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In memoriam

Hans-Jürgen Sasse

(30.04.1943 � 14.01.2015)

Hans-Jürgen Sasse u largua prej nesh, 
pas një lëngate të gjatë, të rëndë e të 

gjithmonë e dhimbshme dhe brenga po aq 
e madhe, sidomos kur përjeton se si njeriu 

vete një masë të tërë të atij kumti që donte 

nesh, sikurse edhe ne duhej ta përcillnim 

të pasur më shumë mot e mundësi me plotësuar e përfunduar atë kumt 

kaluar, kur rendte poshtë e lart nëpër ngulimet arvanitase të Greqisë, 

arvanitishte 

më shumë e as më pak se varietetet e njërit prej pinjollëve të familjes 
së gjuhëve shqipe që gjëllijnë sot e gjithë ditën � sado gjithnjë nën 

referohemi këtu projektit afatgjatë të studimeve solide të Hans-Jürgen 
Sasse-s mbi arvanitishten e Greqisë në plot katër vëllime, me titull 

Arvanitika e nëntitull Die albanischen Sprachreste in Griechenland 

N
e
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g
ji
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në semestrin e tretë, duke u përqendruar në fushat e semitologjisë, 

parën herë me të folmet arvanitase, përcaktoi edhe fatin e angazhimit 

e orientoi me sa duket edhe në vijimin e studimeve në Universitetin 

universitar, ku përpos fushave të mësipërme ofrohej edhe njohja dhe 

(habilitacionin) me një studim të njërës prej gjuhëve kushite lindore 

gjuhësi të përgjithshme në po këtë universitet dhe pas vitit 1987 deri në 

si profesor i gjuhësisë së përgjithshme dhe krahasuese në Universitetin 

Karriera akademike dhe lista e gjatë dhe e shumëllojshme e botimeve 
(shih më poshtë) dëshmojnë sa bindshëm aq edhe mahnitshëm atë 
spektër të gjerë të angazhimit intelektual-shkencor të Hans-Jürgen 
Sasse-s, në të cilin pozicion qendror e të përhershëm kanë zënë dashur-

Të njëjtën situatë përjetojmë në studimin e tij mbi dialektin arab në 
Turqinë Juglindore, i cili nuk lejohej gjithashtu të përdorej aspak si 
mjet komunikimi në ambientet publike, meqë edhe në Turqi deri vonë 
sundonte doktrina, që në hapësirën shtetërore-nacionale turke duhej të 

gjuhëve irokeze në një zonë kufitare midis SHBA-ve dhe Kanadasë, 
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aspak rastësi që Hans-Jürgen Sasse ishte bashkëthemeluesi i �Grupit 
të punës për gjuhët në rrezik� (AGBS - 1992) që mori formë e hodhi 
shtat më pas si �Shoqata për gjuhët në rrezik� (GBS - 1998), të cilën ai 

Asgjëmangut, për rrethet shkencore-intelektuale albanologjike, të 
cilave këso rasash u mungon informacioni sado minimal në manualët 

rëndesës anon sigurisht në interesimin ndaj prurjeve të Hans-Jürgen 
Sasse-s në arvanitistikë si njëri ndër pionierët e themelimit të kësaj 

1

sistematike në një sërë ekspeditash në terren nëpër ngulimet arvanitase 

të shqipes si mjet komunikimi brendapërbrenda bashkësisë, ndërsa në 

kompakte shqipfolëse në Ballkan bëri që në këto enklava të diasporës 
shqiptare në Greqi të përftohej një varietet i ri gjuhësor i shqipes, 
pikërisht arvanitishtja, si një gjuhë shqipe me ndikime të fuqishme 

ngulimet arvanitase të Greqisë, të cilat në një formë a një tjetër i kanë 
përshkuar dhe i përshkojnë sot e gjithë ditën shumë gjuhë të rrezikuara 

dukurie në vazhdimësi menjëherë pas përftimit të formacionit shtetëror 

1   Pa dashur t�u anashkalojmë këtu aspak prurjeve të pararendësve të kësaj disipline në shek. 

XIX, sidomos syresh të atij kalibri, si: J. G. von Hahn, C. H. T. Reinhold, J. Fallmerayer, G. 

Meyer, A. Kupitori, P. A. Furiki etj., lejohemi të përmendim shkurt me këtë rast edhe emrin 

e albanologut  gjerman Claus Haebler, të ballkanologut grek L. Tsitsipis e sidomos atë të 
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social-kulturor greko-arvanit shtohet edhe një komponent i tretë � 
ngulimet e reja greqishtfolëse si rezultat i marrëveshjes greko-turke për 
shkëmbimin e popullsisë � përjetojmë proporcione të reja në procesin 

lingua del pane
ngulimet arvanitase primatin si gjuhë e parë, ndërkohë që arvanitishtja 
(lingua del cuore

tej mase të përdorimit të arvanitishtes sot si mjet komunikimi brenda 

vështirë të kontaktonte ndonjë informant të brezit të ri që të mund të 

Formuluam kështu thukët punën e palodhshme dhe koncepcionin 
madhor të Hans-Jürgen Sasse-s për realizimin e projektit të tij afatgjatë 

si e tillë në të gjallë të tij, përpos një numri punimesh të shkurtra (shih 

Wiesbaden 1991), një vepër që është dhe do të mbetet model në 
gjuhësinë albanologjike moderne, sidomos sa i përket bazës teorike 

andaj në tavolinën e tij të punës ka mbetur pas gjase ende hapur �Fjalori 
i arvanitishtes�, të cilin e mblidhte, e krihte dhe e sistematizonte me aq 

bibliotekën e tij, i papërpunuar prej vetë autorit e ashtu siç dinte ta 

B. D. 
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në fushën e arvanitistikës2

Albanicae in honorem Josephi Valentini et Ernesti Koliqi 

2

koeln.de/sites/linguistik/asw/pdf/Schriftenverzeichnis_Sasse.pdf>
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Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin 

Përgatiti Besim Kabashi


