  =  njerëz të cilët shkojnë me marrë besë te familja e të vramit.  

Binak,-u = binjak, dinak, mb. = Ai që vepron me dredhi për ta arritur një 

qëllim. 
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Biramel, -i = fëmí i pahjar, rrugaç, m.sh. keq. fëmijë që nuk sillet mirë në 

shoqëri ,endacak.  

Blím, -i = e bluese, të  bluem, f. = bluarja e drithërave.  

Brac, -i = vjedhacak, mb. = Hajn Ai që vjedh fshehurazi, hajdut.  

Breshtní, -ja = vrashtsí, egërsi, f. = Vetia  e atij që është i egër apo i vrazhdtë  në 

sjellje a veprim. 

 Brumbullazue ,m’u = m’u  lshue me hov = veprim i kryer në shpejtësi.  

 

C 

 Calinë, -a = ród arme, f. sh. = mjet lufte që shërben për të sulmuar a për t’u 

mbrojtur.  

Camërdhok, -u = fëmí i vogel, m.sh = vocrrak. 

Cap, -i = cjap m. sh. = kafshë përtypëse. 

Carâ, -ni  = guri i votrës.  

Cemtë, i = i ftohtë, ngrít. 

 

Ç 

Çetinë, -a = ród, pishë. 

Çirlikue, me = me tingllue, f. = Tingull i hollë e i kumbueshëm. 

Çuterr, -a  =  kotrovë drûni. 

Çveshum, të  = shkoklimi i karabushit të kallamboqit = ndarja e kokërrave të 

misrit nga boça.  

 

D 

Dahe, -ja = e dame të dám, f. sh. = Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të 

foljeve ndaj ndahem. 

Dasa, -t = të damet e ujit të vadës, f.sh. = ndarja e vijave të ujit.  

Dedeje, -ja = dyshim, m. sh.= mosbesim për vërtetësinë ose për saktësinë e 

diçkaje. 
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Dermuer, -ore = i mnershëm, mb.= Trishtueshëm. 

Deshtár, -i (e,ja) = aj qi çon dash në darsem, mb.= Ai i cili e qon dhuratë një 

dash për dasmë. 

Detyrë, -a = edhè: borxh, f. sh. = Diçka që duhet bërë patjetër në përputhje me 

normat morale, politike, juridike etj. të shoqërisë e me bindjet tona. 

Dinak, -u = bijok, binak, mb. Që vepron a që sillet në mënyrë dhelparake, që 

përdor dredhi për t'ia arritur një qëllimi. 

Dituer, -ori = dita mbas ndo’i së kremtes, f.sh .= dita pas ndonjë feste. 

Dorzânë, -ni = m. sh. Ata të cilë hyjnë ndërmjet shtëpisë së të vramit dhe 

dorasit me qëllim që të parandalojnë  konfliktet.  

Drapen, -ni = edhè: aj, qi  punon me drapen, m.sh = Vegël bujqësore e dorës, që 

përbëhet nga një presë si hark, e dhëmbëzuar lehtë, e nga një dorezë prej druri 

dhe që përdoret për të korrur të lashtat.  

Dypernjahe, -ja = (detyra e vjedhsit me lá per gjâ të vjedhun) dý per nji, f. sh. = 

Diçka që duhet bërë patjetër në përputhje me normat morale, politike, juridike 

etj. të shoqërisë , vjedh një e i kthen dy. 

Dh 

Dhizë, -at = edha, keca; f. sh. = Kafshë shtëpiake përtypës, të vegjlit e dhisë. 

 

E 

Eshkë, -a = qymyr farke, f. = Lloj kërpudhe, kryesisht bulledër, që rritet në 

trungjet e drurëve, e cila, pasi zihet e thahet, mund të ndizet shpejt nga 

shkëndijat e gurit të zjarrit. 

 

F 

Faltore, -ja f. sh. fe = Vendi ku luten besimtarët e një kulti fetar. 

Famullí, -ja = f. sh. fet.  Njësia më e vogël e organizimit kishtar për një krahinë 

të caktuar, për një fsha, rrethi i shërbimeve fetare të një prifti. 
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Famullitár, -i = meshtár, m. sh. fet. = Prifti i një famullie.  

Farkim, -i = veprim i faketarit, f.= veprim të cilin e kryen farkëtari. 

Ferkimë, -a = gjurmë f. sh. = Shenjë që lë shputa e këmbës së njeriut ose putra e 

kafshëve mbi tokë ose mbi një sipërfaqe. 

Fjetë (me) mbë njanin brryl = me i a pasë kujdesi ndo’i sendi ( edhe nâtën) 
thënie figurative. 

Flamur, -i  =  (në Kanûn)  krahinë  në vedi; bajrak. 

Ftimi, -i = grishje f. sh. = Veprimi sipas kuptimeve të foljeve grish, grishem. 

Grishje për dasmë. Grishje për luftë. Ftesë.  

Futë, -a = rube zije f.sh= Shami kokë e zezë, që mbajnë gratë në shenjë zije 
,thënie figurative. 

G 

Gal(l)dim, -i = gëzim, m.sh.=  Ndjenjë kënaqësie që kemi kur arrijmë të 

plotësojmë një dëshirë, një punë a detyrë ose kur jetojmë në një mjedis të 

këndshëm. 

Gallus(h)ter, -a = shpellë e vogël, f. sh. = Zgavër e madhe natyrore brenda një 
mali a një shkëmbi. 

Germushë - a  = mgërmushë, kaçube, shkurre.  

Giobtár, -i = nji qi mbledhë gioben, f. sh. = Detyrim, zakonisht në të holla, që 

caktohet si dënim për thyerjen e një rregulli, për një dëmtim, për mosplotësimin e 

kushteve të një marrëveshjeje ose për shkelje jo të rënda të ligjeve. 

Grazhdue, me = me mbajt gjân në grazhd me shûjt,, kal. = I shtie ushqim 

(kashtë, bar etj.) bagëtisë së trashë në grazhd, kujdesem për ushqimin e bagëtisë 

së trashë në stallë. 

Gurapesh, -i = gúr, qi hidhet me dorë, m. = Lojë popullore që zhvillohet në 

trajtë gare, për të provuar se cili nga pjesëmarrësit do ta hedhë me larg një gur 

prej dy-tre kilogramësh. 
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Gj 

Gjâ e imë = bagti të vogla f.sh.= kafësh shtëpiake si dhia ,edha ,delja thiu ,dosa 
,etj.  

Gjâ e trashë = bagtí të mdha f.sh. = kafësh shtëpiake si dhia ,edha ,delja thiu 
,dosa ,etj.  

Gjarpnushë, -a = ród arme f. sh. = mjet lufte që shërben për të sulmuar a për 
t’u mbrojtur. (figurativisht ) 

Gjatár, -ri = gjuetár, m. sh.= Ai që merret me gjueti, ai që del për gjah, gjahtar. 

Gjedh, -i =  ká a lop, f. sh.= kafësh shtëpiake: kau,lopa. 

Gjeth, -i = edhè: dushk për gjâ të gjallë, m.sh. Fletë druri, figurativisht. 

 

H 

Hanuer,-ori = ród skjapi, m. sh. zool.= Lloj cjapi, mashkulli i dhisë. 

Hije,-ja = ( në Kanun) rreth ,kufi, m. sh. = Vijë ,që ndan dy pjesë të një hapësire, 

dy toka a dy ara të afërta ose të ngjitura njëra me tjetrën etj. 

Hikë (me ia) kuej gruen = me ja grabit gruen kuej, hikë  kal. = rrëmbim me 
force.  

Hjekës,-i = aj qi bán hjeksí . 

Holli, -ja = (kau) masë sá konopi , per të cillin lidhet kau . 

Hú, -ni = masë drithi për shpërbilm të pûnes së bulkut. 

Hullë me = me afrue. 

Hullí, -ja = vija qi lén parmenda. 

I 

 Ilk, -u = stêjë  kandili. 

Ipeshkv, -i = kryetari, kishtár i nij dijoçezi.  

J 

Jakëz, -a = shtojcë e gjurdís përmbarpa. 
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Jetik (e) mb. = i vjetër. 

Jetòs (e) mb. = plak i vjetër. 

K 

Kalue (me) per derë = me kalue ngiat shtepije. 

Kambë (në) dorë = ndajf. = Menjëherë, në atë çast, aty për aty. 

Kapár fin. = Shumë e vogël parash që i jepet dikujt në dorë si paradhënie për të  

 siguruar blerjen e diçkaje në bazë të një marrëveshjeje. 

Kapercyell, -celli, = m.sh. kufîni i udhës së verbët. 

Kapister, -a = konopi i kresë së kalit.   

Kaptue, me = me kalue me perpí, kal = tejkoaloj një situatë. 

Kapucár,-i = Ai i  cilli tregon për fajin e dikujt, hetues. 

Karmatisun (i)  = thepa-thepa. 

Karmue, me = me qitë jashtë.  

Kasnec, -i = lajmëtár. 

Kasnecí, -ja = panjerëzí; mb. = i panjerëzishëm. 

Kerçik, -u = soj mace. 

Kjuer, -ori = m. sh. ai i cili i fsheh  kafshët e vjedhura. 

Kmendë, -a = lesh dhije. 

Koçanë, -a = kumbona, qi i vêhet gjâs së gjallë në qafë. 

Kofen, fina = kosh me xân peshk. 

Kotec, -i = kosh i madh per drithë. 

Krí, -ja = krymb brés. 

Kryshkapár, -i = krushku i pare. 

Kuç, -i = vorbë, vegshë m. sh. = Enë prej balte të pjekur; 

Kujrí, -ja = pronë e përbashëkët e nji katundi.  
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Kupzë, -a = filxhan, m. sh. = Kupë e vogël prej porcelani ose prej fajance, 

zakonisht me një vesh të vogël, që përdoret për të pirë kafe. 

L 

 Lahe, -ja = e lame, të lám 

Lá (me) ballin e vrugnuem = me hjekë ( shperblye) korín. ( figurativisht ) 

Lánë (me) në qûll = me lán në rrênë figurativisht ) 

Landtár,-i = aj që bân landë në mal 

Lang (me) plang = me gjithshka, gjithsej. 

Latushë, -a = rods spate. 

Leçí, -ja = me izolue me, lënë jasht dikë nga detyra e shoqëria . 

Ledinë, -a = f.sh. tokë e papûnueme e lane  djerr. 

Ledh, -i = múr. 

Lidhun, (i) = i deyruem per ndò’i pûnë, i obliguar. ( figurativisht ) 

Ligjue, m’u = me dhânë arsye, m’u justifikue. 

Lukur, -ra = dele, f.sh.kafshë.   

 

Ll 

 Lloftár, -i = gropç. 

M 

 Magjatore, -ja = f.sh. Gruaja që gatuan bukë në magje për gjithë familjen. 

Mangore, -ja = këmishë e gjân. 

Mârrë (me) flokët = me i pré fëmís flokët për here të pare me sjellje të veçanta.  

Mdheskë = shpí per dhé. 

Mêc, -i = fëmí 

Merqér, -i = çmimi i vajzës në martesë. 
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Metë, -a = mungesë. 

Mirvet, me = vullëndetisht.  

Miser, -sri = kallamoq, m. sh. =  Bimë njëvjeçare. 

Mllef, -i = inád, smirë. 

Mndore, -ja = rrethânë, qyshk, rasë. 

Mriz, -i= vend me hije ,ku rrin gjâja e gjallë në kohë të zhegut. 

Mtí, -ni = vegel pr me xân tlyen. 

Mundshtue ,me = me shá. 

Muranë, -a = gurët  përmbi vorr, rrénoj.   

Mbajtë (me) sŷ = me shikue m’u kujsesue. 

Mbetë (me) dalë = me mbet jashtë mos me hî.( fiurative) 

Mbledhë (me) pêjt = me rrudhë, me shtrengue. ( fiurative) 

` 

N 

Nagaçe, -ja = soj drapni , 

Nëgojshë = than me gojë. 

Nen unazë = në kohë të fejesës.  

Ndore, -ja = mprojë. 

Ngá, me = ngucë, me ngacmua. 

Ngucat, me = me ngucë, me ngacmua. 

Ngujim, -i = vendi i shtëpís per qindres (luftim). 

 

Nj 

Njet,-i Pos s’pat qét e vet bulgu, nuk mund t’i marrë njeti,por te zotnija e tokës.  

Ngjitë, (me) grrêmçin = me kapë me arsye (figuravtive). 
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O 

Ogiç, -i =  m. sh. = Dash i madh me këmbonë, që i prin tufës së dhenve. 

P 

Pandehun (i) = i paditun.  

Pansirë, -a = veshë hekuri. 

Paperdhok,-u = gûr i vogël. 

Paperlimsí, -ja = tagri i shlirimit prej detyre të ndò’iligje,privilegj. 

Parbiní = tagri i djalit të pare. 

Pshtrak, -u = vend i perbashkët kullose mbrenda një flamuri.  

Pendë (dhé) = nji ditár tokë. 

Perbishtnue, me = me u hikë  fjalvet, me dredhue n’arsyetim.  

Perime, -t = barishte. 

Perkaes, -i = trashëgues.  

Përligj, me = me dhanë arsye, me shlirue ,fajit, me çue në vend. 

Perlim, -i = detyrë, qellim. 

Perpushë, m’u = m’u kujdes teper. 

Per të gjallë (t) = sá të jetë gjallë.  

Pervarë, m’u = m’u shmangë, me kapercye. 

Perzivoj, t = ròd rreti. 

Peshue (me) në derë të kishës = me mbajt fëmín në Pagzim.  

Pí (me) gjak = edhè: me u vllaznue . 

Pishtár, -i = ai qi bân pishë në mal. 

Plang, -u = banesë, shtëpí. 

Plis, -i = bûcë me barë. 

Plumç, -i = soj rreti. 
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Pojatë, -a = kësollë  gjâje të gjallë.  

Poronik, -u = ata nierz, të cillt shênjohen megisht prej gjygjit ,per me bâ bé. 

Porotë = ata të cillt shênjohen megisht prej gjygjit ,per me bâ bé. 

Pranue, me = me pëlqye. 

Pré (me) fén = me caktua datën e martesës. ( figuravtive) 

Pré (me) thekun = me lshue gruen. ( figuravtive) 

Pregje, -t = m.sh.shumësi emrit prag ,regjit e derës . 

Preme (e) = e dame, caktim gjŷgj.  

Presë,-a = e preme, të prém. 

Pretua, me = me rá pré. 

Pritëtár,-i = nji, qi rrîn në pritë. 

Pronâr,-i = f.sh. i zoti i pronës 

Pronë, -a =  f.sh. Pasuri që i përket dikujt.  

Pronim, -i = posedim. 

Prujtë, me = me rá pré. 

Pulishtë, -a = shpend. 

Pusíj, -t = f. sh. Pritë që i bëhet dikujt për ta vrarë, për ta plaçkitur etj.  

 

 

Q 

Qasë, -a = çashtje, gjŷgj. 

Qasë, me = me afrue. 

Qelë, -a = banesa e famullitarit.  

Qêth, -i = vegel drûni shpijare ,kû vêhet buka pá u pjek. 

Qokë, me = me qukatë. 

Quer, ori = vend, kû lîhen tamli, vend ku ruhet bylmeti. 
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R 

Râ (me) moh = me mohue . 

Râ (me u) duervet = (në hae a në pije). 

Razogj, -t = dŷ hae bukë. 

Rême, -t = ênë të rêmta. 

Rendtár, -i = m.sh, aj, qi ká rendin. 

Reshtë, me = sjellë, me vû para. 

Ridë, -a = teshë. 

Rmore, -ja = vend i gristë e në teposhte.  

 

Rr 

Rrafgue, m’u = m’u trazue, m’u mindue. 

Rragë, -a = f. sh. e fjalisme, shamatë, Zhurmë e madhe nga të thirrurat e dy a 

më shumë vetave, që grinden a që zihen ndërmjet tyre. 

Rrgjâne, -t = tesha argjendi. 

Rrjell (rill),i = soj bari i helmatisun. 

Rrogue, me = f. me shërbye. 

Rrûm = tok. 

 

S 

Senjuer,-ori = çifllek. 

Simahuer, ori = m. sh. Ai që bashkëpunon me një tjetër dhe i sheshon rrugën 

për të bërë një krim (sidomos një vrasje a vjedhje). 

Sodumë, me = me rrênue fare, me qitë fare  

Sqepár, -i = vegel, qi dhênë (në gúr). 
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Stel, -i = f. sh. kasolle e vogël.  

Stênë,-a = krep. 

Sterdá, me = me da persrí. 

Strafulec,-i = shebtuer darsme. 

Sund,-i = sundim, qeverí, ligjë. 

 

Sh 

Shêj,-i = unaza e fejesës. 

Shëngjetë,-a = pjesa e atij,qi i vret gjân në gjojë. 

Sheste,-ja = rend, shortí. 

Shkallë, -a = shkamb i grisët. 

Shkelë, me = me dá me gjýgj, me pleqnue. 

Shkmye, (shkmesë) me = me shly , me prishë me hjekë. 

Shkues, -i = m.sh. ai, i cili hynë ndërmjet me i pajtue  familjen e dorasit me atë 

të të  vramit. 

Shkues, -i = m. sh. vjet. Etnogr. Ai që dërgohej te njerëzit e vajzës për ta 

kërkuar nuse për dike, ai që ndërmjetësonte për të bërë një fejesë. 

Shndoshë (me) kryet = me bá perllimitimet e përmotshme , kryeshnoshë 

ngushëllim . 

Shtoje, -ja= e shtume, të shtuem. 

 

T 

Tagjí, -ja = f. Tërshërë, elb, miser, etj. 

Tagjina, -t = pjesë pullazi. 

Tamza, -t = tëmthat. 

Tban, (ë), -a = ndetrtesë. 
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Tejë, -ja = m. sh.litar, tërkuzë. 

Tekë, -a = thuper. 

Telozen, -zna = pagesë . 

Tërkuzë, -a = m. sh = litar, konop. 

Tarthorzue, me = me sjellë terthuras. 

Truall, -olli = m.sh. = Copë toke, zakonisht e sheshtë, e caktuar për të ngritur 

një shtëpi a një ndërtesë, vend për ndërtim. 

Trung, -u = trup drûni, brêzni.( figurative) 

Tû, -ni = âna e spatës kundruall tefit. 

Tumirë, me = me pleqye. 

Tyme, -t = f. sh. = Ndërtesë për të banuar ( figurative). 

 

 

Th 

Thader, -a = vegel bujqesie. 

 

U 

Uhá, -a = hua. f.sh = dhënia e një uhaje. 

Uhás, -i = m. sh.  ai, që i ka dhënë dikujt hua. 

Uhazisht (e) = f. Sh. dhënia e një huaje 

Ujatore, -ja = grue ,qi mbush ujë. 

Ujem, -i= m. vjet.= Mielli ose drithi, që i jepej mullisit si pagesë për blojën. 

Ujtë, me = me lshue ujë ndër ara. 

Ulkojë, -a = ujk  femën. 

Um (í), -i = m. sh.= Plori i vogël i parmendës.  



357 

 

Ungj,-i = m. sh. = Vëllai i babait ose i nënës (kundrejt nipit a mbesës), xhaxha, 
dajë. 

Urë = shtrue (t) 

 

V 

Vadë, -a = f. sh. krahin. Tërësia e vijave që bëhen në një arë a në një kopsht dhe e 

lugjeve që vendosen për të ujitur 

Vadëtár, -i = aj ,qi reshtë ujtë e vadës. 

Valanicë, -a = rrotë e sjellun prej ujit per me shtypë shajakun. 

Vath (ë), -i = f. sh. Vend i rrethuar me gardh në një shesh të hapët, ku rrinë 
bagëtia në verë. 

Vercall, -i = funeral. m. sh. Ceremoni e përmortshme që bëhet kur varroset 
dikush. 

Vergan, -i = soj dashi. 

Verza, -t = krrabzë, kular. 

Vezhgue, me = m. sh. Kujdes; kontroll, mbikëqyrje. 

Vjeder, -a = mjelëc ,a. 

Vllá i shpifun = vëlla prej nënës. 

Vrugnu, me = me drŷ, me marrue (figurative). 

Vrrí, -ja = vend kalime të mjesme. 

 

X 

 

Xânë, -a = ograjë. 

Xânë (me) kryet = me pasë kujdesin e ndòi pûne. (figurative ) 

Xânun, -i = i lidhun (me fejesë). (figurative ) 

Xêvendsë = zavedës.   
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Z 

zabel, -i = pyll. m. sh. vend me drurë e me shkurre të dendura. 

zâbukë, -a = lajm, lajmim, pelqim. 

zâmê, -ja = lêje. 

zbatue, me = mb. = Që ndjek e vë në jetë diçka, që përmbush (një vendim, një 

porosi) 

zmolje = djerr. 

 

Zh 

Zhgarkue, me = me qit në gjýgj. 

Zhgarkues, -i = njaj qí i paditë kend në gjegj. 

Zhgû, -ni = copë e trashë leshi, shajak.m. sh. = vjet. Veshje e sipërme prej cohe 

ngjyrëkafe, e gjatë deri te këmbët dhe e lirshme, që e mbanin murgjit françeskan. 
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ЗАКЛУЧОК 

 

  Законските одредби на Канонот на Лек Дукаѓини служеле повеќе од пет 

века како основно општествено правно уредување кај Албанците кои живееле 

на север од своето распространување, пред и во текот на османлиското владеење 

во тие краишта. Со текот на времето, практичната примена на Канонот 

постепено се намалила, но и во денешно време, особено во планинските места, 

законските одредби на Канонот сè уште се применуваат во Северна Албанија и 

Косово, а по малку и во Македонија. Имено, и во денешно време во одредени 

села постои народен правен орган, т.н. мировен совет, составен од 4-5 члена, 

умни и авторитетни луѓе кои посредуваат во разрешување на спорови, 

недоразбирања, кавги, физички пресметувања, нерешени имотни права и сл.  

Познато е дека правните одредби на Канонот биле собирани од усната 

народна форма, редактирани и објавени од Штјефен Ѓечови меѓу 1910-1925 

година. „Канонот на Лек Дукаѓини“ е преведен на неколку јазици, најпрвин на 

италијански јазик, а потоа и на српски јазик, француски, руски, англиски и 

други јазици.  

  Поаѓајќи од ваквото гледиште, главна наша цел во оваа докторска 

дисертација е да го истражиме овој текст напишан на албански јазик од првата 

половина на XX век. Бидејќи материјалот на овој текст ја отсликува говорната 

форма, тие изворни народни форми потекнуваат од постар јазик пренесуван од 

генерација на генерација, т.е. пред XX век. Од друга страна пак, иако за јазикот 

на Канонот досега се објавени одредени прилози, недостасува една целосна 

филолошка монографија. Токму поради оваа причина, се определив да ја 

обработам оваа тема за докторска дисертација.  

Досега кај Албанците се познати шест Канони: а) "Kanun'i vjetër" (Стариот 

Канон), б) "Kanuni i Lekë Dukagjinit" (Канонот на Лек Дукаѓини), в) "Kanuni i 

Çermenikës" (Канонот на Черменика), г) "Kanuni i Papa Zhulit" (Канонот на Папа 

Жули), д) "Kanuni i Labërisë" (Канонот на Лаберија) и  е) "Kanuni i Skënderbeut" 

(Канонот на Скендербег) познат и како "Kanuni i Arbërisë" (Канонот на 

Арберија). 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Kanuni_i_Lab%C3%ABris%C3%AB
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Терминот канон (алб. kanun) етимолошки потекнува од грчкиот јазик 

"κανών" ("canon") кој во албанскиот јазик влегол со посредство на турскиот 

јазик. Во македонскиот јазик овој збор е полисемантичен, односно има неколку 

значења, и тоа: 1) утврдено правило, закон донесен од највисоката црковна 

власт во христијанската религија распространет на многу јазици; 2) попис на 

религиозни списи прифатени од црквата како свети книги; 3. псалм определен 

за пеење во чест на празник или светец; 4. збир на правила, норми, принципи 

во некој уметнички правец, творештво, учење и сл.; 5. верижно пеење во хор; 6. 

стар жичен музички инструмент од составот на чалгаџиите. 

Поимот kanun (канон) во функција на именската синтагма „Kanuni i Lekë 

Dukagjinit (Канонот на Лек Дукаѓини)“ е збир на закони, правила на 

општествено уредување од принцот на Дукаѓин, Лек Дукаѓини собрани од 

усната традиција на народот во посебна книга.  

            Имено, Канонот на Лек Дукаѓини имал голема важност за општественото 

правно уредување на северните албански краишта. Како таков заслужува да се 

проучува од различни гледишта, како од правен аспект, економски, политички, 

општествен, културолошки и лингвистички аспект.  

            При описот на јазикот на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини се 

соочивме со одредени предизвици и тешкотии, особено поради тоа што се 

работи за народен јазик напишан на гегиски дијалект. При изработка на оваа 

тема, се водев по воспоставените модели за филолошко истражување на стари 

текстови, а посебно се служев со лингвистичките проучувања на проф. Еќрем 

Чабеј за јазикот на “Meshari” i Gjon Buzukut (1555) – (Мисао од Ѓон Бузуку 

(1555), на лингвистичката анализа на “Kuvendi i Arbënit” од академик Реџеп 

Исмајли, на филолошкото истражување за јазикот на делото на Лек Матренга 

од проф. Фадил Сулејмани, од истражувањата за јазикот на албанските 

писатели од периодот на старата албанска книжевност: Пјетер Буди, Франг 

Барди, Пјетер Богдани, како и врз дијалектните истражувања и монографии за 

одредени гегиски говори.  

  Основна цел на истражувањето ни беше филолошката анализа на 

текстот на Канонот на Лек Дукаќини. Истражувањето на јазикот на Канонот се 
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спроведува врз аналитичко и темелно проучување, врз основа на кое 

извлековме аргументирани и логични заклучоци. Во лексичката сфера главната 

цел ни беше откривањето на лексичкото богатство на текстот на Канонот, 

семантичкото толкување на зборовите, нивната класификација според 

потеклото, територијалната распространетост, временското раслојување 

(архаизми, историзми) и др.  

Во полето на семантиката извршивме анализа и класификација според 

значењето: на еднозначни и на повеќезначни зборови, а ги разгледавме и 

синонимите, хомонимите и антонимите. Посебно внимание на оваа докторска 

дисертација му посветивме на начинот на зборообразувањето во Канонот на 

Лек Дукаќини, поделбата на првични и изведени зборови, а потоа на 

зборообразувачките форми, како што се зборообразовниот модел со префикси, 

инфикси, суфикси, со префикси и суфикси истовремено, со спојување на 

зборови образувајќи сложени зборови (сложенки) и др. Јазикот на Канонот е 

доста богат и со фразеолошки изрази и поради тоа фразеологијата на овој текст 

заслужува посебно внимание. 

Сликата за јазикот на Канонот на Лек Дукаќини не би била целосна ако 

лексичката, фразеолошката, семантичката и зборообразувачката сфера не се 

надополнува со фонетско-фонолошки опис, како и со морфолошки опис на 

текстот.  

Преку филолошката анализа на текстот на „Канонот на Лек Дукаќини“ 

ни се потврдија тезите поставени во предлог-проектот и тоа:  

 Текстот на „Канонот на Лек Дукаќини“ е добра основа за проучување на 

староалбанскиот јазик од втората половина на XIX век и почетокот на  XX 

век.  

 Јазикот на Канонот е хомоген по дијалектна гегиска основа. 

 Јазикот на Канонот е доста сличен со другите литературни дела напишани 

на гегиски дијалект. 

 Одредбите на Канонот сè уште се применуваат во одредени планински 

региони. 
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 Канонот содржи одредени зборови кои ќе можат да бидат дел од 

лексичкиот состав на албанскиот стандарден јазик.  

 При истражувачката работа применивме неколку методи. Општо земено, 

во истражувањето на структурата на албанскиот јазик во Канонот на Лек 

Дукаѓини го користевме класичниот метод на филолошко истражување, а 

особено дескриптивниот, аналитичкиот, синтетичкиот, историско-

компаративниот метод, методот на реконструкција, статистичкиот метод, 

методот на лингвистичка географија и други. Заклучоците се изведени со 

помош на индуктивен и дедуктивен метод, особено при описот и 

интерпретацијата на лексичките и на семантичките карактеристики на текстот 

на Канонот. Оваа метода исто така ја користевме за изнаоѓање и истакнување на 

сличностите и разликите на јазикот на текстот со дијалектниот албански јазик 

во северните краишта, односно гегискиот дијалект. За опишување на фонетско-

фонолошките и морфолошките особености на текстот на Канонот го користевме 

методот на фонетска и морфолошка анализа.  

          Како што може да се види и од содржината, освен апстрактот, 

предговорот и воведот, трудот содржи осум поглавја, и тоа: 1. Општи податоци 

за Канонот на Лек Дукаѓини, 2. Графички и фонетско-фонолошки особености 

на текстот на Канонот, 3. Морфолошки особености, 4. Лексичко-семантички 

особености, 5. Зборообразувањето во текстот на Канонот, 6. Фразеолошки 

изрази, 7. Историска и територијална слоевитост на употребените зборови во 

Канонот, 8. Речник на најфреквентни и карактеристични зборови и на крајот 

заклучок, резиме (на англиски) и библиографија.  

 За да ја уочиме употребата на буквите, нивната фреквенција и 

дистрибуција во текстот, извлекувајќи ги фонетско-фонолошките и другите 

јазични особености ја опишавме секоја буква посебно.   

 Текстот на Канонот, како и другите текстови од старата албанска 

книжевност се карактеризираат првенствено со употреба на една буква за 

бележење на повеќе фонеми, букви со дијакритични (дополнителни) знаци 

како и со употребата на двојни букви. Имено, гледано низ призмата на 
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историскиот развој на јазикот, констатиравме дека текстот на Канонот е 

напишан со посовршена и посовремена азбука и правопис од старите текстови. 

 Од графичката анализа се забележува дека текстот е полиграфски, со 

многу хомографи и со помалку букви кои се само со по една фонетска вредност, 

но доста лесен да се чита и да се разбере. При описот на графијата на текстот на 

Канонот, се задржавме кај секоја буква одделно, гледано низ фонетската 

вредност и правописот.  Имено, при нашата работа забележавме дека текстот 

на Канонот е напишан со латинска азбука, слична со азбуката на албанскиот 

стандарден јазик, но со употреба на дополнителни (дијакритични) знаци за 

означување на носовност, должина, акцентирана самогласка и сл.  

 За да ја уочиме употребата на буквите, нивната фреквенција и 

дистрибуција во текстот, извлекувајќи и фонетсо-фонолошки и други јазични 

особености ја опишавме секоја буква посебно.   

 Графијата ни укажува и на една многу важна работа: јазикот на Канонот 

познава кратки и долги самогласки, орални и назални. Оттука може да се 

извлече констатација дека во текстот, како и во северните гегиски говори, 

имаме 17 фонеми самогласки, односно три серии фонеми и тоа:  

 а) 6 кратки орални вокали: /a, e, i, y, o, u/  

 б) 6 долги орални вокали: /a:, e:, i:, y:, o:, u:/ 

 в) 5 назални вокали: /ã, ẽ, ĩ, ỹ, ữ/ 

 Самогласката [ë] во текстот и воопшто во гегиските говори нема статус на 

фонема, бидејќи никогаш не се употребува во акцентирана положба, секогаш е 

кратка и има ретка употреба. Таа не се употребува на почетокот и на 

апсолутниот крај на зборот, а во средината на зборот е доста ретка.  

Самогласката [o] во текстот на Канонот и во гегиските говори се 

употребува само како орална, а никогаш како назална. Па следствено на ова, не 

е присутна како посебна фонема во серијата на назални вокали.  

 И кај назалните вокали се уочуваат кратки и долги. Ова се потпира врз 

фактот што Штјефен Ѓечови самогласките ги пишува со вакви или слични 

дијакритички знаци: <a, a:, á, â, â:>. Но, поради отсуството на минимални 

лексички парови кај кои би имале фонолошка опозиција на неназална ~ 
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назална самогласка, тие не формираат посебна серија на фонеми, туку се 

комбинаторни варијанти на една иста фонема.   

 Разликите меѓу дијалектите на албанскиот јазик во однос на фонемите 

согласки е мал. Имено, бројот на согласките е приближен со стандардниот 

јазик, т.е. 29, а во одредени говори 28. Следствено на ова, и текстот на Канонот 

на Лек Дукаѓини е ваков, т.е. нема некоја голема разлика од стандардниот 

јазик. Тука вреди да се спомене дека во текстот се запазуваат одредени стари 

консонантски групи, како /lk/: bulk (земјоделец). Исто така, за разлика од 

повеќето гегиски говори каде што се редуцираат (асимилираат) група согласки 

и самогласки, во текстот на Канонот оваа појава е ретка, а почесто е 

запазувањето на овие групи, како: au, ua, ue, ye, ie, ae, oe; консонантските 

групи  lk, pl, lg , mb, nd, ng.  

 Споредувајќи ја графијата на Канонот на Лек Дукаѓини со графијата на 

старите текстови, земајќи ги предвид и разликите и сличностите меѓу нив, 

можеме да кажеме дека кај Канонот имаме консеквентност, точност, 

подобрување, унапредување и стабилизација на  пишувањето на албанскиот 

јазик во споредба со делата на старите северни автори. 

  Текстот, исто така, означува чекор напред во однос на одвојувањето на 

зборовите едни од други, особено при пишувањето на проклитичните и 

енкличните зборови, на препозитивните членови, предлозите итн., олеснувајќи 

го распознавањето на лексичките единици и придонесувајќи во процесот на 

стабилизација на пишувањето на албански јазик. 

 Заслуга на графијата на текстот на Канонот не е само стабилизацијата на 

писмената форма, туку и други унапредувања и подобрувања на традицијата, 

како што се пишување на големите букви, главно кај личните имиња, кај 

зборовите на почетокот на реченицата, употреба на големите букви по точка, 

како и во верските зборови, со што се добива стилско-графичка вредност во 

функција на целокупноста на текстот. 

 Општопознато е дека акцентот во албанскиот јазик е фиксиран врз 

одреден слог на зборот, односно и при промена на зборовите (деклинација и 

конјугација) тој останува врз истата самогласка, со исклучок на мал број 
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зборови (обично еднина ~ множина) каде што е подвижен. Неподвижен акцент 

имаме, на пример кај следниве зборови пренесени од текстот на Канонот: mál-

máli-(i e) málit-málin-málit, djélm-djélmt (i e) djélmvet-djélmvet, кај 

глаголот: láj, lán, láu, lája итн.  

 Освен акцентирани зборови, секој говор или текст мора да има и 

неакцентирани зборови. Обично неакцентирани зборови се службените, како 

на пример: препозитивните членови: nji gjaku, nji giuhe, nji kokerr vojet итн., 

заменките: cilii, ç’, çka (shka); прашалните зборови sa, si dhe, ku, kur, nga, 

s’ и др., кратките заменски форми: i, e, mâ, ta (t’a), u, m’i, t’i итн., 

предлозите: në, n’, per, mi, mbi, neper итн., особено кога се во состав на 

синтагма. 

 Како во другите дела на старите албански автори, така и во текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини интерпункциските знаци се употребувале различно 

од автор до автор. Интерпункцијата во овој текст е употребувана со главна цел 

означување на границите меѓу синтаксичките единици и модалноста на 

исказот.  

       Во однос на интерпункциските знаци текстот се карактеризира со 

правилна и консеквентна нивна употреба, особено при пишување на точката и 

запирката.          Од нашата работа, констатиравме дека во текстот на Канонот 

на Лек Дукаѓини интерпункциските знаци се употребуваат доста често и 

правилно. Како најфреквентни се точката, запирката и наводниците. Во 

случаи на последователна употреба на лексички и синтаксички исти единици 

често се употребуваат две точки и точказапирката. Заградите се употребувани 

кога авторот сакал да додаде или да го надополни мислењето, како и да 

насочи на извори (референци).  

 Што се однесува до употребата на големата буква вреди да се истакне 

дека авторот се покажал доста коректен. Имено, и по мерилото на денешните 

правописни правила слободно може да се каже дека имаме точна употреба на 

големата буква.   

 Како најчести фонетски појави, забележани во пишувана форма, во 

текстот на Канонот се: редукција (контракција) на вокали, испуштање гласови 
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(елизија), слевање на гласови (красис), додавање гласови, асимилација, 

вметнување гласови,  

Нашето истражување за јазичните особености на текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини го продолживме и врз морфолошките особености. Ги опишевме  

морфолошките делови на реченицата: именка, заменка, придавка, глагол, 

прилог, предлог, честици, сврзници и др. во сите граматички, категории, 

средствата и начинот на нивно изразување.  

  Општо земено, морфологијата на текстот на Канонот на Лек Дукаѓини е 

онаа на северните гегиски говори. Врз основа на горенаведените примери, 

можеме да констатираме дека средства за формирање множина на именките се 

морфолошките наставки, фонемските промени, фонолошката опозиција на 

должината на самогласките. 

 Во албанскиот јазик постојат шест менливи начини на глаголите, и тоа: 1) 

исказен начин - индикатив (mënyra dëftore); 2) конјуктив (mënyra lidhore); 3) 

условен начин (mënyra kushtore); 4) адмиратив (mënyra habitore); 5) оптатив 

(mënyra dëshirore) и 6) заповеден начин (mënyra urdhërore), како и три 

неменливи глаголски форми, кои се: партицип (pjesore); инфинитив (paskajore) 

и герундив (përcjellore). 

   Општа наша забелешка е дека глаголскиот систем во текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини е доста богат, впрочем како што е богат и во гегиските 

говори и во албанскиот стандарден јазик. Подлабокото разгледување на 

глаголскиот систем на ова пишувано дело заслужува посебно истражување. Не 

успеавме да ја претставиме целата парадигма на глаголскиот систем, но се 

определивме да ги опишеме само главните особености на глаголите во Канонот.  

            Како општа констатација е дека непроменливите глаголски форми имаат 

широка употреба, особено инфинитивот, поради тоа што текстот се заснова врз 

гегиските говори. Инфинитивот, освен во својата првична форма, во текстот и 

во гегиските говори се употребува и во секундарна форма од типот me shkue – 

me pas shkue, форми со кои се образуваат сите видови на зависни реченици во 

фразата. Инфинитивот има широка употреба дури и во независните реченици и 

кај главните реченици на фразата. 
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 Многу интересни ни се видоа глаголските синтагми, не само оние кои се 

образувани од два променливи глагола, туку и оние кои се градат со еден глагол 

и еден друг вид на збор, со што се изразува сврзувачката способност на 

глаголите.  Воопшто не го допревме овој проблем од страв да не се рашириме 

премногу и да ни останат неразработени важни теми што се однесуваат на 

нашата тема. Секогаш водени од принципот на непотребното проширување 

многу малку кажавме за функциите кои можат да ги имаат глаголите во 

реченицата, проблеми на морфосинтаксата на јазикот. Сите овие прашања 

можат да бидат можни теми за понатамошно истражување. 

 При истражување на лексичкиот состав на Канонот на Лек Дукаѓини 

забележавме дека текстот се одликува со некоја посебност од гегиските говори и 

од другите текстови на албански јазик од тоа време. Имено, се среќаваат 

првични и изведени зборови. Изведените зборови се образуваат со префикси, со 

суфикси, со префикси и суфикси, со спојување, аглутинација, конверзија и со 

додавање на препозитивен член. Најпродуктивни префикси во текстот на 

Канонот се претставките:  pa-, para-, për-, sh-, z-, tat-, ster-, stra-, te-, ter-, 

ç-, со кои се добиваат именки, придавки, глаголи и прилози. Како 

најпродуктивни суфикси се: -tar, -tor, -isht, -(z)isht, -aj, -atë, -as, -im, -i и 

др. 

  Бројот на сложените зборови не е мал. Како најчести се: atbotë (20), 

tatgjyshi (§ 246, pika 3, f. 37), grykëholla (§ 885, f. 85), motmot, kryezot, muranen § 

260, gurapeshi, brumbullakzohen, § 591, dordhânës § 683, bukdhâns § 768, pika c), 

kambkryq § 224, gjakhupës, kryekcymin §20, pikad), kokerrvojet; jasht-zakonshme 

(§ 28, f. 10); krushkapari (§ 50, f. 16); krahmbajtje (§ 1031, f. 96) и др.   

Аглутивните зборови се доста чести, како на пример: Неодредените 

придавки се исто така аглутинативни зборови: gjithherë (§ 276, 41), gjithsa (§ 

348, f.46), kurrfarë (§ 6, pika 6), kurrkush (§ 9, pika 1, f. 3), kurrnji (§ 32, f. 11), 

tjeterkend (§ 43, f. 13), tjeterkush (§ 43, f. 13), gjithshka (§ 17, f. 13), njikëto (§ 16, f. 

5), gjithkah (§ 556, f. 62) итн. 

 Текстот на Канонот е богат со фразеолошки изрази од типот: “Kufijtë e 

tokës nuk luhen”, nye 57, f. 37, “Kufini nuk bân lak”, nye 58, f. 37, Kufini i fituem me 
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“Gurapesh”a me rrasë të ngarkueme, nye 60, f. 39, Kufini i ngulun me “spatë”, nye 

61, f. 39, ”Pûna luen shtegun”,”Beja mêrr gjân e vet”, nye 91, f . 61, Beja me “Sedije”, 

neni 94, f. 62, “Gjaku shkon per gisht”, nye 125,  f. 86,”Gjaku per gjak me mbetë”, 

nye, 126, f. 86, “Gjaku per faj nuk jet”, nye 127, f. 87,”Gjaku s’bâhet giobë”, nye 127, f. 

87. 

 Фразеолошките единици според градбата може да имаат структура на 

синтагма или реченица. Фразеолошките единици со структурата на синтагма 

според лексичко-граматичката категорија се делат на неколку вида, и тоа: 

именка + именка, именка + придавка и др. Во текстот на Канонот на Лек 

Дукаѓини успеавме да забележиме неколку вакви структури.  

 Во оваа докторска дисертација посебно внимание посветивме и на етно-

културнaта, историскa и народна мудрост на фразеолошките изрази. За 

подлабоко разбирање на изразните вредности на фразеолошките изрази, треба 

да имаме предвид какви влијанија имаат екстралингвистичките фактори, како 

што се културата, историјата, условите за живеење и начинот на размислување 

на еден народ при нивното создавање и употреба.  

 Популарниот дух кај фразеолошките единици се забележува повеќе 

отколку кај сите други јазични единици. Таквиот дух се чувствува и кај 

познатата појава на даден збор кај Албанците, т.е. besa. Добар дел од текстот на 

Канонот се однесува токму на дадениот збор, а кај бројни фразеолошки изрази 

зборот besë е продуктивен, како на пример: Me çue gjind per besë âsht kanû, me 

dhânë besë âsht detyrë e burrni, § 855, f. 83, "Dorzânë e bestàr nuk hîn kush me 

pare".§ 852, f .84, besa e gjâs e e çobanit  извадок од параграфот Udhtari e 

lajmtari i njij flamuri, qi kà pûnë në flamur të huej, nuk mundet me i kalue caqet të 

kufizueme prej dy flamurve në të lidhun të besës së gjâs e të çobânit. § 876, f. 84.  

              Гледано низ призмата на денешното време, во текстот на Канонот на 

Лек Дукаѓини наоѓаме голем број застарени и ретки зборови. Присутните 

историзми и архаизизми му даваат на текстот историска боја, особено на 

зборовите поврзани со народните обичаи, начинот на живеењето и 

размислувањето итн.  
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 Застарените зборови што ги сретнавме за време на лингвистичката 

анализа на текстот Канонот на Лек Дукаѓини се карактеристични за 

териториите во кои се применувале правните усни одредби на законот. Во 

нашата докторска дисертација изнесовме неколку застарени зборови, без 

граматичко одредување или семантичко толкување, во оригинална форма како 

што ги објаснувал Штјефен Ѓечови. 

 Текстот на Канонот на Лек Дукаѓини главно е пишуван врз дијалектна 

лексика, односно на гегиски дијалект, северозападен поддијалект, се разбира 

дека и употребените зборови во него се дијалектизми и регионализми.  

 Како најкарактеристични дијакетизми и регионализми во текстот на 

Канонот на Лек Дукаѓини ги сметаме долудадениве зборови: almise, angarí, 

asper, ashklatisun, bânë, barrtuer, bashtínë, bedit, biramel, blím, brac, breshtní, 

brumbullazue, calinë, camërdhok, cap, carâni,cemt, çetinë, çirlikue, çuterra, 

çveshum, dahe, dasa, dedeje, dermuer, deshtár, dinak dituerori, dorzânë, 

drapen,dypernjahe, dhizat, eshkë, faltore, famullí, famullitár, futë, gallushter, 

germushë, giobtár, grazh, gurapesh, ganuer, golli  húni, hullíja, kapár, kapercyell и 

др. 

 Јазикот со кој е напишан текстот на Канонот на Лек Дукаѓини е 

северозападниот гегиски дијалект. За време на лингвистичката анализа на 

текстот забележавме дека некои зборови се користат почесто, а некои поретко. 

Се разбира дека поради народните законски одредби што се регулираат со ова 

дело, најчеста употреба имаат токму оние зборови кои се поврзани со поими, 

предмети, појави на тогашното население.  

 Фондот на зборовите што ги користи Штјефен Ѓечови во текстот на 

Канонот е голем, преку нив го изразува богатството на албанскиот народен 

јазик на XIX и почетокот на XIX век. Ова лексичко богатство е плод што 

директно произлегува од устата на народот и се пренесувало од поколение на 

поколение.   

 Сметаме дека составувањето на мал речник на најчесто употребувани и 

карактеристични зборови од Канонот на Лек Дукаѓини би било корисно. 

Поаѓајќи од ова, составивме еден таков речник подреден по азбучен ред. По 
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зборот, наведовме граматичка припадност, значење, етимологија, стилски 

карактеристики и др. По секој збор дадовме и одреден оригинален текст со кој е 

објаснето значењето на зборот или истиот збор употребен во врзан текст 

контекст, т.е. реченици, фразеолошки изрази и сл.  

  Од временски аспект, имаме архаизми, историзми; а од територијална 

распространетост дијалектизми и регионализми. Повеќето од зборовите имаат 

не само едно значење, туку повеќе значења. Оваа појава е позната под поимот 

полисемија.  

 Голем е бројот на синоними и антоними. По нивното потекло, се 

разликуваат домашни и странски зборови. Етимолошкото толкување на 

зборовите на Канонот на Лек Дукаѓини заслужува посебно истражување, но ние 

во овој труд се ограничивме само на неколку зборови кои ги сметавме за 

покарактеристични.  

 Од нашата јазична анализа, констатиравме дека текстот на Канонот на 

Лек Дукаќини е во основа дијалектен гегиски текст, собрани народни правни 

акти, редактирани и претставени во една посебна книга кон првата половина од 

XX век.  

Преку нашето истражување се надеваме дека успеавме да одговараме на 

поставената задача. Имено, сметаме дека со овој труд ги исполнивме 

очекуваните резултати и тоа:  

 Детален опис на јазикот на Канонот на Лек Дукаѓини: фонетско-

фонолошки, морфолошки, зборообразувачки, фразеолошки и лексичко-

семантички опис. 

 Споредба на јазикот на Канонот со сегашната состојба на гегискиот 

дијалект. 

 Поблиско одредување на регионот на собраните одредби на Канонот.  

 Придонес за реконструкција на албанскиот јазик од XIX век и почетокот 

на XX век. 

 Придонес за историската дијалектологија, како и за историјата на 

албанскиот јазик воопшто. 
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Овој труд може да има повеќестрана вредност за албанската филологија. 

Се надеваме дека со овој труд придонесовме за укажување на јазичните, 

историските и културолошките вредности на Канонот на Лек Дукаќини. Трудот 

би бил корисен за споредба на јазикот на Канонот со другите дела напишани на 

албански јазик од ова време, па и како корисно дело за сите идни истражувачи 

кои би се нафатиле со филолошка анализа на одреден текст на релативно стар 

албански јазик.   
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