
Umberto Eko 

Umberto Eko (lindur më 5 janar 1932  në Alessandria në rajonin e Piemontes në Italinë e veriut ) 

është një studiues Italian i semiotikës mesjetare, filozof, kritik letrar dhe novelist, më së shumti I 

njohur për romanin “Emri i Trëndafilit” (Il nome della rosa) i botuar në vitin 1980. Romani është 

një mister intelektual që përzjen semiotikën në një vepër letrare, analizën biblike, studimet 

mesjetare dhe teori mbi letërsinë. Ai ka shkruar gjithashtu tekste akademike, libra për fëmijë dhe 

shumë ese. 

 

Veprat 

 

Më 1959 ai publikoi librin e tij të dytë Zhvillimi i Estetikës Mesjetare, “Sviluppo dell’estetica 

medievale”, libër që bëri të ditur njohuritë e tija të thella mbi mesjetën. Pasi kreu shërbimin 

ushtarak, ai u largua nga RAI në vitin 1959 dhe filloi punë si redaktor Senjor i librave jofiction te 

shtëpia botuese Bompiani, punë që e kreu deri në vitin 1975. 

 

Kryevepra e tij “Emri i Trëndafilit” u publikua në vitin 1980. Romani është një mister historik i 

vendosur në një manastir të shekullit të 15-të. Prifti françeskan Uilliam I Baskervilit, i ndihmuar 

nga asistenti i tij Adso, një rishtar Benediktin, heton një seri vrasjesh në manastir ku po 

zhvillohet një debat i rëndësishëm fetar. Eco është veçanërisht i zoti në përkthimin e debateve të 

jetës fetare të mesjetës dhe herezive në një debat modern politik e ekonomik, i cili bëhet i 

kuptueshëm edhe për lexuesin që nuk është teolog. 

 

Romani mbart shumë referenca direkte ose indirekte, të cilat kërkojnë në vetvete një punë 

hetimore nga ana e lexuesit për t’u zbuluar. Vetë titulli nuk është i shpjeguar në roman por 

gjithsesi i bën jehonë fjalëve të Shekspirit “Një trëndafil me çfarëdolloj emri tjetër do të mbante 

erë djersë”. Uilliami i Baskervillit është një anglez i prirur nga llogjika me pasion për librat dhe 

që më pas verbohet nga ky pasion. Personazhi është një referencë mirënjohëse për Jorge Luis 

Borges, i cili ka ushtruar ndikim të madh te Eco. Borges bëri një jetë murgu dedikuar pasionit të 

tij për librat deri sa u verbua. Uilliami, personazhi i Eco-s, është njëkohësisht një murg dhe një 

hetues dhe emri i tij i bën jehonë gjithashtu Sherlok Holmsit, veprës së  Arthur Conan Doyle. 

Misteri që shoqëron vrasjet në manastir është huazuar nga Përrallat Arabe, “Një mijë e një net”. 

 

Romani u transformua si film me të njëjtin titull me aktorët Sean Connery, F. Murray Abraham 

dhe Christian Slater. Filmi merret me temën e misterit dhe vrasjeve pa hyrë në detajet e filozofisë 

dhe historisë. 

 

Romani u përkthye në Shqip nga Donika Omari dhe u publikua fillimisht në vitin 1996. 

 

Libra të tjerë të autorit të botuar në shqip janë: 

 

Gjashte shetitje ne pyjet e tregimtarise, Umberto EcoSi shkruhet nje punim diplome, Umberto 

EcoTe thuash gati te njejten gje, Umberto Eco 

 

Eco ka publikuar edhe gjashtë romane të tjera, të cilat nuk janë përkthyer ende në shqip. 

Lavjerrësi Foucault (Foucault’s Pendulum) u publikua në vitin 1988 flet për tre redaktorë që 



punojnë për një shtëpi të vogël botuese dhe që nuk kanë shumë punë nëpër duar. Ata fillojnë të 

dëfrejnë veten duke shpikur një teori komploti. Komploti i titulluar “Plani” flet për një 

organizatë secrete me origjinë nga Kalorësit Templarë që synon të marrë botën nën kontroll. 

Ndërsa loja vijon, të tre bëhen të fiksuar me detajet. Loja bëhet e rrezikshme kur dikush nga 

jashtë mëson mbi “Planin” dhe fillon të besojë me të vërtetë se redaktorët kanë zbuluar sekretin e 

thesarit të humbur të Templarëve. 

 

Ishulli i një dite më parë, romani i tretë, është i vendosur në shekullin e shtarëmbëdhjetë dhe flet 

për një njeri të braktisur mbi një anije jo shumë larg një ishulli që ai beson se gjendet në anën 

tjetër të vijës ndërkombëtare të datës. Personazhi është në kurthin e pamundësisë së tij për të 

notuar dhe pjesa dërrmuese e librit kalon me rikujtimin e jetës dhe aventurave të tij deri në pikën 

kur mbërriti te anija e prishur. 

 

 

                  Diskutim mësimor 

 

 Pergjigjuni pyetjeve: 

 

1.Cili është kontributi i Umberto Ekos në fushën e studimeve gjuhësore e letrare? 

 

2.Cilat janë fushat e aplikimit te semiologjisë dhe te Semiotikës 

 

 



 


