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ABSTRAKT
Trajtimi i kësaj teme lidhet me rëndësinë e shumëfishtë të gjuhës në kuadër të zhvillimit të saj.
Mënyra e paraqitjes së gjuhës në fillet e shkrimit ka mjaft dallime në lidhje me përdorimin e sotëm.
Ky punim është shtjelluar në formë hulumtuese, në të përfshihet sistemi fonetik i veprave të
autorëve të vjetër të shqipes gjatë shekujve XV-XVIII. Hulumtime të tilla kanë shërbyer për
studimin historik të gjuhës dhe të letërsisë shqipe.
Gjatë shtjellimit të temës do të vëmë në dukje sistemin zanorë të shqipes së vjetër, si dhe
ndryshimet që ka pësuar ajo në rrjedhën e kohës.
Fjalët kyçe: fonetike, Kuvendi i Arbënit, grafia, zanore , gjuha shqipe…
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Hyrje

Studimi i plotë i gjuhës së teksteve të vjetra të gjuhës shqipe paraqet një nga pikat e rëndësishme
të hulumtimeve që duhet të kryhen për shkencat filologjike. Për ta kryer këtë detyrë do punuar
paralelisht në disa plane të rëndësishme dhe të ndërvarura, si në në planin filologjik ashtu edhe në
planin linguistik.Studimi i veprave të vjetra të shqipes për vlerën e veçantë që përmban si për
gjuhësinë shqiptare, ashtu edhe për gjuhët ballkanike e idoevropiane, ka tërhequr kaherë
vëmendjen e studiuesve shqiptarë. Brenda temës është vënë në pah evoluimi i shqipes së vjetër të
shkruar si dhe prirjet dhe faktorët kryesorë që i kanë dhënë shkas këtij evoluimi. Studimi i sistemit
fonetik i shkrimeve të gjuhës sonë që nga shekulli i XV e këndej, me një dokumentim tepër të
vonshëm, është vështirë të kapet nga koha parashkrimore e formimit të gjuhës sonë, pa u marrë në
vështrim edhe huazimet e vjetra greke e latine në gjuhën tonë, të cilat dëshmojnë për ndryshimet
që kanë bërë në shqipen dhe për evoluimet që kanë pësuar në gjuhët dhënëse. Evoluimi i sistemit
fonetik është i kushtëzuar në radhë të parë nga faktorët e brendshëm gjuhësorë. Brenda temës është
përdorur metoda diakronike dhe sinkronike e studimit. Brenda shtjellimit të tillë kemi shfrytëzuar
rezultatet e studiuesve të historisë së vjetër të shqipes, S.Rizës, G.Majerit, H.Pedersenit, N.Joklit,
E.Çabejt etj. Historia e një gjuhe nis, siç dihet, me shkrimet më të vjetra të saj, të cilat paraqesin
tiparet karakteristike që e përbëjnë atë gjuhë. Historia e shqipes, për fat të keq fillon më së voni, si
nga gjuhët indoevropiane ashtu edhe nga gjuhët e ballkanit, me dokumentet e saj të shekullit XV,
pra atëherë kur e gjejmë të shkruar së pari. Si shkrimet më të vjetra të gjuhës sonë që njihen deri
më sot kemi; “Formula e pagëzimit” (1462), “Fjalorthi” i Arnold von Harfit (1497) dhe
“Perikopeja e Ungjillit” e Shën Matheut1.
Studimi i plotë i gjuhës shqipe të shkrimeve të vjetra do të mbështetet që nga shkrimet që na ka
dhënë shekulli XVI, pra duke filluar aty nga mesi i qindvjeçarit XVI, i cili shekull që na dha
monumentin më të madh të gjuhës sonë, “Meshari” i Gjon Buzukut (1555), veprën e parë të plotë.
Para Luftës së II Botërore qe bërë një punë jo e vogël në zbulimin dhe përshkrimin e një numri të
mirë veprash dhe autorësh të vjetër të shqipes. Kjo punë u bë nga studiues të huaj dhe shqiptarë
dhe në nivele të ndryshme. Sot ka nisuri interesimi vetëm për gjuhën e autorëve të vjetër, pa i
marrë parasysh elementet e tjera filologjike, që domethënë se këto studime po shtrihen gjithnjë e
më shumë. Këtu mund të përmendim kontributin e profesorëve R. Mulaku, Q.Murati, të cilët për
vite të tëra si punëtorë të IAP kanë studiuar çështje të ndryshme të lashtësisë së gjuhës shqipe.
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Shqipja në mesjetë

Arsyet pse dominoi alfabeti latin në shkrimet e shqipes qysh në fillim janë në radhë të parë të
natyrës historiko-kulturore. Këto arsye bënë që në periudha të ndryshme para Kongersit të
Manastirit të marrin përmasa të ndryshme përdorimi alfabetet e tjera: alfabeti arabo-turk, alfabeti
grek, alfabeti sllav dhe variantet e kombinuara me njësi të alfabeteve të ndryshme. Këto arsye
dominuan për shkak se tekstet e vjetra kishin karakter dhe destinacion fetar, pra nuk niseshin nga
themelet e kulturës së mirëfilltë autentike shqiptare, po të ngritura mbi themele të tjera i afroheshin
kësaj kulture për t`u shkrirë me kohë në të, duke u inkuadruar në rrjedhat e përgjithshme.
Qenë këto ndër arsyet kryesore pse shqipja asnjëherë në këtë periudhë të historisë së saj nuk arriti
të përgjithësohet si gjuhë letrare për mbarë popullin. Konfesionalisht shqiptarët ishin të ndarë në
tri fe. Nga aspekti kulturor ndasitë, të paktën në nivel dukurie, ishin edhe më të mëdha si variacione
në formë rrathësh që prejnë njëri-tjetrin. Nga aspekti social dhe ekonomik nuk kishte ndonjë
ndërlidhje të një rangu më të lartë, që mund ta kapërcente këtë ndasi. Secila prej feve vazhdimisht
kishte burim dhe drejtim ideologjik jashtë kontekstit të vendit, prandaj edhe nevoja dhe kërkesa,
që nuk pajtoheshin me nevojat dhe kërkesat autentike të asnjërës prej shtresave sidomos jo të
shtresave të gjera popullore. Mjerimi dhe skamja nxirrnin në shesh të tjera kërkesa. Feja islame
ishte ideologjia kryesore e pushtuesve osmanë, ndërsa feja ortodokse dhe katolike synonin
pushtimin fetar dhe tjetërsimin etnik e social, pushtimin dhe ruajtjen e dominimit shpirtëror, pra,
për pasojë edhe tjetërsimin etnik e kulturor. Kundërvënia e re fetare në njërën anë ndërpret procesin
e gjatë, të ngadalshëm, të asimilimit, po në anën tjetër e përshpejton pikërisht për shkak të veçorive
të përmendura.

GJUHA DHE ALFABETI

Shkrimet dhe alfabetet varen kudo dhe kurdo nga civilizimet që i shpikin dhe i përdorin në radhë
të parë dhe vetëm pastaj u adaptohen gjuhëve. Megjithatë çdo shkrim i parë i një gjuhe shtron
nevojën e analizës së asaj gjuhe. Kjo është analiza e parë e gjuhës në fjalë: analiza e njësive
themelore fonetike/fonematike e njësive leksikore, ndarja e fjalëve, e të tjera. Si gjuhë, shqipja dhe
latinishtja kanë ndryshime jo të vogla midis tyre. Këto ndryshime janë të ndjeshme sidomos në
strukturën tingullore dhe morfologjike, të cilat reflektohen drejtpërsëdrejti në shkrim. Për këto
arsye alfabeti latin nuk mund t`i mjaftonte shqipes. Siç do të shihet, sistemi fonematik i latinishtes
është i ndryshëm nga sistemi i shqipes jo vetëm në regjistër njësish, po edhe në tiparet dalluese
mbi bazë të të cilave funksionon. Latinishtja nuk kishte në kohën klasike afrikate, nuk kishte
bashkëtingullore ndërdhëmbore, nuk kishte zanore hundore, s`kishte zanore ë, kishte të
velarizuara, theksi strukturohej ndryshe nga theksi i shqipes në periudhën e parë të shkrimit,
s`kishte zanore të përparme buzore, e të tjera.
4

Shkurtesat

Meqenëse përdorimi i alfabetit fonetik ndërkombëtar krijon lehtësi dhe qartësi më të madhe në
studimet e këtij lloji, duhej patjetër, për arsye teknike, atë ta përdorim vetëm atje ku mund të
evitohej2.

˸ = gjatësia e zanoreve

[] = kllapa fonetike

͝ = shkurtësia e zanoreve

͠ = hundorësia e zanoreve

∂ =ë
I. FONETIKA
Gjon Buzuku, më i pari autor i një vepre të shkruar në gjuhën shqipe, për të shkruar
“Mesharin” ka përdorur kryesisht alfabetin latin të tipi gjysmëgotik të Italisë veriore
dhe në mungesë të disa shkronjave, që nuk i kishte alfabeti latin e që duheshin për të
pasqyruar tingujt e veçantë të shqipes, ai ka huazuar shkronja, sipas të gjitha gjasave,
nga alfabeti cirilik i Bosnjës3.
Gjendja e grafemave përmirësohet në mënyrë të dukshme te autorët e mëpastajmë.
Disa nga tiparet e fonetikës historike, që kanë të bëjnë me shkrimet e vjetra dhe
evoluimet e mëvonshme, janë:
a) Gjatësia e zanoreve të theksuara;
b) Ruajtja e ë-së së patheksuar në rrokjen e parë të disa fjalëve dhe në rrokjen
fundore të tyre te të gjithë shkrimtarët e vjetër;
c) Grupet e zanoreve ue, ie, dhe ye;

2
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d) Diftongu i mirëfilltë je ruhet i pandryshuar te të gjithë shkrimtarët e vjetër
gegë në trajtën e numërorit dhjetë;
e) Në grupet vokalike oe dhe ae;
f) Zanoret hundore;
g) Rënie tingujsh, shtim tingujsh, metafonizim, palatalizim, geminacion e të tjera
fenomene.

ZANORET

Në gjuhën e shkrimeve tona të vjetra dëshmohen të shtatë zanoret e gjuhës sonë, inventari i të
cilave përbëhet prej 17 fonemash zanore, nga të cilat 6 janë të serisë së zanoreve gojore të shkurtra,
6 janë të serisë së zanoreve gojore të gjata dhe 5 janë të serisë së zanoreve hundore të cilat janë
pasqyruar me një n pranë vokalit4.
Në shkrimet e vjetra shqipe të autorëve gegë dëshmohen shtatë zanore: a, e, i, o, u, ë dhe y, kurse
në veprën e arbëreshit, Lekë Matrënga “E mbsuame e krështerë” (1597), na dalin gjashtë, ashtu si
në toskërishten jugore, më saktësisht sikurse në çamërishten, ku mungon zanorja y, në vend të së
cilës është shënuar i-ja5. Autori i parë i vjetër që e ka dalluar ë-në nga e-ja është Pjetër Bogdani, i
cili zanoren ë e ka shënuar me një theks sipër, si: è.

4

Anastas Dodi, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2004
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Gjatësia e zanoreve

Ky fenomen na shfaqet te të gjitha veprat e autorëve të vjetër të veriut dhe vazhdon të dallohet
edhe sot e kësaj dite6.
Gjatësia e zanoreve në veprat e autorëve të vjetër të veriut është më e theksuar dhe ka përfshirë
numër shumë të madh fjalësh, madje edhe disa që sot as në dialektin e gegërishtes nuk na dalin me
zanore të gjatë, si p.sh: uunii, yyll, shaatin, etj. Zanoret e gjata në veprat e shkrimtarëve të vjetër,
qoftë të veriut dhe qofë të jugut, i gjejmë të shënuara me dyfishim të tyre aa, ee ii/ij, oo, uu, yy:
vëllaa, vaaj, bee, ndeer, nierii, mii, moorti, shpoorta, guur, dhuunë, syy, hiir, etj.
Tiparet themelore dalluese të sistemit të zanoreve7 janë këto:
Sipas vendit të ngjitjes së gjuhës drejt qiellzës:
1. Të përparme: i, e, y
2. Qendrore: ë, a
3. Të prapme: o, u.
Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës:
1. Të hapuara: a
1. Gjysmë të hapura: o, e, ë
2. Të mbyllura: i, y, u
Sipas pjesëmarrjes ose jo të buzëve:
1. Të buzorëzuara: y, u, o
2. Të pabuzorëzuara: i, e, a, ë
Sipas lokalizimit:
a) Tipari I radhës së përparme ose qiellzore
b) Tipari I radhës së prapme ose velare
Sipas shkallës së hapjes:
a) Me hapje maksimale
b) Me hapje të mesme
c) Me hapje minimale

6

Dallohet në të folmet e gegërishtes, sidomos në ato verioret, verilindoret, veriperëndimoret si dhe në
toskërishten jugore.
7
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Sipas gjatësisë:
a) Të gjata
b) Të shkurtëra
i-ῐ

u-ŭ
e-ӗ

o-ǒ
a-ӑ

Për të gjitha këto zanore, mbi bazë të dy elementeve të para, pa gjatësinë, përdoren vetëm shenjat
përkatëse alfabetike.
Shpesh në kombinimet në rrjedhë zanorja grafike u përdoret më shumë për bashkëtingëlloret e
velarizuara, që fonologjikisht interpretohen si dy fonema qu e gu, sepse latinishtja nuk kishte
bashkëtingëllore frikative /v/ 8.
Me kombinimin e kodit elementar shënohen edhe diftongjet, me monoftongim dhe ndryshojnë
edhe cilësinë e zanoreve:

Caesar:

-kaḬsar
-käsar
-`cezar
-`çezare

Grafia e Kuvendit në vete
Në situatën kur edhe Kuvendi i Arbënit prezanton një shkrim të shqipes me një grafi me
mbështetje të dysishme, të traditës shqipe dhe latine e italiane, pra në bazë të një modeli të
përshtatur për rrethana të veçanta, të afërta me latinishten, do të mund të pritej që Kuvendi
të ofronte zgjidhje adekuate 9, sepse është normale të supozohet se këmbinimi i modeleve
të shkrimit do të jetë bërë me një vetëdije për të metat e modeleve bazë.

8
9
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Inventari i veçuar i njësive në vetvete nuk mjafton për ta shqyrtuar realitetin fonetik e
funksional të shqipes në mënyrë të padysishme me grafema njëvlerëshe, megjithë
përpjekjet e autorit dhe të traditës së deri atëhershme që ta pasurojnë inventarin e alfabetit
latin me germat greke e sllave dhe me dyfishimet e ndryshme.
Ky pasurim do të thotë se ata e kishin hetuar në analizën e tyre të shqipes se ajo ka edhe
njësi që nuk mund të prezantohen me germat e disponueshme, sepse ato njësi janë mjaft të
ndryshme nga të italishtes dhe latinishtes.
Grafia e të gjithë anutorëve të vjetër, karakterizohet në radhë të parë me grafema
shumëvlerëshe, me grafema të përbëra.
Në përgjithësi pra, ky shkrim është poligrafik, me shumë homografe dhe më relativisht pak
grafema njëvlerëshe. Për pasojë, redudanca grafike është shumë e madhe, pra edhe
parashikueshmëria në të lexuar më e vogël, d.m.th. vështirësitë më të mëdha.
Grafemat shumëvlerëshe janë ato që në varësi nga pozita në radhën grafike u referohen
fonemave të ndryshme, ndërsa grafemat e përbëra janë ato sekuenca të njëpasnjëshme që
kanë një referencë të vetme tingullore kur të kombinohen bashkë.
Po të nisemi nga tiparet dalluese joprozodike, do të mund të thoshim se ka mjaft grafema
të thjeshta dhe njëvlerëshe, për shkak se në këtë rast nuk merret parasysh vlera e re
funksionale që fut gjatësia e zanoreve.
Sistemi tingullor i gegërishtes së sotme nuk është identik me atë të autorëve të vjetër.
Grafemat e njëjta në të shumtën e rasteve nuk u përgjigjen njësive të njëjta funksionale.
Disa prej këtyre njësive mund edhe të mos egzistojnë fare tek Kuvendi.
Dalin kryesisht në pozitë të theksuar dhe kumtojnë me gojoret.10
Jo të gjitha zanoret hyjnë në ndërlidhjen e hundoreve11.

GRAFIA A
Grafia a në këtë tekst na del kryesisht në variantin e germës së vogël, por del edhe si e
madhe, kur ka vlerë të shënimit të fillimit të fjalisë, ose të iniciales së ndonjë emri të
përveçëm.
Për të shënuar vlera të caktuara tingullore, kjo garfi përdoret në kod me këto forma të
ndryshme: a, ᾶ, aa, ὰa.
Këto dalin në pozita të ndryshme dhe nuk janë të kushtëzuara nga konteksti12.
Me a të gjatë të dyfishuar janë shënuar në veprat e autorëve të vjetër emrat e parmë në
trajtën e pashquar, si: vëllaa, vaaj, vaa, baar,zaa, aar, litaar, kaa, etj. Foljet e përdorura në
mënyrat pjesore, paskajore, në lidhore, në të kryerën e thjeshtë të dëftores,etj.
te Buzuku: raam, daam, shaam, paam, etj.
10
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te Matrënga: klaanë, kaa, etj.
te Budi: baam, ngaam, baartunë, etj.
te Bardhi: laam, daam, thaam, etj.
te Bogdani: vraanë, raanë, ngaam, etj.
Kjo zanore gojore ruhet si e tillë te të gjithë shkrimtarët e vjetër shqiptare te fjalët: lajthi,
zjarm, djalë, fjalë, etj.
Grafia a pa theks del në të gjitha pozitat në fjalë të shkruar: atit, mbarogn, paks, haracci,
etj. Kjo grafi del disa herë edhe e kombinuar me e-ae, p.sh: pae, hae13.
Grafia ὰ del në pozita të caktuara shumë më pak sesa duhet.
Grafia e dyfishuar në kuadër të zanoreve del në gjuhën shqipe te të gjithë autorët e vjetër,
me një bartje të parimit të latinishtes.
Grafia aa del gjithmonë për të shënuar të njëjtin tip tingullor, vetëm zanore të gjatë.
Grafia aa dhe ὰa mund të interpretohen si zanore hundore: maa, giὰa, etj.
Grafinë themelore a, në kuadër të alfabetit latin dhe në kuadër të përdorimeve të tij në gjuhë
të ndyshme, pra edhe në shqipe, e lexojmë si zanore të ngritjes së ulët, shkallë e hapjes,
gjatësi dhe hudorësi.
Zanorja ὰ shënon rregullisht në tekstin tonë një zanore të shkurtër, të hapur të ngritjes së
ulët, gojore [ᾰ]: atὰ, peratὰ, ketὰ, etj. Kjo zanore nuk na shfaqet në asnjë rast tjetër si
neutrale ose si e gjatë14.
Grafia aa te autorët e vjetër përdoret për të shënuar zanore të gjatë, të theksuar, të radhës
së prapme, të ngritjes së ulët, gojore, p.sh: saa, kaa baam, vistaari, inventaar, gaati, etj.
Grafia ὰa shënon gjithashtu vetëm zanoren e gjatë dhe vetëm në rrokje të hapur: prὰa,
mὰa, gjὰa.
Grafia a pa shenja plotësuese shënon në përgjithësi tingullin tipik a. Vetëm kjo grafi
përdoret gjithmonë për tingullin a të patheksuar: apostolike, Arbenὶὶʃ, ndighiova, etj.

Kombinimi grafik ae15 shënon, sipas të gjitha gjasëve, tingullin e përparmë, të ngritjes së
ulët, në shkallën maksimale të hapjes.

13

Togu zanor ae në vetën e parë e të dytën njëjës të foljeve në kohën e kryer të thjeshtë (unë, ti) pae, lae rae,
dhae, thae, hae, është veçori e gjuhës së Buzukut, Bardhit dhe e Bogdanit.
14
Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit (1706), Rilindja, Prishtinë, fq.81
15
Ky togzanor tek autorët e vjetër nuk ka pësuar kontraksion.
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Shembuj me ὰ = zanore e shkurtër [ᾰ]
atὰ [a`tᾰ]
ketὰ [k ë`tᾰ]
prata [pra`tᾰ] [përa`tᾰ]
Shembuj me aa = zanore e gjatë [a:]
maa [ma:]
pegaam [pëga:m]
baam [ba:m]
te laamit [të la:mit]
murtaar [mur'ta:r]
te laane [të la:në]
kaa [ka:]
goje aarti [`goḭe`a:rti]
ɛaani [`za:ni]
praa [pra:]
ʃaa [saa:]
saa [sa:]

Këtu janë shënuar edhe fjalët me a
fonetikisht të mesme.
na [nᾰ]
primat [pri'mᾰt]
mbas [mbᾰs]
keta [kë'tᾰ]
fajiet ['faḭet]
pak [pᾰk]
tue paʃs [tue pᾰs]
cach [kᾰq]
keʃʃai [kë'saḭ]
ɛiarr [zḭᾰR]
cias [čᾰs]
giak [ϝᾰk]
Shembuj me a = [a:]
Këtu janë të shënuara fjalët që
funksionalisht kanë /a:/ të gjatë, që
d.m.th. se mund të kenë fonetikisht
gjatësi të mesme. Janë të shënuara
edhe ato që mund të ishin hundore16.

Shembuj me ὰa = zanore e gjatë [a:]
prὰa [pra:]
mὰa [ma:]
giὰa [ʄa:]
Shembuj me a në pozitë të patheksuar
= [a]
miʃteria [mis'terḭa]
kercova [kër'kova]
plagat ['plagat]
ndighiova [ndi'gḭova]
Shembuj me a në pozitë të theksuar =
[ᾰ]

Atit ['atit]
Pape ['papë]
ʃane ['sanë]
taneve ['tanëve]
mbaitunit ['mbaḭtunit]
te falleʃet [të 'falëset]
cachie ['kaqë]
chiafe ['qafë]
te prappenit [të 'prapënit]
tue paʃs [tue 'pas]
pegahen [pë'gahen]
ʃappe ['sapë]
paghe ['pagë]
gian [ϝan]
me damm [me 'dam]

16

Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit
(1706), Rilindja, Prishtinë, fq.85
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Shembuj me a = [â]
Këtu janë të shënuara fjalë që
supozohet se kanë ᾶ hundore.

Shembuj me ae = [ae]
pae [pae:]
hae [hae:]

aʃct [ᾶ:št]
urandue [u rᾶn'due]
cambe ['kᾶ:mbë]
perɛane [për'zᾶ:në]
bante ['bᾶ:nte]
kanga ['kᾶ:ŋga]
mὰa = ['mᾶ:]

Shembuj me a = ë
famijat [fë'miḭët]
fiallat [fḭ'alët]
candon [kën'don]

GRAFIA E
Grafia e është gjithashtu njëra ndër grafitë me ndërlikime të mëdha, për shkak se del në
kontekste të ndryshme, me vlera të ndryshme tingullore dhe funksionale. Për këtë grafemë
kanë shkruar studiues të shumtë, si: E.Çabej, R.Ismajli, R.Mulaku, etj.
Grafia è shënon në të gjitha rastet vetëm zanore të theksuar të ngritjes së mesme, të radhës
së përparme dhe të hapur në raport me variacionet e tjera të këtij tipi tingullor, pra
rregullisht zanore të shkurtë:
[έ] kiè, persè, biè, endè, sè, etj.
Grafia è del vetëm në pozitë të theksuar.
Grafia ee del kryesisht në pozitë të theksuar dhe shënon me rregull vetëm zanore të gjatë:
vee, te leemit. Kjo zanore si tip është e ngritjes së mesme, e përparme, më e mbyllur. Me
grafinë ee shënohet edhe një zanore që nuk është e theksuar, por që është e gjatë17. Ky lloj
zanoreje, që duket pak si përjashtim në sistemin e shqipes, del edhe te autorët e tjerë të
vjetër që nga Buzuku, po del edhe në shqipen e sotme18.
Tek autorët e vjetër me e të gjatë i hasim emrat e pashquar njëjës: deet, dhee, liqee, bee,
fee, ndeer, zeell, nieerii, lteer, etj. por ka edhe raste që del tek emrat e shquar: Eera,
Rrëfeeja, feeja, etj., te mbiemrat: e ree, e zeeshkët, etj., te foljet: jeesh, preem, leen, nxeem,
kee, bleem, etj.
Grafia themelore e është në fakt grafia më e ngarkuar e këtij tipi, sepse shënon disa tinguj:
[e:, έ, e;, ë, e]19.
Problemi kryesor që del me rastin e interpretimit të kësaj grafie është dallimi midis tingujve
e dhe ë, për të cilin nuk kemi asnjë çelës grafik.
17

Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit
(1706), Rilindja, Prishtinë, fq.88
18
Gjovalin Shkurtaj, Dialektologjia Shqiptare, fq.
344-429
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Në korpusin tonë dalin mbi 90 raste të shënimit të ë-së me e.
Me grafin e shënohen edhe tingujt [e:], [έ], dhe [e'] në pozitë të theksuar, ndërsa [e] në
pozitë të patheksuar.
Zanorja è hundore në tekstin tonë nuk shënohet me shenjë të veçantë, mirëpo kjo nuk do
të thotë se gjuha e kësaj kohe nuk kishte è hundore.
Grafia e del edhe si element i dytë i grupit grafik ae dhe oe. Në të dyja këto raste ka dy
mundësi leximi: si zanore më e përparme ose si grup dyzanor. Shembuj: hae, pae, roe.
Nga interpretimi i shënimeve lidhur me grafinë e dhe variantet e saj, veçojmë këta tinguj
të theksuar: [e:, e·, έ, ae:, ӧ:, ẽ], të patheksuar : [e, ë].

Shembuj me è = [έ]
kiè [kḭέ]
persè [për'sέ]
biè [bḭέ]
per sè [për'sέ]
endè [en'dέ]
sè [sέ]
Shembuj me e = /έ/, d.m.th. [έ ose e·]
Clementit [kle'mentit]
kineʃe [kin'sέ]
vend [vέnd]
decreta [de'kreta]
mend [mέnd]
creu ['krέu]
ʃe [sέ]
ende [en'dέ]
ʃcent [šέnt]
ep [έp]
nuk jet [nuk'ḭӗt]
kech [kέq]

Shembuj me e = /e:/ d.m.th [e: ose e·]

tiereve ['tḭerëve]
veʃʃevet ['vesevet]
kiene ['kḭenë]
verteteʃe [vër'tetësë]
jeteʃe ['ḭetësë]
feʃta ['festa]
Dieλa ['dḭeLa]
diocheʃe [dio'qesë]
veti ['veti]
tietr ['tḭetër]
dera ['dera]
beʃʃe ['besë]
hiecune ['hḭekunë]
Shembuj me ee = [e:]
vee [ve:]
ndeer [nde:r]
feeʃe ['fe:së]
jee ['ḭe:]
beecueme [be:'kueme]
nee [ne:]
keet [ke:t]
te veene [të 'venë]
keene ['ke:në]
fee [fe:]
te keete [të 'ke:t]
te vee [të 've:]

here ['herë]
13

endreut [ënd'reut]
bierre ['bḭeRë]
hiecune ['hḭekunë]
perɛane [për'za:në]

Shembuj me e për [ë]
te [të]
pape ['pa:pë]
t'Arbeniiʃe [tarbë'nisë]
ndene ['ndënë]
kercova [kër'kova]
here ['herë]
nde [ndë]
viette ['vḭetë]
Turchiiʃe [tur'qi:së]
cambe ['kambë]
mengu ['mëngu]

Shembuj me e ose ee për të cilët
supozohet se do të kenë qenë me
hundore:
reeneum [Rẽ:'neum]
peendeʃe [pẽ:n'de:së]
mend [mẽnd]
ɛembre ['zẽ:mbre]

Ndërlidhja midis gjatësisë dhe zanores ë fundore në këtë kohë kishte filluar të forcohej
shumë.
Grafia e në grupin ue, që del mjaft shpesh te foljet, lexohet vazhdimisht si e e patheksuar20.

GRAFIA I
Grafia i në këtë kontekst na del si element bazë në këto forma: i, ii, ij.
Shumë rrallë, më rrallë se zanoret e tjera, grafia i mund të dalë e shoqëruar me theksin e
shkurtë, që do të duhej të shënonte në mënyrë të padysishme vetëm zanoren e shkurtë dhe
të hapur të shkallës më të lartë të ngritjes të radhës së përparme.
Grafia i del në të gjitha pozitat në fjalë dhe shënon tinguj fonetikisht të ndryshëm brenda
përmbrenda tipit fonetik dhe funksionalisht pokështu të ndryshëm.
Nga analiza na dalin këta tinguj:
në pozitë të theksuar - [Ǐ, i, i:], ndërsa
në pozitë të patheksuar - [i].
Në pozitë të patheksuar, sidomos në fqinjësi me zanoret e tjera, kjo grafi shënon tingullin
gjysmëzanor [i].
Grafia ii del vetëm në pozitë të theksuar dhe shënon në mënyrë të padysishme vetëm
fonemën /i:/ të gjatë: mbii, e tii, diine, etj.
Grafia ij shënon pokështu vetëm tingullin [i:] të gjatë dhe del vetëm në pozitë të theksuar:
dobije, dijet, dijessi, godije, nieriju, etj.
20

Thjeshtimi dhe prirja për reduktim e togzanorit –ue në një pjesë të madhe të të folmeve të gegërishtes,
dëshmon që toskërishtja në këtë pikë na del konservatore, sepse e ka ruajtur mirë gjendjen e vjetër të togzanorit
të saj, kurse gegërishtja ka bërë ndryshime të hetueshme, pra e ka reduktuar, thjeshtuar e shkrirë elementin e dytë
(gjysmëzanoren -e) duke e zgjatur elementin e parë u-në.
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Zanorja e gjatë[i:], duke qenë zanore e shkallës më të lartë të ngritjes, njëkohësisht zanorja
më e mbyllur e rendit të vet, në zgjatjen kohore të realizimit të saj i manifeston qartë
tendencat e saj drejt diftongimit: [iḭ], që është i paevitueshëm në kontekstet e lidhjes së
rrokjeve që fillojnë ose mbarojnë me zanore.
Me i të gjatë kemi në shkrimet e vjetra fjalët: nieerii, shtëpii, mii, shii, fuqii, gjii, dëshiir,
bagëtii, bukurii, fiill, brii, këshiill, i zii21, etj.
Disa fjali përmbajnë në vete një gjysmëzanore funksionale, e cila burimisht rrjedh nga
palatalizimi i një bashkëtingëlloreje lëngëzore, dhe kjo zanore ndodhet shpesh në fqinjësi
të drejtpërdrejtë me zanoren [i:] të gjatë të theksuar të shënuar me i 22.
Grafia ji shërben për të shënuar vetëm gjysmëzanoren funksionale [ ḭ ] në fillim ose në
fund të rrokjes, ku ajo ta ketë më të theksuar karakterin frikativ: fajiet, ose te fjalia turke
jinat, ku nuk kemi të bëjmë me një përcaktim kontekstual dhe mund ta konsiderojmë
përjashtim.
Grafia j në të gjitha rastet përdoret për të shënuar vetëm gjysmëzanore funksionale [ḭ] në
pozita të ndryshme të fjalës në fillim ose në fund të rrokjes: jane, goje, feeja, etj. Prandaj
mund të konstatojmë se këtu i kemi fillet e parimit të shkrimit të shqipes, sipas të cilit duhet
të bëjmë dallim edhe grafik midis zanores [i] të patheksuar dhe gjysmëzanores funksionale
[ ḭ ], të cilat në pozita të caktuara fonetike mund edhe të neutralizohen.
Grafia i në grupet ci, sci, chi, ghi, ti shënon vetëm palatalitetin.
Shembuj me i = [ ǐ ]
visk [vǐsk]
apostoλik [aposto'lǐk]
si [sǐ]
miʃc [mǐs]
ʃchipp [šqǐp]
te ʃiλ [të'sǐL]
ʃcind [šǐnd]
Shembuj me i = [i] e patheksuar
lumit ['lumit]
atit ['atit]
maλit ['malit]
kinese [kinë'sɛ]
sinnodi [si'nodi]

viɛituemit [vizi'tuemit]
i pari [i 'pari]
jinati [i'nai]
me i baam [me i 'ba:m]
ndiʃckuem [ndiš'kuem]
ʃicuur [si'kur:r]
si [si]
Shembuj me ii = [i:]
mbii [mbi:]
Arbeniiʃe [arbë'nisë]
e tii [e 'ti:]
hiim [hi:m]
cocii [ko'či:]
diine ['di:në]
Mrii [mri:]

21

Në këta emra theksi bie në rrokjen e fundit të tyre dhe ky theks në shumicën e rasteve nuk ka lëvizur as në
trajtat e shquara të këtyre emrave të përdorura nëpër rasa.
22
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diitune ['di:tunë]
rriim [ri:m]
bariite [ba'riḭtë]
ketii [kë'ti:]
viim [vi:m]
urtii [ur'ti:]
mirefiiλ [mirë'fi:L]
nierii [nḭe'ri:]

Shembuj me j = [ ḭ ] gjysmëzanore
muoje ['muoḭe]
ɛmajevicchi [zmaḭe'viqi]
feeja ['fe:ḭa]
goje ['goḭë]
jeteʃe ['ḭetësë]
jane ['ḭanë]

Shembuj me ij = [i:]
Shembuj me i = [ ḭ ] gjysmëzanore
dijen ['di:en]
urtije [ur'ti:e ̴ ur'tiḭe]
davija [da'vi:a]
paʃtrije [pas'tri:e]
dobije [do'bi:e]
bijen ['bi:en]
kecchija [kë'qi:a]
Shembuj me ij = [ iḭ ]
Këtu kemi fjalën për tingullin [i] ose
[i:] të ndjekur nga një ḭ
gjysmëzanore.
e zija [e'siḭa]
famijat [fa'miḭat]
mije ['miḭë]
provintijeʃe [pro'vi:ntsḭesë]
dijeʃʃet ['diḭeset]
Fjalë me ii = [ iḭ ]
te ziit [të'siḭt]
bariite [ba'iḭtë]
diiessi ['diḭesi]

ndighiova [ndi'gḭova]
kiè [kḭέ]
tiereve ['tḭerëve]
mbaitunit ['mbaḭtunit]
piessa ['pḭesa]
kiene ['kḭenë]
viette ['vḭete]
biè [bḭέ]
vinat ['uḭnat]
paitimi [paḭ'timi]
cuituem [kuḭ'tuem]
Shembuj me i për palatalitet
provintieʃe [pro'vintsḭesë]
ʃciaam [ša:m]
kisciat ['kišat]
λiterete ['literëtë]
ameʃciueme [amë'šueme]
acchie ['aqë]
tedaʃciunit [të'dašunit]
civem ['čuem]
cias [čas]
u priʃci [u 'priš]
meʃcia ['meša]
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GRAFIA Y[ ɣ ]
Kjo grafi është një nga risitë që krijoi tradita e vjetër e shkrimit të gjuhës shqipe gjatë
adaptimit të alfabetit latin. Kjo grafi u muar nga alfabeti sllav dhe u përdor deri vonë.
Gramatikat e para të shqipes, ose udhëzimet e shkurta të teksteve të vjetra për lexim, si
Bogdani, e shpjegojnë si shenjë për tingullin e afërt me u-në, por me një shqiptim, dikush
i thotë hundor, dikush buzor, po të gjithë thonë si në frëngjishte – pra si zanore e ngritjes
së lartë, e përparme, por buzore23.
Kjo grafi në tekstet e vjetra na del vetëm në dy forma: ɣ, ɣɣ.
Analiza e kësaj grafie na nxjerr këta tinguj: [ɣ, y·, y:, yḭ] në pozitë të theksuar, ndërsa [y]
në pozitë të patheksuar.
Del e thjeshtë kryesisht në rastet kur kemi zanore të patheksuar, ose zanore të theksuar të
shkurtë. Theksi me këtë graf nuk kombinohet asnjëherë, prandaj nuk mund të themi gjë për
shkallën e hapjes.
Zanorja y e gjatë mund të shënohet në këtë tekst edhe me kombinimin ɣi: i dɣiti, se dɣiti.
Me y të gjatë në veprat e vjetra ndeshim pjesët e ndryshueshme të ligjeratës dhe trajtat e
rasat e ndryshme të tyre, si: pyyll, syy, zotyynë, yyll, e dyyta24, gjyyqit, kyy, tyy, dyy, etj.
Në një rast kjo grafi përdoret për zanoren [u] të patheksuar: t'arreɛeɣt, ndërsa zanorja y në
pak raste shënohet edhe me u : e Refueʃʃet, ɛure, etj.

23

Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit (1706), Rilindja, Prishtinë, fq.102
Numërori dyy i gjinisë femërore shënohet me dyfishim të y-së, e cila pasqyron dhe opozicionin fonologjik të
gjinisë mashkullore ndaj numërorit të gjinisë mashkullore me y të shkurtër, si p.sh: dy dishepuj.
24
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Fjalë të shënuara me ɣ
atɣni [at'yni]
atɣ [a'ty]
Hɣit ['hyit]
ɛotɣni [zot'yni]
ketɣne [kë'tyne]
vertɣtja [ver'tyteḭa]
arreʃɣe [aRë'sye]
meu refɣem [me u Rë'fyem]
me pɣetune [me 'pyetunë]
e tɣne [e 'tyne]
detɣre [de'tyrë]

sɣre ['zyre]
se dɣiti [së 'dy:ti]
t'atɣne [ta'tyne]
mendɣre [mën'dyrë]
kendɣj [kën'dyḭ]
virtɣtevet [vir'tytevet]
Shembuj me ɣɣ
sɣɣt [sy:t]
kɣɣ [ky:]
dɣɣ [dy:]
cɣɣ [ky:]

GRAFIA U
Grafia u del në tri forma: u, ù dhe uu. Vlerë grafeme monofunksionale kanë ù dhe uu,
ndërsa u është polifunksionale.
Veçojmë tingujt që vijojnë: [ū, u·, u:] në pozitë të theksuar, ndërsa [u, v] në pozitë të
patheksuar. Zanoret hundore as këtu nuk shënohen.
Shenja ù me theks këtu shënon rregullisht vetëm zanoren e shkurtë të hapur në pozitë të
theksuar25.
Shenja uu shënon vetëm zanoren e gjatë të mbyllur, gjithashtu, në pozitë të theksuar, ndërsa
shenjat u dhe v mbeten për të shënuar zanoren e patheksuar [u], zanoren e theksuar të gjatë,
të mesme dhe të shkurtë, si dhe bashkëtingëlloren frikative [v].
Me u të gjatë kemi rëndom emrat në rasat e tyre emërore, kallëzore e rrjedhore: druu, huu,
muur, guur, dhuunë, tuu, juu, kuurrë, guurrë, etj.
Dyfishimi dhe theksi na mjaftojnë për ta veçuar ndërlidhshmërinë e gjatësisë.

25

Shembuj me ù = [ŭ]

cù [kŭ]

keʃctù [këš'tŭ]
nùk [nŭk]
cù do [kŭ'dό]
ketù [kë'tŭ]
praʃctù [pra'štŭ]
aʃctù [aš'tŭ]

Shembuj me uu = [u:]
mbi guur [mbi 'gu:r]
ʃicuur [si'ku:r]
guuri ['gu:ri]
sicuur [si'ku:r]
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Shembuj me v = u, vetëm në pozitë të theksuar
Këtu janë shënuar fjalët të cilat në rrokje të theksuar përmbajnë një u, që fonologjikisht
mund të jetë e gjatë ose e shkurtë, ndërsa fonetikisht edhe e mesme. Te grupi ue, është e
qartë, theksin e mban zanorja u, e cila është funksionalisht e gjatë, por gjatësia në këto raste
si edhe më parë nuk shënohet.
lumit ['lumit]
duhet ['duhet]
suola ['suoLa]
vuum [vum]
murin ['murin]
luftavet ['luftavet]
Shembuj me u = u, në rrojke të patheksuar
urᶓinova [urӘi'nova]
voλundete [voLun'detë]
mbaitunit ['mbaḭtunit]
creu ['kreu]
e permialtune [e për'mḭaltunë]
ʃecundrese ['sekundër'se]
famuλiine [famu'Linë]
uratne [u'ratnë]
murtaar [mur'ta:r]
Rituali [ritu'ali]
mbaitune ['mbaḭtunë]
paʃʃune ['pasunë]
Grupi grafik ue është transkriptuar rregullisht me ue dhe kështu mendohet të ketë qenë
gjendja në shumicën e të folmeve veriore të asaj kohe 26 . Vetëm Dorëshkrimi i
Grottaferratës na jep dëshmi të ndryshme në këtë drejtim: në këtë dorëshkrim gati pa
përjashtim ky dyzanor shkruhet vetëm me u, uu, që d.m.th. se grupi ue kishte përfunduar
në u: të gjatë.
Togu digrafik ua na del vetëm në fjalën ritual, me theks mbi elementin e dytë, si te kuaj.
Fonetikisht ky tog zanor nuk krijon diftong. Është shumë i rrallë në gjuhën shqipe, madje
edhe në shqipen e sotme. Prandaj në disa të folme të toskërishtes ky tog zanor është
përshtatur sipas skemave theksore distrubutive të togut ua zakonisht si 'ua, 'kuaj.

26
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Në togjet zanore au, eu, iu, zanorja u realizohet si gjysmë zanore, që domethënë se
fonetikisht grupi mund të funksionojë si diftong me qendër në një prej zanoreve të radhës
së përparme jobuzore.

GRAFIA O
Kjo grafi shënon vetëm zanore në kuadër të tipit tingullor të o-së, zanore të shkallës së
mesme të ngritjes, të radhës së prapme.
Kjo grafi del më së shpeshti në dy forma: o dhe ò. Grafema o është e thjeshtë, por jo
monofunksionale, ndërsa grafema ò është monofunksionale. Në ndonjë rast të rrallë, kur
kemi oo, si te mboogn, kemi të bëjmë më një sekuencë grafematike dhe me sekuencë
fonetike e fonematike.
Grafema ò shënon zanoren [ ɔ ] të shkurtë dhe të hapur.
Grafema ò del në pozitë të theksuar dhe në pozitë të patheksuar. Është e qartë se në pozitë
të patheksuar ajo shënon zanoren e vetme gojore të patheksuar të ngritjes së mesme, të
radhës së prapme, buzore.
Në pozitë të theksuar ajo shënon zanoren e gjatë [o:], zanoren e shkurtë [ɔ] dhe zanoren e
mesme [o·].
Mbi bazë të kësaj grafie mund të dallojmë këto njësi fonetike [ ɔ, o·, o:] në pozitë të
theksuar, dhe [o] në pozitë të patheksuar. Zanorja [o] e mesme është vështirë të hetohet,
ashtu si edhe të gjatat27.
Me zanoren o të gjatë kemi hasur fjalët: rroobe, moorti, toortë, ooh, oo, etj.
Fakti se zanoret o dhe u në shqipen janë gjithnjë buzore, pra jo funksionalisht, krijon
mundësinë e indetifikimit të ã-së hundore nga zanorja o. Kjo shihet edhe në të folmet e
sotme që e kanë hundorëzimin pozicional, ku fjalët e huaja të tipit: tension, funksion, etj.
kur marrin një rrokje prapa, kur o-ja e shkurtë, pra, kalon në të mesme, kjo o realizohet si
zanore e një shkalle më të ulët të ngritjes, e buzorëzuar, e njëjtë përnga vendi dhe mënyra
e formimit me a-në hundore.
Shembuj me ò = [ ɔ ]
atò [a'tɔ]
ò [ɔ]
pò [pɔ]
ʃidò [si'dɔ]
ndo [ndɔ]
chi dò [qi'dɔ]
keʃʃsò [kë'sɔ]
aʃʃò [a'sɔ]
atò [atɔ]
ketò [kë'tɔ]
Këto fjalë në përgjithësi dalin të
prò [prɔ]
shkruara me theks.
jò [ḭɔ]
kiò [kḭɔ]
Shembuj me o = [ɔ, o:, o·]
27
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Romeʃe ['romësë]
goje ['goḭë]
krou ['krou]
beʃʃogn [be'soɍ]
teneԑone [tënëzonë]
te fort [të 'fort]
kercova [kër'kova]
Shembuj me o = [o] e patheksuar

mos [mos]
postafat [posta'fat]
ceremonia [čeremo'nia]
robeniʃʃe [robë'ni:së]
coccii [ko'či:]
miʃʃionaare [misio'na:rë]
propagandeʃe [propa'gandësë]
ʃciocchinii [šoq'ni:]
copillii [kopi'li:]
forzuem [for'tsuem]

Grupi oe, si në rastet roe, voe, droe mund të lexohet si oe me o të theksuar, ose si zanore e
ngritjes së mesme e radhës së përparme buzore [ө].

GRAFIA Ë
Siç e kanë theksuar studime të dialektologjisë së gjuhës shqipe, një ndër dallimet kryesore
që ekzistojnë midis dy dialekteve të shqipes (toskërishtes dhe gegërishtes) është ai i
përdorimit të -ë 28.
Këtu nuk bëhet fjalë për zanoren ë të theksuar të toskërishtes, përkatësisht të të folmeve të
saj, së cilës i kundërvihet â-ja hundore e gegërishtes me të folmet e veta, ose e disa të
folmeve të dialektit verior, si: këmba-kâmba, zëri-zâni, rëra-râna, dhëmbi-dhâmi, etj., por
për zanoren e patheksuar ë, e cila përgjithësisht në dialektin jugor të shqipes vazhdon të
ruhet në të gjitha pozicionet e fjalëve, kurse në gegërishten ka pësuar bjerrje pothuajse në
të gjitha fjalët.
Kjo zanore ruhet në fillim të fjalëve, përkatësisht në silabën e parë të emrave, mbiemrave,
foljeve, ndajfoljeve, etj., p.sh:
vëlla, fëmijë, vëner, kështenjë, këshiill, pëlhurë, këlysh, gëzim, përrallë, bërryl, shëndet,
dërrasë, këmishë, pështymë, etj.
Zanorja ë ruhet në shkrimet e vjetra dhe në mes të fjalëve, qofshin ato të parme, të
prejardhura a të përngjitura, si: kopështar, luftëtar, malësuer, mallëkim, tregëtii,
shtatëdhjetë, kryqëzuem, etj.
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DIFTONGJET DHE TOGJET E ZANOREVE
Diftongu –uo
Edhe sa u përket togjeve të vjetra, studiues të fonetikës historike kanë marrë në shqyrtim
togzanorin e vjetër -uo, i cili përveç që na shfaqet te autorët e vjetër, ai vazhdon edhe sot
të përdoret në gjuhën shqipe në raste të rralla.
Reflektimi i togzanorit -uo në toskërishten në -ua, kurse në gegërishten në -ue paraqet
dallimet qenësore të të dyja dialekteve të gjuhës sonë.
Në veprat e autorëve të vjetër diftongun -uo e hasim29:
1. Në emrat dhe në rasat e tyre: gruoja, truollit, ftuo, muoj, përruo, duor, etj.
2. Në mbiemra: të gëzuom, të shtuom, të martuom, e shemtuome, etj.
3. Në rasat e përemrave: muo, tuoj, etj.
4. Në kohët, mënyrat dhe në vetat e foljeve: pështuoll, suoll, paguon, thuoj, gëzuo, etj.
Togzanori -ua: kur e hasim togun zanorë –ua, mund të theksojmë se hartat e ADGJSH-së na japin
të dhëna se dëgjohen edhe në disa të folme të gegërishtes veriperëndimore, siç është e folmja e
Plavës dhe Gucisë, e cila vije deri në të folmen e Rugovës së Pejës.
gruanë, mua, mbësuame, duamë, thuaj, duash, bekuarë, etj.
Togzanori -ue:
grueja, punuem, muej, largue, kujtuem, zgjue, krijuesi, ruejtunë, etj.
Togzanori -ie:
diell, qiell, diel, shpiesh, siell, ziem, hieja, pshtiell, etj.
Togzanori -ye:
dyer, kryet, lyem, thyem, ngjyem, pëlqyem, kryet, etj.
Togzanori -ae:
Pae, lae, rae, thae, hae, ngae, gjae, dhae, etj.
Togzanori -oe:
Thoenë, doe, voe, kërkoe, lshoe, afroe, shkurtoe, etj.
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Shkrimi i shqipes ka të njëjtin funksion në të gjitha tekstet e vjetra shqipe. Gjuha e këtyre teksteve
është kryesisht gegërishtja.
Këto tekste shërbenin ose në praktikën fetare, ose në mësimin e shqipes për këto qëllime: ky alfabet
dhe ky shkrim vazhdon të ekzistojë si i tillë, por si i pastruar nga elementet hetero-alfabetike me
të madhe, edhe në periudhën e Rilindjes: ai është mjaft i përhapur te autorët fetarë të shekullit XIX
të rrethit të Shkodrës, posaçërisht në shkrimet e priftit Engjëll Radoja.
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Përfundim
Gjatë hulumtimit rreth kësaj teme kemi hasur në vështirësi dhe dilema të ndryshme, të cilat
janë tejkaluar falë literaturës së shfrytëzuar.
Në përfundim të kësaj teme mund të themi se kemi hasur, apo më mirë të themi jemi njohur
me një sistem shumëlloojësh të zanoreve të gjuhës së vjetër shqipe:
Zanoren a e kemi hasur si: a, ã, àa, à, aa, a:
Zanoren e e kemi hasur si: è, e, ee, e: ë, έ
Zanoren i e kemi hasur si: i, ii, i:, ḭ, ῐ
Zanoren o e kemi hasur si: o:, o, oo, o·, ò, ɔ
Zanoren u e kemi hasur si: u, uu, u:, ū, ù
Zanoren y e kemi hasur si: y, y:, γ, γγ, y·
Prandaj mund të përfundojë se sistemi i zanoreve në veprat e autorëve të vjetër ishte i
shumëllojshëm dhe jo aq i shpeshtë.
Në rrjedhë të kohës ky sistem u reduktua dhe u profilizua nga studiuesit dhe njohësit e
gjuhës shqipe.
Kontribut të veçantë dhe të theksuar për këtë çështje kanë dhënë studiuesit dhe njohësit e
fonetikës historike, si: E.Çabej, R.Ismajli, K.Topalli, R.Mulaku, Q. Murati, etj.
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