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globalism has, however, only negative impact, has
made us unable to notice the efforts and positive
implications that globalism brings to us. It is for a
fact that these integration processes have contributed to natural change of languages, but have also
brought the urge for another attempt to determine
the linguistic, cultural, and ethnic identity.

PËRMBLEDHJE
Proceset e globalizimit dhe bashkimi i Evropës
sollën ndryshime të shumta, në mesin e tyre
edhe ndryshimet që kanë të bëjnë me vetëdijen
gjuhësore dhe kulturore të folësve, që pa mëdyshje ndikon edhe në strukturën gjuhësore. Këto
ndryshime janë të dyanshme dhe fort të lidhura
njëra me tjetrën. Nga njëra anë gjuhët ndjehen të
rrezikuara nga gjuhët dominuese, nga ana tjetër
atmosfera ekzistuese se globalizmi ndikon vetëm
negativisht, sikur na pengon t’i vërejmë përpjekjet dhe anët pozitive që sjell ai. Fakt është se këto
procese integruese kanë sjellë deri te ndryshimet
natyrore gjuhësore, por kanë krijuar edhe nevojën
për përcaktimin e serishëm të identitetit gjuhësor,
kulturor dhe etnik .
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HYRJE
Gjatë shekujve ka pasur përpjekje të shumta që
pluralizmi global i gjuhëve të zëvendësohet vetëm
me një gjuhë. Gjithçka filloi në shek. XVII, kur në
Evropë lindi ideja për zgjidhjen e problemeve
që paraqiten nga shumëgjuhësia dhe mund të
zgjidheshin in vitro duke bërë të mundur krijimin
e një gjuhë universale, një gjuhë e përbashkët
ndërkombëtare si mjet komunikimi, p.sh. esperanto. Në shek. XX dhe në fillim të shek. XXI anglishtja krijoi pozicion hegjemonist ndaj gjuhëve
tjera, kurse sipas ekspertëve në përgjithësi në vitin 2050 asnjë gjuhë nuk do ta më këtë pozicionin
(Graddol 1997:58).
Atëherë lind pyetja: Pse gjuhët janë të kërcënuara të shuhen dhe çfarë do të ndodhë me to
në të ardhmen? Një nga shkaqet është globalizimi
që ka shekuj që thellohet. Në një botë që bëhet
gjithnjë e më shumë e ndërvarur, gjuhët më të
vogla rrezikojnë të shtyhen derisa madje edhe të

ABSTRACT
Globalization processes and those regarding
the entry into the EU brought many changes, such
as, the changes that are related to the linguistic and
cultural awareness of native speakers, which, certainly affects also the language’s structure. These
are mutual changes and are closely correlated. On
one hand, languages are currently being exposed
to danger from present dominant languages, yet,
on the other hand, the existing impression that
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monolinguale, që janë mbështetur edhe në burime
të tjera. Përpjekjet që pluralizmi global i gjuhëve
të zëvendësohet me një gjuhë e dëshmojnë shkrimet e Jan Kominskit në veprën Dyert e hapura të
gjuhëve (1631), por edhe letra e Rene Dekartit i cili
nga Amsterdami zhvillonte një këmbim shkencor më 20 nëntor 1629, ku thekson se “një gjuhë
e tillë është e mundshme sikur të gjithë njerëzit
të mësojnë latinishten (Kalve 1995:311-312). Gjatë
kësaj periudhe e më vonë, studiuesi Pjer Zhantoni
do të vlerësojë se ekzistonin gjithsej 500 përpjekje
për krijimin e gjuhëve artificiale (Janton 1973:13).
Nga viti 1858 deri më 1914 mund të numërojmë
me qindra gjuhë të tilla artificiale. Por nga kjo listë
e gjatë, vetëm gjuhët volapük dhe esperanto arritën
të kenë sadopak sukses.
Edhe pse qëllimi me këto gjuhë ndërkombëtare
ishte krijimi i shoqërive monolinguale në Evropë.
Në shek. XVIII-XIX ende vazhdonte periudha e
romantizmit, që ishte periudha e ndryshimeve të
mëdha shoqërore, lëvizjeve nacionale ku rëndësi
i jepej gjuhëve dhe folklorit. Kjo është periudha e
zhvillimit të ndërgjegjes kombëtare dhe realizimit
të ideve për shtete nacionale, ku ishin qartësuar
qëndrimet për një gjuhë të përbashkët, jo për një
gjuhë universale botërore por për një gjuhë nacionale botërore. Për këtë dëshmojnë konceptimet
romantike të disa popujve evropianë që kishin
filluar shumë herët. P.sh. i huaji, i cili nuk fliste
greqisht, për qytetarët e Athinës do të cilësohej si
“barbar”, gjermanët gjuhën e tyre e kanë konsideruar si “gjuhë me fuqi mbinatyrore”, francezët kryesisht mbështeteshin në atë se “gjuha e tyre është aq
e qartë dhe e logjikshme saqë çdo mendim në gjuhën
frënge del logjikisht”, kurse anglezët pohonin se
“zoti mund të flasë vetëm me gjuhën e tyre” (Bugarski
1975:200). Të gjitha këto pohime ideologjike dhe
politike që i plasuan këto shtete gjatë shekullit XVI
e këndej, kishin për bazë zhvleftësimin sistematik
të gjuhës së tjetrit. Prej këtu lindi edhe racizmi, nacionalizmi dhe kolonializmi, ku si bartës kryesor
ishin pikërisht këta shtete.

shuhen nga dukja. Kërcënime të tjera për gjuhën
janë edhe vrasjet e racave shoqërore dhe sëmundjet ngjitëse shfarosëse.
Pra, nuk ishte ideja e tyre për një shoqëri njëgjuhëshe, si para ngjarjes dramatike në Babiloni,
as ideja për një shoqëri njëgjuhëshe me një gjuhë
të përbashkët ndërkombëtare si mjet komunikimi, p.sh. si esperanto, por për shtet njëgjuhësh
kombëtar. Këto të drejta rreth trashëgimisë në fakt
janë lojëra politike-gjuhësore, duke i lënë hapësirë
lindjes së nacionalizmit (Kalve 1981:22).
Përkundër rrezikut të gjuhëve nga globalizimi, gjuhët shtohen dhe marrin një rëndësi më të
madhe identiteti. Këtë më së miri e pasqyron A.
Meje, i cili thekson se “paradoks në vete është
thënia: Bota mundohet të ketë vetëm një civilizim, por
gjuhët e civilizimit shumëzohen në të“.
MITET DHE KONCEPTET E NDRYSHME ROMANTIKE
MBI GJUHËT

Për t’i kuptuar më mirë proceset globale që lidhen me gjuhën dhe identitetin e një populli, më
së miri na e shpjegon miti për Kullën e Babilonit
që ende është i gjallë edhe sot e kësaj dite dhe
ngërthen në vete shumë porosi por edhe misterin për vetekzistencën e një shteti shumëgjuhësor dhe shumënacional. Kjo kullë, që e kanë
përmendur shumë studiues, ka mbetur e pranishme në kujtimet e popullit, në ndërgjegjen e
tyre kolektive si një simbol mjaft i ndërlikuar.
Në këtë tregim të vjetër për lindjen e pluralizmit
gjuhësor dhe dallueshmërisë së gjuhëve komentohet si mospajtim midis planeve dhe kryeneçësisë së njerëzve (dëshira për të hipur në qiell) dhe
dënimi i zotit për atë kryeneçësi. Andaj dënimin
e vetëm që kanë mundur ta marrin nga zoti ka
qenë ekzistimi i shumë gjuhëve në një shoqëri,
si dënim por edhe mallkim që mos të kuptohen
njëri me tjetrin çka flasin. Në këtë mënyrë zoti
i shkapërderdhi nëpër tokë e ata nuk arritën ta
mbarojnë ndërtesën. (Ibrahimi 2003:28).
Ajo që më së shumti na intereson nga ky
tregim, është se zoti e ka dënuar njerëzimin me
ekzistencën e shumë gjuhëve dhe i shpartalloi ata,
edhe pse në fillim zoti kishte krijuar vetëm një
gjuhë dhe fjalë të njëjta në tërë botën. Ky mit, sigurisht ka frymëzuar ithtarët e idesë për shoqëritë
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Pas kësaj periudhe, evropianët krijuan kulturën
e parë të vërtetë botërore (Spybey, cit. në Milar72
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javë një gjuhë i humb folësit e vet pasi vdesin ose
nuk flasin më. Pra nëse për dy javë vdes një gjuhë,
kjo do të thotë se për një vit janë 25 të tilla. Pra,
nëse nuk hartohet një politikë globale për gjuhët
e rrezikuara, në shekullin XXI do të zhduken krejtësisht rreth 80% e gjuhëve në botë, 10% do të
mbahen vetëm në formën gojore midis folësve të
popullatës së mesme dhe të vjetër (d.m.th. nuk do
të mësohen në shkollë) dhe vetëm 10% ose 600
gjuhë do të kenë folës që do t’i përcjellin brezave të
ardhshëm dhe ashtu do të vazhdojnë të përdoren
(Cambridge Encyclopedia of Language 1996; Crystal
1997; usp. Watson 1999:9). Por ka edhe parashikime pesimiste se deri në mesin e shek. XXI do
të zhduken deri 90% e numrit të përgjithshëm të
gjuhëve të sotme të gjalla (Grbik 2004:244).
Janë të pranueshme konstatimet e gjuhëtarëve,
ekonomistëve, sociologëve, politikanëve etj. se në
shumicën e vendeve të pazhvilluara dhe në zhvillim, ato janë në tranzicion multilingual ose multikulturor se kanë një numër të madh analfabetësh
në ato shtete. Për dallim nga ta, shtetet njëgjuhësore homogjene janë më të zhvilluara ekonomikisht, kanë arsim të përparuar, politikë moderne
dhe nga aspekti ideologjiko-politik janë më të
qendrueshme (Fishman 1968, Watson 1999:6).
Këtë mund ta ilustrojmë me shembuj konkretë:
sot në botë fliten rreth 6000 gjuhë, prej tyre në Evropë 3%, në Afrikë 30%, në të dyja Amerikat 15%,
në Azi 32%, kurse në Pacifik 19%. Nga kjo mund
të shihet se në shtetet e zhvilluara përdoren vetëm
disa gjuhë, kurse në të tjerët më tepër (Maurais
2004; Skutnabb-Kangas 2001; Maffi 2002; Fishman
2000; The World’s... 2001; Winners... 2000; Watson
1999; Crystal 1997; Bugarski 1997a; Raloff 1995).
Sipas hulumtimeve të zhvilluara në British
Council, të koordinuara nga David Graddol, ekzistojnë tregues se dominimi global i anglishtes mund
të dobësohet. Ai vjen në përfundimin se gjuha angleze përafërsisht në mesin e shek. XXI nuk do ta
ketë më monopolin gjuhësor por do të jetë pjesë e
“monopolit të disave”, gjegjësisht secili do të ketë
pushtet në domenin e vet (Graddol 1997).

dovik,1999.). Duke krijuar kolonitë mbretërore të
disa shteteve evropiane jashtë kufijve të Evropës,
shumë popuj erdhën nën ndikimin e kulturës evropiane (Milardovik, 1998). Gjatë kolonializmit
shtetet evropiane në botën e re bartën edhe institucionet shtetërore, fetare dhe politike. Kolonitë
e tyre ishin thjesht anekse të shteteve amë, kurse
shtetet evropiane i kishin nën kontrollin politik
dhe fetar shumë prej shteteve të tilla. Madje edhe
qytetet dhe lagjet e emigrantëve evropianë ishin
pothuaj identike me shtete prej nga vinin. Gjuhët
filluan të barten nga njëra anë e botës në tjetrën.
Kështu me zgjerimin e perandorisë romake latinishtja u shndërrua në lingua franca në Mesdhe
dhe në pjesën më të madhe të Evropës; zgjerimi
i islamizmit solli deri te dominimi i gjuhës arabe
në Lindjen e afërt dhe në Afrikën Veriore. Ekspansioni i rusëve në lindje dhe kinezëve në perëndim
rezultoi me përhapjen e gjuhëve të tyre në vendet
e pushtuara. E njëjta gjë ndodhi edhe me gjuhët
evropiane (spanjishtja, portugalishtja, anglishtja
dhe frëngjishtja) të cilat pas zbulimeve dhe kolonizimit të kontinentit amerikan, Afrikës dhe Australisë dhanë të njëjtin kontribut. P.sh. në Amerikën Latine edhe sot e kësaj dite flitet spanjisht,
gjegjësisht portugalisht, pasi edhe kjo ishte gjuhë
e kolonizatorëve.
Në të njëjtën kohë me eksportimin e gjuhëve të
kolonizatorëve filloi edhe procesi i tkurrjes dhe i
zhdukjes së gjuhëve autoktone të vendasve. P.sh.
kur në shek. XVI portugalishtja arriti në Brazil,
për një kohë shumë të shkurtër u zhdukën 75%
të gjuhëve burimore autoktone, kurse prej 208
gjuhëve që dihet se janë folur në Brazil, në fund
të shek. XX ka mbetur vetëm një gjuhë me 10.000
banorë nga gjithsej 160 milionë banorë në Brazil;
deri sot kanë ngelur vetëm 20 nga 250 gjuhët vendase të aborigjenëve në Australi të cilat fliteshin
gjatë ardhjes së evropianëve në Australi më 1788;
në Alaskë ka vetëm 2 gjuhë nga 20 të mëparshmet
etj. (Speaking... 1997:53; usp. Watson 1999:8-9).
Kjo praktikë e zgjerimit të disave dhe zhdukja e
të tjerëve vazhdon edhe sot nën trysninë e të ashtuquajturit globalizimi joliberal që krijon modelin
e “multikulturalizmit të korporatave” që sjell në
pyetje pluralizmin e kulturave, me çka zhdukja e
gjuhëve rrjedh shumë shpejt. Mesatarisht çdo dy
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të ndihmojë në zhvillimin e shteteve të pazhvilluara. Kjo hap pyetjen e zhvillimit dhe rëndësinë e
gjuhëve nacionale, sidomos të popujve të vegjël
evropianë.
Pyetjes se pse gjuhët do të ekzistojnë, mund
t’i përgjigjemi se ato janë pjesë e identitetit etnonacional e identitet janë ngulitur thellë në
vetëdijen e folësve. Shtetet evropiane shumë
herët e formonin identitetin e tyre në bazë të
vlerave kulturore të rrënjosura thellë në gjuhë.
Shtetet e reja të lindur nga nacionalizmi e rritën
edhe më shumë numrin e gjuhëve zyrtare në Evropë. Qoftë ta arsyetojmë, qoftë edhe ta dënojmë
këtë, bëhet fjalë për një nga karakteristikat më të
theksuara të kontinentit të vjetër, që i jep botës
edhe vlera kulturore. Këtë e mundëson edhe
Karta e të drejtave të njeriut që është kusht për
çdo pranim të ri në familjen evropiane, nëse i
respekton gjuhët e nacionaliteteve.
Për ta përmbyllur, dëshiroj të vë në dukje
se çështja është për një orientim tërësor kulturor, duke u mbështetur në thënien “të punosh në
ekonominë globale – të jetosh në kulturën lokale” (Castellas, 1997). Ndoshta në të ardhmen në Evropë do
të ishte i mundur krijuar një arsimim i gjuhëve, ku
si efekt parësor do të ishte rritja e numrit të poliglotëve të vërtetë.
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