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Përshkrimi: Hyrje në historinë e gjuhës shqipe synon t’i pajisë studentët me njohuri për historinë e 
gjuhës shqipe. Në këtë disipline, studentët njihen me vendin e shqipes në rrethin e familjes i.ev., 
prejardhjen e shqiptarëve, origjinën e gjuhës shqipe, dokumentet dhe tekstet e para, marrëdhëniet e saj me 
gjuhët e tjera etj. Me anën e saj shpjegohen faktet historike dhe gjuhësore të prejardhjes së shqiptarëve 
nga ilirët dhe të gjuhës shqipe prej ilirishtes. Me njohuritë që jepen në të, kjo lëndë i paraprin edhe lëndës 
së Fonetikës Historike dhe Gramatikës Historike. 
 
 
Temat e leksioneve: 

1. Hyrje. Objekti i lwndws. Burimet dhe metodat e studimit tw saj. Periodizimi.  

2. Shqipja gjuhë indoevropiane: Evolucioni i trashëgimisë i.e. të shqipes në sistemin fonetik.  
Evolucioni në sistemin morfologjik të shqipes. Dukuritë që ndeshen në fondin e trashëguar i.e. të 
shqipes në fushën fjalorit. 

3. Prejardhja e gjuhës shqipe. Mendime te ndryshme rreth prejardhjes së gjuhës shqipe. Gjendja e 
dokumentacionit. jendja etnike e Gadishullit Ballkanik. Teoritë e ndryshme për këtë cështje.  

4. Teza ilire e prejardhjes së gjuhës shqipe. Argumentet historike,  arkeologjike. Argumentet gjuhësore. 

5. Teza trake e prejardhjes së gjuhës shqipe. Argumentet gjuhësore dhe  kundërargumentet. 
Përfaqësuesit e kësaj teze.  

6. Problemi i autoktonisë së shqiptarëve. Ç’kuptohet me termin autoktoni? Tezat e N. Joklit, Sh. 
Mulerit, E. Çabejt. 

7. Emërtimi i gjuhës shqipe në shekuj. Rruga e emërtimit të gjuhës shqipe. Trajtat e emërtimit nga të 
huajt dhe koha e depërtimii të tyre. Si e kanë quajtur veten, gjuhën dhe vendin stërgjyshërit e 
shqiptarëve. Dukuri të ngjashme me popujt e tjerë nga “arbwr” tek “shqiptar” 

8. Vendi i formimit të gjuhës shqipe. Konsiderata të ndiyshme për toponimet e vjetra.Toponimet prej 
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hurimi latin, sllave. Shtresimi kohor i huazimeve të vjetra. 

9. Dokumentet e para në gjuhën shqipe. Kushtet dhe rëndësia e tyre. Tekstet e para në gjuhën shqipe: 
Gj. Buzuku, F. Bardhi, P. Budi, P. Bogdani. Kushtet dhe rëndësia e tyre e këtyre veprave. 

10. Marrëdhëniet e shqipes me gjuhë të tjera. Marrëdheniet e shqipes me greqishten.  

11. Marrëdhëniet e shqipes me latinishten. Latinishtja klasike dhe vulgare. Kushtet historike në të cilat 
lindën dhe u zhvilluan këto marrëdhënie. Fusha e ndikimeve të huazimeve latine dhe karakteristikat 
e tyre në gjuhën shqipe. 

12. Marrëdhëniet e shqipes me sllavishten.  

13. Marrëdhëniet e shqipes me rumanishten. Rrethanat në të cilat janë krijuar këto marrëdhënie. 

14. Marrëdhëniet e shqipes me turqishten. Historia e këtyre marrëdhënieve. Fushat e ndikimit turk. 
Zëvendësimi i fjalës turke me atë shqipe. 

15.Bashkëpërkime gjuhësore në gjuhët e Ballkanit. Studimet rreth këtyre bashkëpërkimeve.Tiparet 
gjuhësore ballkanike. 
 
 
 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në:75% të seminareve  
- Pergatitja në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        15% e notës 
- Testi II:në javën e 10-të       15% e notës 
-  Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     60% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
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E. Çabej         Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, II, Tiranë, 1976  
Sh. Demiraj    Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988.  
I. Ajeti,         Për historinë e marrëdhënieve të hershme shqiptaro-sllave, SF, 1972, /4  
E. Lafe, « Toponimia latino-romane në truallin e shqipes » SF, 1973/3  
S. Mansaku, « Autoktonia e shqiptarëve nën dritën e të dhënave të toponimisë së lashtë », SF. 1982/3  
S. Mansaku « Probleme të historisë së gjuhës shqipe në dritën e  
marrëdhënieve të saj me greqishten » Semin XVII ndërkombëtar 
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Cimohovski, W, Pozicioni gjuhesor i ilirishtes ballkanike ne rrethin e gjuhëve i.ev »SF, 1973/2  
Jokli, N.  Marrëdhëniet e afërisë së shqipes me gjuhët e tjera indoev.SF, 1967, /3 
Johan Georg von Hahan « Studime shqiptare » , Bota shqiptare 10, Instituti i dialogut & i komunikimit  
Çabej E,     Problemi i vendit të formimit të gjuhës shqipe, “Studime gjuhësore”, Tiranë, 1988.  
Çabej E,  Problemi i burimit të popullit shqiptar e të gjuhës shqiptare, “Studime  gjuhësore”, Tiranë, 
1988. 
Çabej E,    Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, II, Tiranë, 1976  
Çabej E,    Vendbanimi i hershëm i shqiptarëve në Gadishullin Ballkanik në dritën e gjuhës dhe të 
emrave të vendeve « Studime Gjuhësore »,  Prishtinë, 1977  
Demiraj Sh,    Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë, 1988.  
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